รวมกฎ ระเบียบ ประกาศ แนวทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

กลุ่มงำนกองทุนและสวัสดิกำร

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

คำนำ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 14 (5)
กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่ดาเนินการจัดสรร เงินอุดหนุนการศึกษา
เอกชน ตามมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้รวบรวมกฎ ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง และแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติการ ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินอุดหนุน
โรงเรี ย นเอกชน เพื่ อ ใช้ ในการศึ ก ษาอ้ างอิ ง ใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง และเป็ น แนวทางเดี ย วกั น
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ในสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริมการศึก ษาเอกชนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ากฎหมายและระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุ น
ของโรงเรียนเอกชนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามสมควร
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตุลาคม 2564

สารบัญ
หน้า
เงินอุดหนุนรายบุคคล
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕63
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน
วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดําเนินงานเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน
วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดําเนินงานเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
อัตราเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
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16
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22
26

32

35

เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒

39

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒

46

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
เงินอุดหนุนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2564
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับ
วิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ประกาศอัตราเงินเดือนผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทน
พิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

52
55
57
60
62

เงินอุดหนุนสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
65
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก
78
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุน
89
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการ
ในโรงเรียนเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กําหนด
93
หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เงินอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงิน
เป็นค่าก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๗

95

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพ
100
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพ
109
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕61
เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สําหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗
เงินอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕50
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา) และค่าบริหารจัดการมัสยิด พ.ศ. 2555

113

116
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141

146
154
157

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มาตรา ๑๕ (๑) และมาตรา ๑๕ (๒)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒) และการอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มาตรา 15 (1) (2) และการอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550
การจัดทาบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและ
จัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557
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171

แนวทางการดาเนินการ/หนังสือสั่งการ/คาสั่ง
เงินอุดหนุนรายบุคคล
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การดําเนินงานเงินอุดหนุน
ของโรงเรียนเอกชน ประจําปีการศึกษา 2563
แนวทางการดําเนินงานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจําปีการศึกษา 2563
การดําเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจําปีการศึกษา 2564
(ศธ 0211.2/5099 , 5100 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียน การเลื่อนชั้นเรียน และการสําเร็จ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชน (ศธ 0211.2/5657 , 5658 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564)
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) (กรุงเทพมหานคร/ศธจ.) (ศธ 0211.2/7481 , 7483 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563)
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184

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ต่อ)
ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรม
186
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(กรุงเทพมหานคร/ศธจ/สช.จังหวัด) (ศธ 0211.2/7299 , 7300 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564)
ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรม
188
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร/ศธจ/สช.จังหวัด) (ศธ 0211.2/7556 , 7557 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564)
ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
190
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
(กรุงเทพมหานคร/ศธจ./สช.จังหวัด)(ศธ 0211.2/11070 , 11071 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)
เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
ซักซ้อมการจัดซื้ออาหารสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
(กรุงเทพมหานคร/ศธจ/สช.จังหวัด) (ศธ 0211.2/7913 , 7914 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564)
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1
(กรุงเทพมหานคร/ศธจ/สช.จังหวัด) (ศธ 0211.2/1223 , 1224 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564)

192

194

คำสั่ง
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

198

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1038/2560 เรื่อง มอบอํานาจให้
ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

207

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1049/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
คําสั่งมอบอํานาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

212

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 237/2560 เรื่อง
มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

214

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
คำสั่ง (ต่อ)
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1283/2560 เรื่อง มอบอํานาจ
ให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1221/2558 เรื่อง การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1947/2562 เรื่อง มอบอํานาจ
การบริหารงบประมาณในงบเงินอุดหนุนให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
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219

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือ
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ วัน ที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติ
เกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนรายบุคคลประกอบกับการเสนอความเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตามมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
(๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
(๖) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๗) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

หน้า 1

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเอกชนในระบบ โดยไม่รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
“โรงเรียนการกุศล” หมายความว่า โรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาเพื่อ
ผู้ยากไร้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะการกุศล การศึกษาพิเศษ
หรื อ การศึ ก ษาสงเคราะห์ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นเอกชนที่ สํ า นั ก พระราชวั ง เป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต โรงเรี ย น
สงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์หรือพระราชูปถัมภ์ที่จัด
การศึกษาเพื่อการกุศล โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห์หรือโรงเรียนประเภทอื่นที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ
และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเท่านั้น
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่โรงเรียนได้รับเข้าเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
และตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
“เงินอุดหนุนรายบุคคล” หมายความว่า เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้เป็น
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” หมายความว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
“สํา นัก งานการศึก ษาเอกชนจัง หวัด ” หมายความว่า สํา นัก งานการศึก ษาเอกชนจัง หวัด
ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
“สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ” หมายความว่า สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอในทุกอําเภอ
ของจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา
อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
ข้อ ๕ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลให้เป็นไปตามตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล
แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ การให้เงินอุดหนุนรายบุคคล ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้คํานวณจากจํานวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริงของโรงเรียน ซึ่งต้องไม่เกินความจุนักเรียน
ของโรงเรียน ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่โรงเรียนได้รับอนุญาต ดังนี้
ก. จํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาที่ขอเบิก
ข. จํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายนของปีการศึกษาที่ขอเบิกของโรงเรียน
ประเภทอาชีวศึกษา เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๒ เท่านั้น
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(๒) โรงเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้
ก. เป็ น โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด สอนระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับรวมกัน
ข. เป็นโรงเรียนที่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อรวมกับเงินอุดหนุนรายบุคคลแล้วไม่เกิน
อัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลสําหรับนักเรียนภาครัฐในแต่ละระดับ
ในกรณีเป็นโรงเรียนการกุศลต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียน
ค. ไม่เป็นโรงเรียนที่ประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่า นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้ไม่ได้
รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
(๓) นักเรียนที่โรงเรียนจะนํามาคํานวณเงินอุดหนุนรายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก. เป็ น นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นและเรี ย นอยู่ จ ริ ง ในชั้ น เรี ย นที่ โ รงเรี ย นมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
การอุดหนุนโดยถูกต้องและเป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือตราสารจัดตั้งแล้วแต่กรณี
ข. เป็นนักเรียนที่มาเรียนจริงสม่ําเสมอเป็นปกติโดยไม่ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน
โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร เว้ น แต่ ก รณี เ จ็ บ ป่ ว ยจนต้ อ งเข้ า รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลหรื อ แพทย์ ที่ มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมรับรองว่าต้องหยุดพักการเรียน
ค. เป็นนักเรียนที่มีเลขประจําตัวประชาชนที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
ง. เป็ น นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นอยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ อายุของนักเรียนต้องไม่ต่ํากว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา
จ. เป็ น นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นอยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ด้ รั บ การอุ ด หนุ น รายบุ ค คล และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น
๒๕ ปี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษา
ฉ. เป็ น นั ก เรี ย นใหม่ ที่ เ ข้ า เรี ย นในภาคเรี ย นที่ ๒ ของโรงเรี ย นประเภทอาชี ว ศึ ก ษา
และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการที่เกี่ยวข้อง
ช. กรณีนักเรียนพิการต้องมีสมุดประจําตัวคนพิการ เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์
ของสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และให้โรงเรียนจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ข้อ ๗ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า คํ า ร้ อ งขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คลตามแบบหรื อ โปรแกรมที่ สํ า นั ก งานกํ า หนด
จํานวน ๒ ชุด โรงเรียนเก็บไว้ ๑ ชุด
(๒) ยื่นคําร้องขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินอุดหนุน
ตามข้ อ ๗ (๓) หรื อ ข้ อ มู ล เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก รณี โ รงเรี ย นได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จั ด ส่ ง เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่สํานักงาน ส่วนจังหวัดอื่นให้ยื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายนของทุกปี
(๓) ให้ส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินอุดหนุน ดังนี้
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ก. แบบคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล แบบรายงานจํานวนนักเรียนและครู พร้อม
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยให้สํารวจจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกปี
ข. แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน กรณีที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนพิการ
ค. สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ประกาศโรงเรียนเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น และหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ง. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งให้ความเห็นชอบจํานวนนักเรียนที่ขอรับ
เงินอุดหนุนรายบุคคล งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบดุล ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ข้อ ๘ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาเฉพาะที่ได้รับ
อนุญาตให้รับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า คํ า ร้ อ งขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คลตามแบบหรื อ โปรแกรมที่ สํ า นั ก งานกํ า หนด
จํานวน ๒ ชุด โรงเรียนเก็บไว้ ๑ ชุด
(๒) ยื่นคําร้องขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินอุดหนุน
ตามข้ อ ๘ (๓) หรื อ ข้ อ มู ล เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก รณี โ รงเรี ย นได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จั ด ส่ ง เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่สํานักงาน ส่วนจังหวัดอื่นให้ยื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
(๓) ให้ส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการขอรับเงินอุดหนุน ดังนี้
ก. แบบคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล แบบรายงานจํานวนนักเรียนและครูพร้อม
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยให้สํารวจจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
ข. แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน กรณีที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนพิการ
ค. แบบรายงานการรับนักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่ ๒
ง. ใบอนุญาตให้รับนักเรียนใหม่เข้าเรียนภาคเรียนที่ ๒
จ. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งให้ความเห็นชอบจํานวนนักเรียนที่ขอรับ
เงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนใหม่เข้าเรียนภาคเรียนที่ ๒
ข้อ ๙ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและเอกสารประกอบตามข้อ ๗ และข้อ ๘
พร้อมข้อมูลของโรงเรียนตามแบบหรือโปรแกรมที่สํานักงานกําหนด
กรณีโรงเรียนยื่นคําร้องผ่านสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอให้สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนําส่งสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
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(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลนักเรียนตาม (๑) ของทุกโรงเรียน หากถูกต้องให้จัดทําแบบ
สรุปจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายบุคคล โดยแยกประเภทเงินอุดหนุน พร้อม
สําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยข้อมูลจํานวนนักเรียนตามข้อ ๗ ให้ส่งถึงสํานักงานภายในวันที่
๑๐ กรกฎาคมของทุ ก ปี และข้ อ มู ล จํ า นวนนั ก เรี ย นตามข้ อ ๘ ให้ ส่ ง ถึ ง สํ า นั ก งานภายในวั น ที่
๓๐ พฤศจิกายนของทุกปี
ข้อ ๑๐ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของสํานักงาน ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและเอกสารประกอบตามข้อ ๗ และข้อ ๘
(๒) ตรวจสอบแบบสรุปจํานวนนักเรียนตามข้อ ๙ (๒)
(๓) ตรวจสอบและรวบรวมจํานวนนักเรียนตาม (๑) และ (๒) ของทุกโรงเรียน หากถูกต้อง
ให้จัดทําแบบสรุปจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายบุคคล โดยแยกประเภทเงินอุดหนุน
ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นเพื่อเสนอขออนุมัติ
ข้อ ๑๑ วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําใบสําคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจําเดือน จํานวน ๒ ชุด โรงเรียนเก็บไว้
๑ ชุด โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
ก. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนรับเข้าเรียนเพิ่มเติมของเดือนที่ผ่านมา
ข. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนจําหน่าย ลาออก พักการเรียน ของเดือนที่ผ่านมา
ค. หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูโดยผ่านระบบธนาคารของเดือนที่ผ่านมา
(๒) โรงเรียนจัดส่งเอกสารตาม (๑) ภายในวันที่ ๓ ของเดือนที่เบิกที่สํานักงาน หรือที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแล้วแต่กรณี
(๓) แบบคํ า ร้ อ งขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คลตามข้อ ๗ ข้ อ ๘ และแบบขอเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ตามข้อ ๑๑ ให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๑๒ วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบจํ า นวนนั ก เรี ย นปกติ นั ก เรี ย นพิ ก ารทั้ ง ประจํ า และไปกลั บ และจํ า นวน
เงินอุดหนุนรายบุคคลให้ถูกต้อง
(๒) จัดทําแบบสรุปจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ขอเบิกจ่าย
และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจําเดือน แล้วให้นําส่งสํานักงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
เพื่อสํานักงานจะดําเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(๓) เมื่อโรงเรียนดําเนินการตามข้อ ๑๑ ได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับโอนเงินจากสํานักงาน
ข้อ ๑๓ วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของสํานักงาน ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) ตรวจสอบจํานวนนักเรียนปกติ นักเรียนพิการทั้งประจําและไปกลับ และจํานวนเงิน
อุดหนุนรายบุคคลให้ถูกต้อง
(๒) สรุ ป จํ า นวนโรงเรี ย น จํ า นวนนั ก เรี ย นและจํ า นวนเงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คลที่ ข อเบิ ก จ่ า ย
ประจําเดือนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น
(๓) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจําเดือนตาม (๒) เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายและ
โอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแล้วแต่กรณี
(๔) เมื่อโรงเรียนดําเนินการตามข้อ ๑๑ ได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีธนาคาร
ของสํานักงาน
ข้อ ๑๔ เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามระเบียบนี้ มีดังต่อไปนี้
(๑) นักเรียนต้องมาเรียนตามหลักสูตรและเวลาเปิดที่โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทําการสอน
และมาเรียนทุกวันเป็นประจําสม่ําเสมอตามกฎกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(๒) การรับนักเรียนเข้าเรียน โรงเรียนต้องดําเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ และจัดเก็บเอกสารไว้ให้เป็นปัจจุบันพร้อมให้ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กรณีที่จัดเก็บเอกสาร
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนต้องจัดเก็บเอกสารต้นฉบับไว้เพื่อการตรวจสอบด้วย
(๓) โรงเรียนที่ไม่ยื่นคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๗ (๒)
และข้อ ๘ (๒) ให้ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสําหรับนักเรียนของโรงเรียนนั้น
โดยห้ามเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่โรงเรียนไม่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
ตามระเบียบนี้และห้ามจําหน่ายนักเรียนผู้นั้นออกจากโรงเรียนด้วยเหตุดังกล่าว
(๔) โรงเรียนที่ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจําเดือนไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามข้อ ๑๑ (๒) ให้โรงเรียนดําเนินการขอเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณที่ยื่นคําร้อง โดยห้ามงดจ่าย
เงินเดือนครูด้วยเหตุดังกล่าวและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
(๕) โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในตราสารจัดตั้งเป็นโรงเรียนการกุศลภายหลัง
วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษา ให้โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล
โรงเรียนการกุศลในปีการศึกษาถัดไป
(๖) โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลต้องดําเนินกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการและต้องนําเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับไปจ่าย
เป็นเงินเดือนครูไม่ต่ํากว่าวุฒิที่ทางราชการกําหนดและตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
และนําเงินที่เหลือไปใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ พัฒนาอาคารสถานที่ และการดําเนิน
กิจการของโรงเรียน
(๗) โรงเรียนต้องทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๘) โรงเรียนต้องจ่ายเงินเดือนครูโดยผ่านระบบธนาคารเป็นรายบุคคลทุกเดือนและเก็บไว้เป็น
หลักฐานพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
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(๙) โรงเรียนต้องเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามประกาศของโรงเรียน
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(๑๐) โรงเรียนต้องบรรจุครูให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับที่เปิดสอน โดยให้มี
ครูประจําชั้นครบทุกชั้นที่เปิดทําการสอน
(๑๑) เมื่อนักเรียนพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน โรงเรียนต้องแจ้งผู้อนุญาตภายในสิ้นเดือน
และให้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรียนนั้นจนถึงสิ้นเดือนที่นักเรียนพ้นสภาพ
(๑๒) การจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในเดือนเมษายนและพฤษภาคมให้จ่ายตามจํานวนนักเรียน
ที่เรียนอยู่จริงในเดือนมีนาคมและในเดือนตุลาคมให้จ่ายตามจํานวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริงในเดือนกันยายน
(๑๓) นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนระหว่างเดือนในแต่ละภาคเรียน ให้เบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลได้
สําหรับนักเรียนผู้นั้นในเดือนถัดไป
(๑๔) โรงเรี ย นจั ด ตั้ ง ใหม่ ห รื อ โรงเรี ย นที่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ในครั้ ง แรกให้ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น
ตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ยื่นคําร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
(๑๕) โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หรือใบอนุญาตที่มีผลต่อ
การเพิ่ ม จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ภายหลั ง วั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายนของปี ก ารศึ ก ษา
ให้คํานวณจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ใน
ปีการศึกษาถัดไป
ข้อ ๑๕ การกํากับดูแลให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้สํานักงานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบ
(๒) ในกรณีที่ตรวจพบว่า โรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ ให้ผู้อนุญาต
เรียกเงินคืนจากโรงเรียนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจํานวนเงินที่เบิกโดยผิดพลาด
หรือโดยไม่มีสิทธิ นับแต่วันที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
หากโรงเรียนไม่ชดใช้เงินอุดหนุนที่เบิกโดยผิดพลาด โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยทุจริตภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชําระเงินคืน ให้ผู้อ นุญาตชะลอการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
ไว้ก่อนจนกว่าโรงเรียนจะมาชําระหนี้ให้แล้วเสร็จ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
ก. ถ้าจํานวนเงินที่แจ้งให้ชําระเงินคืนไม่เกินหนึ่งล้านบาทให้ชําระเงินคืนทันทีในงวดเดียว
ข. ถ้าจํานวนเงินที่แจ้งให้ชําระเงินคืนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ชําระเงินคืนภายใน ๑ ปี
โดยโรงเรียนต้องทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) เมื่อปรากฏว่า โรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามระเบียบนี้
โดยทุจริต ให้ผู้อนุญาตดําเนินการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตาม (๒) และพิจารณาดําเนินการทางคดี
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้กระทําความผิด
(๔) ในกรณีตรวจสอบพบว่าโรงเรียนไม่ได้นําเงินไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อ ๑๔ (๖) ให้ผู้อนุญาต
สั่งแก้ไข หากไม่ดําเนินการให้ผู้อนุญาตสั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
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ข้อ ๑๖ การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนด
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบนี้และให้มี
อํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------------------

๑. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/สายวิชา

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐

๙,๓๘๖.๕๐
๙,๕๕๖.๕๐
๑๓,๐๑๗.๕๐

๕,๕๑๓.๕๐
๕,๓๔๓.๕๐
๔,๗๖๒.๕๐

๑๔,๙๐๐.๐๐
๑๔,๙๐๐.๐๐
๑๗,๗๘๐.๐๐

๓,๘๐๐

๘,๒๕๒.๕๐

๑,๒๙๕

๑๓,๓๔๗.๕๐

๔,๔๓๒.๕๐

๑๗,๗๘๐.๐๐

๖,๕๐๐
๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐
๕,๙๐๐
๔,๙๐๐
๖,๕๐๐
๖,๕๐๐

๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐

๑,๙๔๙
๑,๕๘๘
๑,๕๙๗
๑,๖๘๙
๑,๓๒๒
๑,๖๘๙
๑,๕๘๘
๑,๙๔๙
๑,๙๔๙

๑๖,๗๐๑.๕๐
๑๔,๗๔๐.๕๐
๑๖,๐๔๙.๕๐
๑๕,๘๔๑.๕๐
๑๕,๐๗๔.๕๐
๑๕,๘๔๑.๕๐
๑๔,๗๔๐.๕๐
๑๖,๗๐๑.๕๐
๑๖,๗๐๑.๕๐

๕,๗๙๑.๐๐
๕,๑๖๙.๕๐
๔,๗๙๐.๕๐
๙,๖๗๘.๕๐
๑๔,๘๙๕.๕๐
๙,๖๗๘.๕๐
๕,๑๖๙.๕๐
๕,๗๙๑.๐๐
๕,๗๙๑.๐๐

๒๒,๔๙๒.๕๐
๑๙,๙๑๐.๐๐
๒๐,๘๔๐.๐๐
๒๕,๕๒๐.๐๐
๒๙,๙๗๐.๐๐
๒๕,๕๒๐.๐๐
๑๙,๙๑๐.๐๐
๒๒,๔๙๒.๕๐
๒๒,๔๙๒.๕๐

ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน

๑. ก่อนประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๑ สายสามัญ
๔.๒ สายอาชีพ (ปวช.)
(๑) ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม
(๒) พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
(๔) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์
(๕) คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์
(๖) ประมง
(๗) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(๙) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน่วย : บาท/คน/ปี

อุดหนุน
อุดหนุน
สมทบ
เพิ่ม
เงินเดือน
๑๐%
ครู
๖,๖๐๐.๕๐ ๑,๐๘๖
๖,๖๐๐.๕๐ ๑,๐๕๖
๘,๒๕๒.๕๐ ๑,๒๖๕

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ค่าใช้จ่าย
รายบุคคลฯ

๒. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดหรือมูลนิธิ
ระดับการศึกษา
๑. ก่อนประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๑ สายสามัญ
๔.๒ สายอาชีพ (ปวช.)
(๑) ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม
(๒) พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
(๔) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์
(๕) คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์
(๖) ประมง
(๗) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(๙) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน
๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครู
๖,๖๐๐.๕๐
๖,๖๐๐.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐

๔,๙๖๐
๔,๔๖๐
๓,๙๐๐

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน
๑๓,๒๖๐.๕๐
๑๒,๙๖๐.๕๐
๑๕,๖๕๒.๕๐

๓,๘๐๐

๘,๒๕๒.๕๐

๓,๙๐๐

๑๕,๙๕๒.๕๐

๖,๕๐๐
๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐
๕,๙๐๐
๔,๙๐๐
๖,๕๐๐
๖,๕๐๐

๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐

๗,๗๔๐
๕,๗๓๐
๔,๕๒๐
๕,๗๔๐
๒,๔๗๐
๕,๗๔๐
๕,๗๓๐
๗,๗๔๐
๗,๗๔๐

๒๒,๔๙๒.๕๐
๑๘,๘๘๒.๕๐
๑๘,๙๗๒.๕๐
๑๙,๘๙๒.๕๐
๑๖,๒๒๒.๕๐
๑๙,๘๙๒.๕๐
๑๘,๘๘๒.๕๐
๒๒,๔๙๒.๕๐
๒๒,๔๙๒.๕๐

อุดหนุนสมทบ

/๓. นักเรียนพิการ...
หน้า 9

- ๒ ๓. นักเรียนพิการ (สายสามัญ) ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป
สมทบค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย

ระดับการศึกษา

ค่าใช้
จ่าย
พื้นฐาน

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู

ประจํา

ไป-กลับ

ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐
๓,๘๐๐

๖,๖๐๐.๕๐
๖,๖๐๐.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐

๒๔,๙๗๕
๒๔,๔๑๕
๒๓,๕๕๐
๒๓,๑๐๐

๑๑,๐๘๐
๑๐,๕๘๐
๙,๘๐๐
๙,๘๐๐

รวมอัตราเงินอุดหนุน
โรงเรียนเฉพาะทาง
โรงเรียนทั่วไป
(กรณีเรียน
ประจํา
ไป-กลับ
ร่วม)
๓๓,๒๗๕.๕๐ ๑๙,๓๘๐.๕๐
๑๙,๓๘๐.๕๐
๓๒,๙๑๕.๕๐ ๑๙,๐๘๐.๕๐
๑๙,๐๘๐.๕๐
๓๕,๓๐๒.๕๐ ๒๑,๕๕๒.๕๐
๒๑,๕๕๒.๕๐
๓๕,๑๕๒.๕๐ ๒๑,๘๕๒.๕๐
๒๑,๘๕๒.๕๐

๔. นักเรียนพิการ (สายอาชีพ) หลักสูตร ปวช. ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทัว่ ไป (กรณีเรียนร่วม)
ประเภทวิชา/สายวิชา
ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์ หรือ ประมง
คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์

๖,๕๐๐

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู
๘,๒๕๒.๕๐

สมทบค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย
(ไป-กลับ)
๗,๗๔๐

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน
๒๒,๔๙๒.๕๐

๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐

๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐
๘,๒๕๒.๕๐

๕,๗๓๐
๔,๕๒๐
๕,๗๔๐
๒,๔๗๐

๑๘,๘๘๒.๕๐
๑๘,๙๗๒.๕๐
๑๙,๘๙๒.๕๐
๑๖,๒๒๒.๕๐

ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน
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เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการ
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนเป น เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล ให ส อดคล อ งกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ อนุมัติหลักการใหปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในสวนของเงินอุดหนุน
สมทบเงินเดือนครูในอัตราเดียวกันทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึก ษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ ขอ เสนอแนะของคณะกรรมการส งเสริ ม
การศึ ก ษาเอกชนตามมาตรา ๑๓ (๖) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การกําหนดมาตรการชว ยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปน เงิน อุด หนุน รายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
และใหใชตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบทายระเบียบนี้แทน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๔ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๑๕ ของระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิก ารว า ด ว ยการกํ า หนด
มาตรการชว ยเหลือ นักเรียนในโรงเรี ยนเอกชนเปน เงิน อุด หนุน รายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใ ช
ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕ การกํากับดูแลใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
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เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

(๑) ใหสํานักงาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลโรงเรียนเอกชน ดําเนินการติดตามและประเมินผลการใชจาย
เงินอุดหนุนตามระเบียบ
(๒) ในกรณีโรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนผิดพลาดหรือโดยไมมีสิทธิ ใหผูอนุญาตเรียกหรือ
หักเงินเพื่อสงใชคืนจากโรงเรียนพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของจํานวนเงินที่เบิกผิดพลาด
หรือโดยไมมีสิทธิ นับแตวันที่เบิกจายจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้นภายใตเงื่อนไข ดังนี้
ก. ถาจํานวนเงินที่แจงใหชําระเงินคืนไมเกินหนึ่งลานบาทใหชําระเงินคืนทันทีในงวดเดียว
ข. ถาจํานวนเงินที่แจงใหชําระเงินคืนเกินหนึ่งลานบาทใหชําระเงินคืนทันทีหนึ่งลานบาท
สวนจํานวนเงินที่เหลือใหชําระภายใน ๑ ป โดยโรงเรียนตองทําหนังสือรับสภาพหนี้ไวเปนลายลักษณอักษร
หากโรงเรียนไมชดใชเงินอุดหนุนที่เบิกผิดพลาดหรือโดยไมมีสิทธิ ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงใหชําระเงิน คืน ใหผูอนุญาตชะลอการเบิกจายเงินอุดหนุนรายบุคคลไวกอนจนกวา
โรงเรียนจะมาดําเนินการตามขอ ก. หรือขอ ข. แลวแตกรณี
(๓) เมื่อปรากฏวาโรงเรียนมีการทุจริตเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ใหผูอนุญาต
เรียกหรือหักเงิน เพื่อสง ใชคืน พรอมดอกเบี้ยตามขอ ๑๕ (๒) และใหเรียกเบี้ยปรับ จํานวนหนึ่งเทา
ของจํ า นวนเงิ น อุ ด หนุ น ที่ เ บิ ก โดยทุ จ ริ ต และพิ จ ารณาดํ า เนิ น การทางคดี ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
แกผูกระทําความผิด
(๔) ในกรณีตรวจสอบพบวาโรงเรียนไมไดนาํ เงินไปใชจายตามเงือ่ นไขขอ ๑๔ (๖) ใหผูอนุญาต
สั่งแกไข หากไมดําเนินการใหผูอนุญาตสั่งลงโทษตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน”
ขอ ๕ ใหเพิ่มขอความดังตอไปนี้เปนขอ ๑๖/๑ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดว ย
การกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
“ขอ ๑๖/๑ วิธีการในการขอรับเงินอุดหนุน และการเบิกจายเงินอุดหนุนรายบุคคลในสวนของ
โรงเรี ย นในระบบประเภทอาชี ว ศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ ๗ ถึ ง ข อ ๑๓ ของระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุน
รายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด”

หน้า 12

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๘ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

ขอ ๖ การใดที่อยูระหวางการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนด
มาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะเสร็จสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 13

ตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
--------------------------------------------

๑. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา

๑. กอนประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนตน
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๑ สามัญศึกษา
๔.๒ อาชีวศึกษา (ปวช.)
(๑) ชางอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม
(๒) พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
(๔) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร
(๕) คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร
(๖) ประมง
(๗) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(9) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

คาใชจาย
พื้นฐาน

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือน
ครูเพิ่ม
4%

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู

อุดหนุน
เพิ่ม
๑๐%

หนวย : บาท/คน/ป
รวมอัตรา
เงินอุดหนุน

คาใชจาย
รายบุคคลฯ

คาธรรมเนียม
การศึกษา

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐

6,600.50
6,600.50
8,252.50

264
264
330

๑,๐๘๖
๑,๐๕๖
๑,๒๖๕

9,650.50
9,820.50
13,347.50

5,513.50
5,343.50
4,762.50

15,164.00
15,164.00
18,110.00

๓,๘๐๐

8,252.50

330

๑,๒๙๕

13,677.50

4,432.50

18,110.00

๖,๕๐๐
๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐
๕,๙๐๐
๔,๙๐๐
๖,๕๐๐
๖,๕๐๐

8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50

330
330
330
330
330
330
330
330
330

๑,๙๔๙
๑,๕๘๘
๑,๕๙๗
๑,๖๘๙
๑,๓๒๒
๑,๖๘๙
๑,๕๘๘
๑,๙๔๙
1,949

17,031.50
15,070.50
16,379.50
16,171.50
15,404.50
16,171.50
15,070.50
17,031.50
17,031.50

๕,๗๙๑.00
5,169.50
4,790.50
9,678.50
14,895.50
9,678.50
5,169.50
5,791.00
5,791.00

22,822.50
20,240.00
21,170.00
25,850.00
30,300.00
25,850.00
20,240.00
22,822.50
22,822.50

๒. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดหรือมูลนิธิ
อุดหนุนสมทบ อุดหนุนสมทบ
คาใชจาย
ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา
เงินเดือนครู
เงินเดือนครู
อุดหนุนสมทบ
พื้นฐาน
เพิ่ม 4%
๑. กอนประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนตน
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๑ สามัญศึกษา
๔.๒ อาชีวศึกษา (ปวช.)
(๑) ชางอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม
(๒) พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
(๔) เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร
(๕) คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร
(๖) ประมง
(๗) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(9) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐

6,600.50
6,600.50
8,252.50

264
264
330

๔,๙๖๐
๔,๔๖๐
๓,๙๐๐

13,524.50
13,224.50
15,982.50

๓,๘๐๐

8,252.50

330

๓,๙๐๐

16,282.50

๖,๕๐๐
๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐
๕,๙๐๐
๔,๙๐๐
๖,๕๐๐
๖,๕๐๐

8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50

330
330
330
330
330
330
330
330
330

7,740
5,730
4,520
5,740
2,470
5,740
5,730
7,740
7,740

22,822.50
19,212.50
19,302.50
20,222.50
16,552.50
20,222.50
19,212.50
22,822.50
22,822.50
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/3. นักเรียนพิการ...

- 2 ๓. นักเรียนพิการ (สามัญศึกษา) ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป
ระดับการศึกษา

คาใช
จาย
พืน้ ฐาน

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู
เพิ่ม 4 %

กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐
๓,๘๐๐

6,600.50
6,600.50
8,252.50
8,252.50

264
264
330
330

หนวย : บาท/คน/ป

สมทบคาธรรมเนียม
และคาใชจาย

รวมอัตราเงินอุดหนุน

ประจํา

ไป-กลับ

๒๔,๙๗๕
๒๔,๔๑๕
๒๓,๕๕๐
๒๓,๑๐๐

๑๑,๐๘๐
๑๐,๕๘๐
๙,๘๐๐
๙,๘๐๐

ประจํา

ไป-กลับ

33,539.50
33,179.50
35,632.50
35,482.50

19,644.50
19,344.50
21,882.50
22,182.50

โรงเรียน
ทั่วไป (กรณี
เรียนรวม)
19,644.50
19,344.50
21,882.50
22,182.50

๔. นักเรียนพิการ (อาชีวศึกษา) หลักสูตร ปวช. ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป (กรณีเรียนรวม)
ประเภทวิชา
ชางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร หรือ ประมง
คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร

คาใชจาย
พื้นฐาน

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู

๖,๕๐๐

8,252.50

๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐

8,252.50
8,252.50
8,252.50
8,252.50
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อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู
เพิ่ม 4%

สมทบ
คาธรรมเนียม
และคาใชจาย
(ไป-กลับ)
๗,๗๔๐

22,822.50

330
330
330
330

๕,๗๓๐
๔,๕๒๐
๕,๗๔๐
๒,๔๗๐

19,212.50
19,302.50
20,222.50
16,552.50

330

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการ
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่เห็นชอบในหลักการการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา อุดหนุนเพิ่มในส่วนเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดมาตรการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ในโรงเรี ย นเอกชนเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ ใ ช้ ต ารางอั ต รา
เงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบนี้แทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดมาตรการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(4) ในกรณี ต รวจสอบพบว่ า โรงเรี ย นใดไม่ ไ ด้ นํ า เงิ น ไปใช้ จ่ า ยตามเงื่ อ นไขข้ อ 14 (6)
ให้ผู้อนุญาตชะลอการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล จนกว่าโรงเรียนนั้นจะดําเนินการให้ถูกต้องและให้
ผู้อนุญาตพิจารณาลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน”

หน้า 16

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๙ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อ 5 บรรดาความใดในระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดมาตรการ
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล พ.ศ. 2558 และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน
รายบุ ค คล (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่ ใ ช้ คํ า ว่ า “สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา”
ให้หมายถึง “สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
๑. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาหน่วย : บาท/คน/ปี
ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน

ระดับการศึกษา

๑. ก่อนประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐
๓,๘๐๐

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู

6,864.50
6,864.50
8,582.50
8,582.50

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือน
ครูเพิ่ม

อุดหนุน
เพิ่ม๑๐%

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ค่าใช้จ่าย
รายบุคคลฯ

360
360
450
450

๑,๐๘๖
๑,๐๕๖
๑,๒๖๕
๑,๒๙๕

10,010.50
10,180.50
13,797.50
14,127.50

5,513.50
5,343.50
4,762.50
4,432.50

15,524.00
15,524.00
18,560.00
18,560.00

2. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดหรือมูลนิธิหน่วย : บาท/คน/ปี
ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน

ระดับการศึกษา
๑. ก่อนประถมศึกษา
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐
๓,๘๐๐

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครู

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครู
เพิ่ม

อุดหนุนสมทบ

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน

6,864.50
6,864.50
8,582.50
8,582.50

360
360
450
450

๔,๙๖๐
๔,๔๖๐
๓,๙๐๐
๓,๙๐๐

13,884.50
13,584.50
16,432.50
16,732.50

๓. นักเรียนพิการ (สามัญศึกษา) ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไปหน่วย : บาท/คน/ปี
ระดับการศึกษา
1. ก่อนประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่าใช้
จ่าย
พืน้ ฐาน

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือน
ครูเพิ่ม

๑,๗๐๐
๑,๙๐๐
๓,๕๐๐
๓,๘๐๐

6,864.50
6,864.50
8,582.50
8,582.50

360
360
450
450

สมทบค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย
ประจา

ไป-กลับ

๒๔,๙๗๕
๒๔,๔๑๕
๒๓,๕๕๐
๒๓,๑๐๐

๑๑,๐๘๐
๑๐,๕๘๐
๙,๘๐๐
๙,๘๐๐

รวมอัตราเงินอุดหนุน
ประจา
33,899.50
33,539.50
36,082.50
35,932.50

ไป-กลับ
20,004.50
19,704.50
22,332.50
22,632.50

โรงเรียน
ทั่วไป (กรณี
เรียนร่วม)
20,004.50
19,704.50
22,332.50
22,632.50

4. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา...
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-24. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน

ประเภทวิชา

๑.ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม
๒.พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ
๓.ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
๔.เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์
๕.คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์
๖.ประมง
๗.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

หน่วย : บาท/คน/ปี

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู

๖,๕๐๐
๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐
๕,๙๐๐
๔,๙๐๐
๖,๕๐๐
๖,๕๐๐

อุดหนุน
เพิ่ม๑๐%

8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50

๑,๙๔๙
๑,๕๘๘
๑,๕๙๗
๑,๖๘๙
๑,๓๒๒
๑,๖๘๙
๑,๕๘๘
๑,๙๔๙
1,949

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ค่าใช้จ่าย
รายบุคคลฯ

17,031.50
15,070.50
16,379.50
16,171.50
15,404.50
16,171.50
15,070.50
17,031.50
17,031.50

๕,๗๙๑.00
5,169.50
4,790.50
9,678.50
14,895.50
9,678.50
5,169.50
5,791.00
5,791.00

22,822.50
20,240.00
21,170.00
25,850.00
30,300.00
25,850.00
20,240.00
22,822.50
22,822.50

5. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดหรือมูลนิธิ (อาชีวศึกษา)
หน่วย : บาท/คน/ปี
ประเภทวิชา

ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน

๑.ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม
๒.พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ
๓.ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
๔.เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์
๕.คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์
๖.ประมง
๗.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

๖,๕๐๐
๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐
๕,๙๐๐
๔,๙๐๐
๖,๕๐๐
๖,๕๐๐

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครู

อุดหนุนสมทบ

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน

8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50

7,740
5,730
4,520
5,740
2,470
5,740
5,730
7,740
7,740

22,822.50
19,212.50
19,302.50
20,222.50
16,552.50
20,222.50
19,212.50
22,822.50
22,822.50

6. นักเรียนพิการ (อาชีวศึกษา) หลักสูตร ปวช. ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป (กรณีเรียนร่วม)
หน่วย : บาท/คน/ปี
ประเภทวิชา
1. ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. พาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม
4. เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์ หรือ ประมง
5. คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์

ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน

อุดหนุน
สมทบ
เงินเดือนครู

๖,๕๐๐

8,582.50

๔,๙๐๐
๖,๒๐๐
๕,๙๐๐
๕,๕๐๐

8,582.50
8,582.50
8,582.50
8,582.50
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สมทบ
ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย
(ไป-กลับ)

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน

๗,๗๔๐

22,822.50

๕,๗๓๐
๔,๕๒๐
๕,๗๔๐
๒,๔๗๐

19,212.50
19,302.50
20,222.50
16,552.50

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกาหนดมาตรการ
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อกาหนดลักษณะโรงเรียนการกุศล
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับการเสนอความเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตามมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 1๔/๑ ข้อ 1๔/๒ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
“ข้อ 1๔/๑ ภายใต้บังคับของข้อ 14 (5) และ (15) ในกรณีโรงเรียนการกุศลที่จัดการศึกษา
ในลักษณะการศึกษาสงเคราะห์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็น โรงเรียนที่มูลนิธิห รือสมาคมเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัด ตั้งโรงเรียน และต้องมีการ
ดาเนินกิจการโรงเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
(2) มีวัต ถุประสงค์เพื่อให้ การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
(3) มูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ต้องมีเงินไม่น้อยกว่าเงินทุน
และทรัพย์สินที่กาหนดไว้ในตราสารจัดตั้งของโรงเรียน
(4) ต้ อ งด าเนิ น การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในที่ ดิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ที่ เ ป็ น ส่ ว นควบของที่ ดิ น สิ ทธิ เหนื อพื้ น ดิ น สิ ทธิ เก็ บกิ นหรื อสิ ทธิ การเช่ าที่ ปลอดจากภาระผู กพั น
อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่โรงเรียนการกุศลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา
(5) ต้องไม่เป็นโรงเรียนสาขาตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นโรงเรียนการกุศล
ข้ อ 14/2 ในกรณี ที่ วั ด ในพระพุ ท ธศาสนาเป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นการกุ ศ ล
วัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม จึงจะได้รับเงินอุดหนุนในลักษณะการกุศล”
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๐ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดมาตรการ
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้สอดคล้องกับระบบการบริหาร
จัดการการศึกษาเอกชนในปัจจุบัน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดมาตรการ
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2552
(2) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(3) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการก าหนดมาตรการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรจากงบประมาณเพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
“หนั ง สื อ เรี ย น” หมายความว่ า หนั ง สื อ แบบเรี ย นที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดให้ ใ ช้
ส าหรั บ การเรี ย นในแต่ ล ะระดั บ หรื อ สาขาวิ ช า หรื อ หนั ง สื อ แบบเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ จ าก
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กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนังสือแบบเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรสถานศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
“อุปกรณ์การเรียน” หมายความว่า เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่จาเป็นและเหมาะสม
ที่ต้องใช้ในการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับหรือสาขาวิชา ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกาหนด
“เครื่องแบบนักเรียน” หมายความว่า เครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต รวมถึง
ชุดฮิญาบ โสร่ง ชุดลูกเสือ ชุดยุวกาชาด ชุดเนตรนารี ชุดผู้บาเพ็ญประโยชน์ ชุดพลศึกษา ชุดฝึก
ชุ ด ไตรจี ว ร ส าหรั บ สามเณรในโรงเรี ย นการกุ ศ ล และเข็ ม ขั ด รองเท้ า ถุ ง เท้ า เน็ ค ไท
เข็มตราโรงเรียน กระดุม ตามระเบียบของโรงเรียน
“กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น” หมายความว่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเอกชนในระบบ โดยไม่รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้รับการศึกษาในโรงเรียน
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
“สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ” หมายความว่า สานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
เว้นแต่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ตั้งอยู่
“สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด” หมายความว่า สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
“หน่ ว ยงานเบิกจ่าย” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
แล้วแต่กรณี
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือศึกษาธิการจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 นักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ คือผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ น นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นอยู่ จ ริ ง ในโรงเรี ย นที่ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คลตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนั กเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน
รายบุคคล
(2) เป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่แจ้งขอสละสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุน
ข้อ 6 อั ต ราเงิ น อุ ด หนุ น ตามระเบี ย บนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราที่ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา
ของรัฐได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
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ข้อ 7 วิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และแนวทางการดาเนินงาน
เงินอุดหนุน ให้เป็นไปตามที่สานักงานหรือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ 8 เงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
(1) โรงเรียนที่ไม่ยื่นคาขอรับเงินอุดหนุนในระยะเวลาที่สานักงานหรือสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด ให้ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน โดยโรงเรียนต้องรับภาระชดเชย
เงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง เว้นแต่นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนรายนั้น
จะสละสิทธิ์เอง
(2) ส าหรั บ โรงเรี ย นที่ ไ ม่ เ คยรั บ เงิ น อุ ด หนุ น มาก่ อ น ให้ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ตามนั ก เรี ย น
ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่ขอเบิก
(3) ในกรณีที่มีเงินอุดหนุนรายการใดเหลือจ่าย ให้โรงเรียนนาส่งคืนแก่หน่วยงานผู้ เบิกจ่าย
ภายในปีการศึกษาที่ขอเบิก
(4) ให้โรงเรียนนาเงินอุดหนุนที่ได้ไปใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ตามมติคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน โดยให้จัดทาหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ และให้โรงเรียนสรุปผล
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในทุกปีการศึกษา
(5) โรงเรียนต้องบันทึกเงินอุดหนุนแต่ละรายการในบัญชีการเงินของโรงเรียน พร้อมเก็บเอกสาร
หลักฐานการรับจ่ายในแต่ละรายการ ให้สามารถตรวจสอบได้
(6) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบ ให้เบิกจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี
หากเงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอให้สานักงานหรือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเบิกจ่าย
โดยวิธีถัวเฉลี่ยจ่ายตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ เว้นแต่ที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม
ข้อ 9 การกากับดูแลมาตรการการให้เงินอุดหนุน ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ ห น่ ว ยงานผู้เบิกจ่ายดาเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ตามระเบียบนี้
(2) ในกรณี ที่ ต รวจพบว่ า โรงเรี ย นมี ก ารเบิ ก เงิ น อุ ด หนุ น ผิ ด พลาดหรื อ โดยไม่ มี สิ ท ธิ์
ให้ผู้อนุญาตเรียกเงินคืนจากโรงเรียนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจานวนเงินที่เบิก
โดยผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ์ นับแต่วันที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ชาระเสร็จสิ้น ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
ก. ถ้าจานวนเงินที่แจ้งให้ชาระเงินคืนไม่เกินหนึ่งล้านบาทให้ชาระคืนทันทีในงวดเดียว
ข. ถ้าจานวนเงินที่แจ้งให้ชาระเงินคืนเกินหนึ่งล้านบาทให้ชาระเงินคืนทันทีหนึ่งล้านบาท
ส่วนจานวนเงินที่เหลือให้ชาระภายใน 1 ปี โดยโรงเรียนต้องทาหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
หากโรงเรียนไม่ชดใช้เงินอุดหนุนที่เบิกผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ์ภายในสามสิบวั น นับตั้งแต่
วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ช าระคื น เงิ น ให้ ผู้ อ นุ ญ าตชะลอการเบิ ก จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ตามระเบี ย บนี้
และให้สั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
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(3) เมื่อปรากฏว่าโรงเรียนดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ โดยทุจริต
ให้ผู้อนุญาตดาเนินการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตาม (2) และอาจจะดาเนินการทางคดีตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้กระทาความผิด
ข้อ 10 ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบนี้ และให้
มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

อัตราเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา 2564

----------------------------ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดมาตรช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ข้อ 6 กาหนดให้อัตราเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่นักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ
ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม การศึ ก ษาเอกชน ขอแจ้ ง อั ต ราเงิ นอุ ดหนุน
ค่าหนั งสื อเรี ย น อุป กรณ์การเรี ย น เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียน ปีการศึกษา
2564 ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่นักเรียนในสถานศึกษาของรัฐได้รับ ดังนี้

1. ค่าหนังสือเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ

200
656
650
653
707
846
859
808
921
996
1,384
1,326
1,164
๒,๐๐๐

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ปวช.๑ - ๓
ที่จัดโดยสถานประกอบการ

๒๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท/คน)
๓๙๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๙๕ บาท/คน)
๔๒๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
/3. ค่าเครื่องแบบ...
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3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ปวช. ๑-๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ

๓๐๐
๓๖๐
๔๕๐
๕๐๐
๙๐๐

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปวช.๑-๓
ที่จัดโดยสถานประกอบการ

๔๓๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๕ บาท/คน)
๔๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๔๐ บาท/คน)
๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน)
๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)

หมายเหตุ ให้ใช้อัตราเงินอุดหนุนนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานศึกษาของรัฐ
จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินอุดหนุน
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม)
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายในการให ก ารอุ ด หนุ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม) ให แ ก นั ก เรี ย น
ในโรงเรียนเอกชนที่ไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อพัฒนารางกายของนักเรียนใหมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณแข็งแรง ควบคูไปกับการพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๕๒ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งมติคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
จึงออกหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“อาหารเสริม (นม)” หมายความวา นมพรอมดื่มประเภท พาสเจอรไรส หรือสเตอริไรซ
หรือ ยู. เอช. ที. ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
“เงินอุดหนุนคาอาหารเสริม (นม)” หมายความวา เงิน อุด หนุน ที่รัฐ จา ยใหแ กโ รงเรีย น
เปนคาอาหารเสริม (นม) ตามจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุน
“แผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม)” หมายความวา แผนการบริหารจัดการอาหารเสริม
(นม) ของโรงเรียน เพื่อดําเนินการซื้อ เก็บรักษาและการแจกจายอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาต หรือผูปฎิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาต
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

“ผู อ นุ ญ าต” หมายความว า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนสํา หรั บ
กรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสําหรับจังหวัดอื่น
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
ยกเวนกรุงเทพมหานคร
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ขอ ๔ โรงเรี ย นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การอุ ด หนุ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม) ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหเปดสอนระดับกอนประถมศึกษา และประถมศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับรวมกัน
(๒) เปนโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาและโรงเรียนการกุศล
(๓) ไมเปนโรงเรียนที่ประกาศแจงใหผูปกครองทราบวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้ไมได
รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ขอ ๕ นั ก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การอุ ด หนุ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม) ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังตอไปนี้
(๑) เปนนักเรียนที่ไดลงทะเบียนและเรียนอยูจริง ในชั้นเรียนที่โรงเรียนมีสิทธิไดรับเงิน
อุดหนุนรายบุคคลโดยถูกตองตามที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือตราสาร
(๒) เป น นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นอยู ใ นระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษาหรื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษาในกรณี
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๑ อายุของนักเรียนตองไมต่ํากวา ๓ ปบริบูรณ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
ของปการศึกษา
ขอ ๖ การอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหคํานวณจากจํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริง
ในโรงเรียนตามอัตราที่สํานักงานกําหนด ซึ่งตองไมเกินความจุนักเรียนที่ไดรับอนุญาต หรือที่กําหนด
ไวในตราสาร
ขอ ๗ การยื่ น ขอรั บ การอุ ด หนุ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม) ของนั ก เรี ย นให โ รงเรี ย น
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เปดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี
“เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน.................................” เวนแตโรงเรียนที่ไดรับ
การอุดหนุน และมีบัญชีเงินฝากธนาคารโครงการอาหารเสริม (นม) อยูกอนแลว ใหใชบัญชีเดิม
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

(๒) เสนอแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อขอความ
เห็นชอบ
(๓) ยื่นคําขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ตามแบบ นม. ๑ พรอมสําเนาเลขที่
บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารและรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ส ง สํ า นั ก งานหรื อ สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณีโดยใหยื่นปละ ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ
ขอ ๘ การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การขอรั บ การอุ ด หนุ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม)
ของสํานักงานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม)
(๒) รวบรวมและจัดทําแบบสรุปจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินที่ขอรับ
การอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม)
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสงแบบสรุปจํานวนนักเรียน ตามแบบ นม. ๒ พรอมสําเนา
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................เขต.................” เพื่อใหสํานักงานโอนเงินเขาบัญชี
(๓) คํานวณเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ที่จะโอนใหกับโรงเรียนในแตละภาคเรียน
ดังตอไปนี้
(ก) ภาคเรียนที่ ๑ คํานวณเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) นักเรียนชั้นอนุบาล
ป ที่ ๑ และชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ ให คํ า นวณจากจํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นอยู จ ริ ง ณ วั น ที่
๑๐ มิถุนายนของปที่ผานมาในอัตรารอยละ ๘๐ สําหรับชั้นอื่น ๆ ใหคํานวณจากจํานวนนักเรียน
ที่เลื่อนชั้นในระดับนั้นในอัตรารอยละ ๑๐๐
(ข) ภาคเรี ย นที่ ๒ คํ า นวณเงิ น อุ ด หนุ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม) เพื่ อ โอนเงิ น
ใหโรงเรียนจากจํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปการศึกษา ที่ยื่นคําขอ
(๔) จัดสงแบบสรุปจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน
เปนคาอาหารเสริม (นม) ตามแบบ นม. ๒ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม
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(๕) สํ า นั ก งานรวบรวมคํ า ขอรั บ การอุ ด หนุ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม) และสรุ ป ข อ มู ล
เพื่อเสนอขออนุมัติโอนเงินใหกับโรงเรียนหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี
การโอนเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนใหโอนครั้งละไมเกิน ๖ เดือน
แตทั้งนี้ตองไมเกินวงเงินงบประมาณที่มอี ยู
(๖) ในกรณีที่โรงเรียนมีเงินคงเหลือจากการเบิกจายจากจํานวนนักเรียนที่เรียนอยูจริงแลว
โรงเรียนตองคืนเงินสวนที่เกินแกสํานักงานหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณีหากมีจํานวน
นักเรียนมากกวาใหขอเพิ่มตอสํานักงานหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรวจสอบแลวสรุปยอดเงินอุดหนุนที่ตองขอเบิกเพิ่มจัดสงใหสํานักงานภายใน ๑๐ วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ ๙ การเบิกจายและบริหารงบประมาณเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหโรงเรียนดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) จั ดทํ าแผนบริ หารจั ดการอาหารเสริ ม (นม) เสนอขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริหาร
(๒) จั ด ส ง ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในนามของโรงเรี ย นหลั ง จากได รั บ การโอนเงิ น จากสํ า นั ก งาน
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน ๕ วันทําการ นับจากวันที่ไดรับทราบการโอนเงินเขาบัญชี
โรงเรียน
(๓) ดําเนินการและบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ตามที่สํานักงานกําหนด พรอมทั้ง
เก็บเอกสารหลักฐานการซื้อนมพรอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบได
(๔) จั ด ทํ า หลั ก ฐาน บั ญ ชี ก ารรั บ - จ า ยเงิ น ค า อาหารเสริ ม (นม) ตามแบบ นม. ๕
ให ถู ก ต อ งเป น ป จ จุ บั น และต อ งเก็ บ รั ก ษาเงิ น อุ ด หนุ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม) ไว ใ นบั ญ ชี
“เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน......................................” โดยตองนําเงินไปใชจาย
เพื่อซื้ออาหารเสริม (นม) เทานั้น กรณีที่มีเงินดอกผลจากการนําเงินฝากธนาคารใหคงไวในบัญชี
เพื่อสมทบเปนคา ใชจา ยเกี่ยวกับอาหารเสริม (นม) ตามความจํ าเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึ ง
ประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ
(๕) เมื่อโรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) แลว ใหซื้ออาหารเสริม (นม)
และแจกจายใหแกนักเรียนที่เรียนอยูจริงทุกคนทันที เมื่อปรากฏวาเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม)
ที่ เ หลื อ อยู จ ะไม เ พี ย งพอจั ด อาหารเสริ ม (นม) ได ต ามจํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นอยู จ ริ ง ให โ รงเรี ย น
ยื่นใบสําคัญรับเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม ตามแบบ นม. ๓ พรอมรายงานบัญชี
รับ - จาย เงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ตามแบบ นม. ๕ สงสํานักงานหรือสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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(๖) ใหโรงเรียนรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบ นม. ๔ สงสํานักงานหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม
ขอ ๑๐ เมื่ อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได รั บ การจั ด สรรเงิ น งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น
เปนคาอาหารเสริม (นม) จากสํานักงานแลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเบิกจาย
เงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) และโอนเงินเขาบัญชีโรงเรียนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่
ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีจากสํานักงาน และรวบรวมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนไวเพื่อตรวจสอบ
ขอ ๑๑ การเบิกจายเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ใหเบิกจายตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
เวนแตไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ขอ ๑๒ โรงเรียนตองซื้ออาหารเสริม (นม) ที่เปนผลิตภัณฑจากเกษตรกรภายในประเทศ
และได รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้ ง ได ผ ลิ ต ตามโครงการ
นมโรงเรี ย นเท า นั้ น เวน แต มี เ หตุ จํา เป น และเป น ประโยชน ใ ห โ รงเรีย นขออนุ ญ าตจากผู อ นุ ญ าต
พรอมเหตุผลเปนราย ๆ ไป
ขอ ๑๓ โรงเรียนที่ไดรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) แลว โรงเรียนจะเรียกเก็บ
ค า ธรรมเนี ย มอื่ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม) จากผู ป กครองอี ก ไม ไ ด เว น แต โ รงเรี ย นที่ ข อยกเว น
ตามขอ ๑๒ แลว โดยอาจเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมอื่นเปนคาอาหารเสริม (นม) เพิ่มในสวนตางได
และต อ งประกาศการเรี ย กเก็ บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มอื่ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม) พร อ มรายละเอี ย ด
และเหตุผลซึ่งเปดเผยใหผูปกครองทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๑๔ ในกรณีที่โรงเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ไมยื่นคําขอ
รับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ภายในเวลาที่สํานักงานกําหนด ใหถือวาโรงเรียนไมประสงค
จะขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) แตโรงเรียนตองจัดอาหารเสริม (นม) ใหแกนักเรียน
ในอัตราที่ไมนอยกวานักเรียนพึงมีสิทธิไดรับตามประกาศนี้ โดยไมเรียกเก็บเงินเปนคาอาหารเสริม (นม)
จากนักเรียนหรือผูปกครอง
ขอ ๑๕ ใหผูอนุญาตแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ ทําการตรวจสอบ การขอรับการอุดหนุน
เปนคาอาหารเสริม (นม) ในกรณีที่ปรากฏวามีเหตุอันสมควรหรือสงสัยวาโรงเรียนที่ขอรับการอุดหนุน
มีการเบิกเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) โดยผิดพลาดหรือโดยทุจริต
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ในกรณีที่ตรวจพบวา โรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ผิดพลาด
หรื อ โดยทุ จ ริ ต ให ผู อ นุ ญ าตเรี ย กเงิ น คื น จากโรงเรี ย นพร อ มดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ ๗.๕ ต อ ป
ของจํานวนเงินที่เบิกโดยผิดพลาดหรือโดยทุจริตนับแตวันที่เบิกจายถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
ในกรณีที่โรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) โดยทุจริต
นอกจากจะดําเนินการเรียกเงินคืนพรอมดอกเบี้ยตามวรรคสองแลว ใหผูอนุญาตพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแกผูกระทําความผิดตอไป
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอ
สะบ า ย อ ย สํ า นั ก งานอาจกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารดํ า เนิ น งานในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา ในข อ ๘ ข อ ๙ ข อ ๑๐ ข อ ๑๕ และข อ ๑๗ ให ส อดคล อ งกั บ การแก ไ ขป ญ หา
และการพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษได ต ามความเหมาะสมโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ขอ ๑๗ โรงเรีย นที่ไ ดรั บ การอุ ดหนุ นเป นค า อาหารเสริม (นม) ที่เ ก็บ ค า ธรรมเนี ย มอื่ น
เปนคาอาหารเสริม (นม) ไวแลวใหนําเงินอุดหนุนที่ไดรับ คืนใหนักเรียนหรือผูปกครองโดยไมเกิน
จํานวนเงินที่โรงเรียนเก็บจากนักเรียนหรือผูปกครอง
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน โรงเรียนใดที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได เนื่องจากไดทําสัญญา
ซื้ออาหารเสริม (นม)ไวกับผูประกอบการแลว ไมอาจเลิกสัญญาได และเงินอุดหนุนคาอาหารเสริม
(นม) ดังกลาวไมไดอยูในเงื่อนไขตามประกาศนี้ ใหโรงเรียนยื่นคําขอพรอมสัญญาซื้ออาหารเสริม
(นม) ตอผูอนุญาต เพื่อนําเงินอุดหนุนไปจายตามเงื่อนไขในสัญญาเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้การนําเงินไปจาย
จะตองไมเกินอัตราที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๑๘ ในวาระเริ่ ม แรก การยื่ น คํ า ขอรั บ การอุ ด หนุ น เป น ค า อาหารเสริ ม (นม)
ของโรงเรียนที่มีสิทธิตามประกาศนี้ ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหโรงเรียนยื่นคําขอรับ
การอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ โดยใหยื่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมในภายหลังก็ได
สําหรับโรงเรียนการกุศลที่เคยไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) มากอนแลว
และไดดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ ไปกอนที่ประกาศ
มีผลใชบังคับใหดําเนินการตอไปได
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ขอ ๑๙ ให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนรั ก ษาการตามประกาศนี้
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหความชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนการกุศลที่มีฐานะยากจน
และขาดแคลนทุ น ทรั พ ย และนั ก เรี ย นที่ มี ป ญ หาทุ พ โภชนาการหรื อ ขาดแคลนอาหารกลางวั น
ในโรงเรี ย นเอกชนสามั ญ ศึ ก ษาทั่ ว ไปเป น ค า อาหารกลางวั น และได จั ด สรรเงิ น งบประมาณ
ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเปนรายปทุกป เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการ และพัฒนารางกาย
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนใหมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง มีน้ําหนักและสวนสูงเพิ่มขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาอาหาร
กลางวันไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เรื่ อ ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“อาหารกลางวัน” หมายความวา อาหารที่โรงเรียนจัดทํา หรือจัดหาใหนักเรียนรับประทาน
ในมื้อกลางวัน
“เงิ น อุ ด หนุ น ค า อาหารกลางวั น ” หมายความว า เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ จ า ยให แ ก โ รงเรี ย น
เปนคาอาหารกลางวัน ตามจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนและตามงบประมาณที่ไดรับ
“แผนบริห ารจัด การกลางวัน ” หมายความวา แผนบริห ารจัด การเพื่อ ดํา เนิน การ จัด ทํา
หรือจัดหา และแจกจายอาหารกลางวันใหนักเรียนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หน้า 46

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

“นักเรียนทุพโภชนาการ” หมายความวา นักเรียนที่มีน้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
“นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน” หมายความวา นักเรียนที่มีฐานะยากจน หรือไมมีเงิน
คาอาหารกลางวัน
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาต
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสําหรับกรุงเทพมหานคร
หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสําหรับจังหวัดอื่น
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
ยกเวนกรุงเทพมหานคร
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ขอ ๔ โรงเรียนที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันตองเปนโรงเรียนในระบบ
ที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนโรงเรียนการกุศล
(๒) เปนโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไปที่ไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
(๓) ไมเปนโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่ไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตรานักเรียนพิการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอ ๕ นักเรียนในโรงเรียนตามขอ ๔ ที่เปนนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาหรือระดับ
ประถมศึกษา ในกรณีนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ ๑ ตองมีอายุไมต่ํากวา ๓ ปบริบูรณ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
ของปการศึกษา และมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนนักเรียนที่ไดลงทะเบียนและเรียนอยูจริงโดยถูกตองตามที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือ
ตราสาร
(๒) เปนนักเรียนโรงเรียนการกุศล
(๓) เป น นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสามั ญ ศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ มี ป ญ หาทุ พ โภชนาการหรื อ ขาดแคลน
อาหารกลางวัน
(๔) ไมเปนนักเรียนพิการที่ไดรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตรานักเรียนพิการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุน
รายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒
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ขอ ๖ การจัดสรรเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหคํานวณจากจํานวนนักเรียน ณ วันที่
๑๐ มิถุนายน ตามอัตราที่สํานักงานกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินวงเงินงบประมาณที่สํานักงานไดรับ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหจัดสรรแกโรงเรียนการกุศลเปนลําดับแรก หากมีงบประมาณคงเหลือ
ใหจัดสรรใหแกโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป
ขอ ๗ การยื่น ขอรับ เงิ นอุดหนุ นค า อาหารกลางวั นของนักเรีย นใหโ รงเรียนดํ า เนิน การ
ดังตอไปนี้
(๑) เป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กั ด (มหาชน)
ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน โรงเรียน............” เวนแตโรงเรียนที่ไดรับการอุดหนุน
และมีบัญชีเงินฝากธนาคารอยูกอนแลวใหใชเลขที่บัญชีเดิม
(๒) สํารวจจํานวนนักเรียนตามแบบที่สํานักงานกําหนด และเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อขอความเห็นชอบ
(๓) ยื่นคําขอรับการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตามแบบที่สํานักงานกําหนดพรอมสําเนา
เลขที่ บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารและรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร สํ า หรั บ โรงเรี ย น
ในกรุงเทพมหานครใหยื่นที่สํานักงาน สวนโรงเรียนในจังหวัดอื่นใหยื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของทุกป
ขอ ๘ การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ เงิ น อุ ด หนุ น ค า อาหารกลางวั น ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับการอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
(๒) รวบรวมและจัด ทํา แบบสรุป จํา นวนโรงเรี ยน จํ านวนนัก เรี ยนของโรงเรี ย นในสว น
ภูมิภาคที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ตามแบบที่สํานักงานกําหนด แลวจัดสงแบบสรุป
จํ า นวนโรงเรี ย นและนั ก เรี ย น ภายในวั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ของทุ ก ป พร อ มสํ า เนาเลขที่ บั ญ ชี เ งิ น
ฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา................เขต.......” เพื่อใหสํานักงานโอนเงินเขาบัญชี
(๓) เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณคาอาหารกลางวัน
จากสํานักงานแลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
และโอนเขาบัญชีโรงเรียนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีจากสํานักงาน
และรวบรวมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ
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(๔) ให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวบรวมแบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานค า อาหาร
กลางวันในปที่ผานมาของโรงเรียน แลวจัดทําแบบสรุปรายงานผลการดําเนินงานคาอาหารกลางวัน
ในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบที่สํานักงานกําหนดและสงใหสํานักงานปละ
๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกป
ขอ ๙ การดําเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันของสํานักงานใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบรวบรวม และจั ด ทํ า แบบสรุ ป จํ า นวนโรงเรี ย น จํ า นวนนั ก เรี ย นใน
กรุงเทพมหานครที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
(๒) รวบรวมแบบสรุปจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียนของโรงเรียนในสวนภูมิภาคที่มีสิทธิ
รับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสงมา
(๓) สรุปขอมูลจํานวนโรงเรียน และจํานวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
ตาม (๑) และ (๒) เพื่อพิจารณาและดําเนินการจัดสรร
(๔) โอนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันที่จัดสรรตาม (๓) ใหแกโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) สรุปรายงานผลการดําเนินงานการอุดหนุนคาอาหารกลางวันของปการศึกษาที่ผานมา
ตอกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๑๐ การเบิกจายและการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันของโรงเรียน
ใหดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทํารายชื่อนัก เรียนที่ ไดรับเงิ นอุดหนุ นเปนค าอาหารกลางวั น แล วติดประกาศให
ผูปกครองทราบในที่เปดเผยของโรงเรียน
(๒) จัดสงใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนใหแกสํานักงานหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน ๕ วันทําการนับจากวันที่ไดรับทราบการโอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน
(๓) เมื่ อ โรงเรี ย นได รั บ โอนเงิ น อุ ด หนุ น ค า อาหารกลางวั น แล ว ให ดํ า เนิ น การจั ด อาหาร
ที่ถูกหลักโภชนาการอยางเพียงพอใหนักเรียนทันที และจัดเก็บหลักฐานการจายเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวันพรอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบได
(๔) จัดทําบัญชีการรับ - จายเงินคาอาหารกลางวันใหถูกตองเปนปจจุบันพรอมใหเจาหนาที่
ตรวจสอบได
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(๕) เก็บรักษาเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันไวในบัญชี ตามขอ ๗ (๑) โดยเงินในบัญชีนี้
จะตองนําไปใชจายเพื่อซื้อ จัดหา หรือจัดทํา อาหารกลางวันนักเรียนเทานั้น ในกรณีที่เหลือจาย
หรือไดรับเงินดอกผลจากการนําเงินฝากธนาคารใหคงไวในบัญชีเพื่อสมทบเปนคาใชจายเกี่ยวกับอาหาร
กลางวันตามความจําเปนและเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ
(๖) ให โ รงเรีย นรายงานผลการดํ า เนิ น งานของป ที่ผ า นมา ตามแบบที่ สํ านั ก งานกํา หนด
สงสํานักงานหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของทุกป
ขอ ๑๑ โรงเรียนตองจัดทําบัญชีรายชื่อนักเรียนทุพโภชนาการและนักเรียนขาดแคลนอาหาร
กลางวั นที่ ไ ด รั บเงิ น อุ ดหนุ น ค า อาหารกลางวั นในแต ล ะภาคเรี ย นจํ า แนกตามรายชั้ นเรี ย น โดยให
โรงเรียนกํากับดูแลนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการอยางใกลชิด พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
และการพัฒนาดานรางกาย ของนักเรียนทุพโภชนาการให คณะกรรมการบริหารทราบทุกภาคเรียน
ขอ ๑๒ โรงเรียนตองไมเก็บคาอาหารกลางวันจากนักเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน
ขอ ๑๓ ในกรณีที่โรงเรียนไมยื่นคําขอรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันภายในเวลาที่กําหนด
ตามประกาศนี้ใหถือวาโรงเรียนไมประสงคจะขอรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
ขอ ๑๔ ให ผู อ นุ ญ าตแต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ทํ า การตรวจสอบการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น
คาอาหารกลางวัน ในกรณีที่ปรากฏวามีเหตุอันสมควร หรือสงสัยวาโรงเรียนที่ขอรับการอุดหนุนมีการ
เบิกเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโดยผิดพลาดหรือโดยทุจริต
ในกรณีที่ตรวจพบวาโรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโดยผิดพลาดหรือโดย
ทุจริตใหผูอนุญาตเรียกเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันคืนพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป
ของจํานวนเงินที่เบิกโดยผิดพลาดหรือโดยทุจริตนับแตวันที่เบิกจายจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
ในกรณี ที่ โ รงเรี ย นดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเบิ ก เงิ น อุ ด หนุ น ค า อาหารกลางวั น โดยทุ จ ริ ต
นอกจากดําเนินการเรียกเงินคืนพรอมดอกเบี้ยตามวรรคสองแลว ใหผูอนุญาตพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแกผูกระทําความผิดตอไป
ขอ ๑๕ เพื่อประโยชนในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดยะลา
ปตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย
สํ า นั ก งานอาจกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารดํ า เนิ น งานในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามประกาศนี้ ในขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๔ ใหสอดคลองกับการแกปญหาและการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษไดตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน

หน้า 50

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ขอ ๑๖ ในวาระเริ่มแรก การจัดสรรเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับปงบประมาณ
๒๕๕๓ ใหดําเนินการจัดสรรเฉพาะโรงเรียนที่ไดยื่นคําขอไวกอนแลว และใหใชคําขอนั้นเปนขอมูล
ในการดําเนินการ
ขอ ๑๗ ให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนรั ก ษาการตามประกาศนี้
และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ
ในโรงเรียนเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ให้ปรับ
ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบกั บ มติ คณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน ที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
“ครูที่สอนนักเรียนพิการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการ หรือครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนพิการ
ในโรงเรียนในระบบ
“นักเรียนพิการ” หมายความว่า คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
และได้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนในโรงเรียน
“ค่ า ตอบแทนพิ เศษ” หมายความว่ า เงิ น เพิ่ ม พิ เศษที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ค รู ที่ ส อนนั ก เรี ย นพิ ก าร
นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา
“หน่วยชั่วโมง” หมายความว่า เวลาทําการสอนไม่น้อยกว่าห้าสิบนาทีในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง
“ผู้ อ นุ ญ าต” หมายความว่ า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน หรื อ
ศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ ๔ ครูที่สอนนักเรียนพิการที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จะต้องมีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
ทางการศึกษาพิเศษ หรือมีวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณ ฑิตทางการศึกษาพิเศษ หรือเทียบเท่า หรือเป็น
ผู้ผ่านการอบรมวุฒิบัตรด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตร ก.ค.ศ. รับรอง โดยมีเวลาทําการสอน ดังนี้
(๑) ผู้ อํ า นวยการที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนนั ก เรี ย นพิ ก าร ต้ อ งมี เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สั ป ดาห์ ล ะ
๕ หน่วยชั่วโมง
(๒) ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อนนั ก เรี ย นพิ ก าร ต้ อ งมี เวลาทํ า การสอนไม่ น้ อ ยกว่ า สั ป ดาห์ ล ะ
๑๘ หน่วยชั่วโมง

หน้า 60

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๕ ให้ครูที่สอนนักเรียนพิการได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๗ ครูที่สอนนักเรียนพิการที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ตามข้อ ๖ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้อนุญาต
ข้อ ๘ ในกรณีที่โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้ครูที่สอนนักเรียนพิการโดยไม่มีสิทธิ
ให้ผู้รับใบอนุญาตชดใช้ค่าตอบแทนพิเศษคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
เมื่อปรากฏว่ามีการทุจริตเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้ผู้อ นุญ าตดําเนินการ
สั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และดําเนินการคดีตามกฎหมายต่อไป
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหา หรือขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร
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หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรค
ในดานตาง ๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด
เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
“ผูดูแลคนพิการ” หมายความวา บิดา มารดา ผูปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่นอง
หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ
“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ทีส่ อดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
“เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก” หมายความวา เครื่องมือ อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวร
หรือบริการที่ใชสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความตองการ
จําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ทีจ่ ะเขาถึงขอมูล ขาวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรี
ขึน้ ไป และปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“การเรียนรวม” หมายความวา การจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป
ทุก ระดับ และหลากหลายรู ปแบบ รวมถึ งการจัด การศึ กษา ใหส ามารถรองรับ การเรีย นการสอน
สําหรับคนทุกกลุมรวมทั้งคนพิการ
“สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษา
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยูประจํา ไป กลับ และรับบริการที่บาน
“ศูนยการศึกษาพิเศษ” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ
ตามอัธยาศัยแกคนพิการ ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก
ผูดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิง่ อํานวยความสะดวก บริการ
และความชวยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง
“ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ
ตามอัธยาศัยแกคนพิการโดยเฉพาะ โดยหนวยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน
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องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะหและสถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด ตั้งแตระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น
“องคการคนพิการแตละประเภท” หมายความวา องคกรสมาชิกระดับชาติตามประเภท
ความพิการที่ไดแจงชื่อไวกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
หมวด ๑
สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
มาตรา ๕ คนพิการมีสทิ ธิทางการศึกษาดังนี้
(๑) ไดรั บการศึก ษาโดยไมเ สีย คาใชจา ยตั้ง แต แ รกเกิด หรื อพบความพิก ารจนตลอดชีวิ ต
พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิง่ อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น
(๓) ไดรับการศึกษาที่มีม าตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูต ร
กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ
ของคนพิการแตละประเภทและบุคคล
มาตรา ๖ ใหครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิไดรบั เงินคาตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมาย
กําหนด
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ใหครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ องคความรู
การศึกษาตอเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๗ ใหสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จดั การเรียนรวม สถานศึกษาเอกชนการกุศล
ที่จัดการการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ไดรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษจากรัฐ
หลักเกณฑและวิธีการในการรับเงินอุดหนุนและความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๘ ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใหสอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ และตองมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวง
สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนรวม การจัดการศึกษา
เฉพาะความพิการ รวมถึงการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิตอิสระ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาํ เปน การฝกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด
ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
บริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได
ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือ
จํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่คณะกรรมการกําหนด
สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับ คนพิการเขาศึกษา ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามกฎหมาย
ใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสานความรวมมือ
จากชุ ม ชนหรื อ นั ก วิ ช าชี พ เพื่ อ ให ค นพิ ก ารได รั บ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ หรื อ บริ ก ารทางการศึ ก ษา
ทีส่ อดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ
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มาตรา ๙ ให รัฐ จัด เงิน อุด หนุน เพื่ อ สง เสริม การวิจั ย พัฒ นาองค ความรู แ ละเทคโนโลยี
ที่ เ กี่ ย วข อ ง และการพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให มี ค วามรู ความเข า ใจ ทั ก ษะและ
ความสามารถในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ใหรัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนใ นการจัดการศึกษาสํา หรับคนพิการ ใหราชการสวนทองถิ่ น
ออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอกําหนด ระเบียบหรือประกาศ แลวแตกรณี ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
การสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๑๑ ใหมคี ณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปน รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และ
ผูท รงคุณวุฒิที่เปนคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสิบคน ไดแ ก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ผูวา ราชการกรุงเทพมหานครและเลขาธิการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสิบสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ สูงในดานการบริหารการศึกษา ดา นการศึกษาสําหรับคนพิการ
ดานกฎหมาย ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และดานสังคมสงเคราะห ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน ทั้งนี้ อยางนอยเจ็ดคนตองมาจาก
องคการคนพิการแตละประเภท
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ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนเลขานุการ และใหแ ตงตั้งขาราชการ
ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ แผนการจัดสรร
ทรัพ ยากรและแนวทางการพัฒ นาการบริ หารและการจั ดการศึกษาสํ าหรับ คนพิก ารทุก ระบบและ
ทุ ก ระดั บ ต อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบและมอบหมายหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
(๒) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดหลักสูตร
การกํ า หนดมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา การประเมิ น และการทดสอบทางการศึก ษา
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ความต องการจําเป น พิเศษของคนพิการ รวมทั้ งหลักเกณฑ วิธีการ
การไดมาและจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
(๓) พิจารณาใหความเห็น ชอบแผนการใชจายเงิน กองทุน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของหนวยงานในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งอนุมัติโครงการหรือ
แผนงานที่จะใชเงินกองทุนในสวนที่เกินกวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๔) วางระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ การอุดหนุนทางการศึกษา การจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(๕) สงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ
การศึกษาสําหรับคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ
(๖) สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางบูรณาการ
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยใหมีองคความรู การศึกษาตอเนื่อง
และทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๗) วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา ๒๓ (๑)
(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการตามมาตรา ๒๓ (๒)
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(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๓ (๓)
(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดหนี้เปนสูญ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๔
(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน ใหก ารรับ รอง หรือเพิกถอนการรับรอง
แกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ และศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตตอ งไมเกินสองวาระติดตอกัน
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหดําเนิน การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ภายในหกสิบวัน ในระหวางที่ยงั ไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระนั้น อยูใ นตําแหนงเพื่อดําเนิน งานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ
ซึง่ ไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก
(๖) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นครบวาระ รั ฐ มนตรี
อาจแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ทนตําแหนงที่วาง และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลืออยู
ไมถึงหกสิบวันจะไมดําเนินการเพื่อใหมกี ารแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ทนก็ได
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มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ครั้งใดถา ประธานกรรมการไมอ ยูใ นที่ ประชุม หรือไมอาจปฏิบั ติหน าที่ไ ด
ใหรองประธานกรรมการตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิ บัติหนาที่ไดทั้ งหมด ใหกรรมการที่ม าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการอาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนาํ มาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษในสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขัน้ พื้นฐานทําหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งใหมีหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในสถานศึกษา รวมทั้งประเมินและรายงานผลตอคณะกรรมการ
(๒) สนับ สนุน ใหสํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาจัดการเรีย นรว มแก คนพิการในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบอยางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
(๓) วิจัย และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการ
(๔) ผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวก
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุน
(๗) สงเสริ ม สนับ สนุ น ใหห นว ยงานทางการศึกษาสามารถผลิต และพั ฒนาเทคโนโลยี
สิง่ อํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่ น รวมทั้ งบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค กรชุ ม ชน องคก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
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(๙) ประสานและส งเสริม องคก รปกครองสวนทองถิ่น ให สามารถจัดการศึกษาสําหรั บ
คนพิการใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุน กํากับ ดูแล ใหสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเ ศษใหเปน ไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนปฏิบัตริ าชการของกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีหน าที่ดําเนิน การจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
การจัดการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามวรรคหนึ่ ง ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหการสนับสนุนทรัพยากร องคความรู และบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา ๒๐ ให ส ถานศึ ก ษาเฉพาะความพิ ก ารของรั ฐ มี ห น า ที่ จั ด การศึ ก ษาตามภารกิ จ
แกคนพิการ โดยมีฐานะเปนนิติบคุ คล
หมวด ๓
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา ๒๑ ใหจัดตั้ งกองทุน ขึ้น เรีย กวา “กองทุน สงเสริมและพัฒ นาการศึกษาสําหรั บ
คนพิการ” ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชจายในการสงเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการอยางเปนธรรมและทั่วถึง โดยกองทุนประกอบดวย
(๑) เงิ น และทรั พ ย สิ น ที่ โ อนมาจากเงิ น กองทุน การศึ ก ษาสํ า หรั บ คนพิ ก ารตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินรายไดที่ไดจากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม
ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสนิ ของกองทุน
เงินหรือทรัพยสนิ ที่มีผูบริจาคหรือมอบให
รายไดบางสวนจากภาษีของสินคาและบริการที่เปนสาเหตุแหงความพิการตามที่กฎหมาย

กําหนด
มาตรา ๒๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป น ประธานกรรมการ รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ที่เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมอบหมายเป น รองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป น ผู แ ทนองค ก ารคนพิ ก ารหนึ่ ง คนเป น รองประธานกรรมการคนที่ ส อง ผู แ ทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ผู แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู แ ทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคการคนพิการแตละประเภท
อยางนอยเจ็ดคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปน กรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชนและการจัดการกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๒) พิจารณาอนุมัตกิ ารจายเงิน เพื่อการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๔) แต งตั้ ง คณะอนุ กรรมการหรือ คณะทํ างานเพื่อ ใหป ฏิ บัติ หน า ที่ต ามที่ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนมอบหมาย
มาตรา ๒๔ การรั บ เงิ น การจา ยเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น กองทุ น และการตัด หนี้ เ ปน สู ญ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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มาตรา ๒๕ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น จัด ทํ า งบการเงิ น ส ง ผู สอบบั ญชี ต รวจสอบ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผน ดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแ ลวทํารายงานผล
การสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
มาตรา ๒๖ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง และ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๗ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว ใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ
หนี้ของกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกองทุน การศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเปนของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว า งที่ ยั ง ไม มี ร ะเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห ารกองทุ น ตามมาตรา ๑๒ ให นํ า ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชไปพลางกอน
จนกวาจะไดมีระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๘ ในวาระเริ่มแรกที่ยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําหนาที่จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาสํ าหรั บ คนพิก าร ตามพระราชบัญญั ตินี้ ซึ่ งต องไมเกิ น หนึ่งร อยแปดสิบวั น นั บ แต วัน ที่
พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
มาตรา ๒๙ ใหครูหรือ บุคลากรทางการศึ กษาที่ผา นการอบรมวุฒิบัตรครูการศึ กษาพิเศษ
ตามหลักสู ตรที่ค ณะกรรมการข าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาอนุมัติ กอนการประกาศใช
พระราชบัญญัตินี้เปนครูการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
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๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ใหผูที่ผา นการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติ มีสทิ ธิไดรับแตงตั้งเปนครู
การศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ
มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป จึงจําเปนตองจัดใหคนพิการมีสิทธิและโอกาส
ไดรับการบริการและความชวยเหลือทางการศึกษาเปนพิเศษตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการ ดังนั้น เพื่อใหการ
บริการและการใหความชวยเหลือแกคนพิการในดานการศึกษาเปนไปอยางทั่วถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๐
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ ก กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารให ค นพิ ก ารมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเปนคนพิการตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่คณะกรรมการกําหนด
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดาหรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึงบุคคลที่คนพิการอยูดว ยเปนประจํา
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหนาที่
หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่คนพิการสมัครเขาศึกษาและไดลงทะเบียนแลว
“แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความวา แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา
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“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรบั สิทธิชวยเหลือทางการศึกษา
ขอ ๓ คนพิ ก ารที่ ป ระสงค จะขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ทางการศึ ก ษา ขอยื ม สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกและสื่อทางการศึกษา และขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(๒) มีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา ตามที่กาํ หนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(๓) ลงทะเบียนและเขาศึกษาในสถานศึกษา
ขอ ๔ ให ค นพิ การที่ มี คุ ณสมบั ติ ต ามข อ ๓ มี สิ ท ธิไ ด รั บ สิ่ งอํ า นวยความสะดวก สื่ อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามบัญชีทา ยกฎกระทรวง ดังตอไปนี้
(๑) ขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา ใหเปนไปตามรายการในบัญชี ก.
(๒) ขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา ใหเปนไปตาม
รายการในบัญชี ก. และบัญชี ค.
(๓) ขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่น ใดทางการศึกษา
ใหเปนไปตามรายการในบัญชี ข. และบัญชี ค.
หมวด ๑
คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับ
สิท ธิช ว ยเหลือ ทางการศึก ษา” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปน ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
ผูแ ทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแ ทนสํานักงบประมาณ ผูแทนศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมคนตาบอด
แหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
ผู แ ทนสมาคมบุ ค คลออทิ ซึ ม (ไทย) ผู แ ทนสมาคมเพื่ อ บุ ค คลป ญ ญาอ อ นแห ง ประเทศไทย
เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประเมินความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของคนพิการ และเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
(๒) พิจารณาปรับปรุงรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาที่คนพิการหรือผูปกครองยื่นคําขอ
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๔) อนุมัติหรือยกเลิกการอนุมัติเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
(๕) อนุ มั ติ ห รื อ ยกเลิ ก การอนุ มั ติ เ งิ น ยื ม สํ า หรั บ คนพิ ก ารเพื่ อ ให นํ า ไปจั ด ซื้ อ สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาไมเกินวงเงินที่ไดรบั การจัดสรรใหยืม
(๖) กําหนดหลักเกณฑการอนุมัติตัดหนี้สญ
ู โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๗) เห็นชอบหนี้สูญเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา
(๘) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๗ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําความในขอ ๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
หมวด ๒
การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา
ขอ ๙ ใหคนพิการหรือผูปกครองที่ประสงคจะใชสิทธิขอรับเงิน อุดหนุน ทางการศึกษา
ยื่นคําขอตอสถานศึกษาที่เขาศึกษาตามระเบียบและแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทําโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษา
(๒) จํานวนเงินอุดหนุนทางการศึกษาที่ประสงคจะขอรับ
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หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๓
การขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา
ขอ ๑๐ การขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา ใหคนพิการหรือผูปกครอง
ยื่น คําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดตอสถานศึกษาที่เขาศึกษาพรอมกับแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลซึ่งจัดทําโดยสถานศึกษาที่รบั คนพิการเขาศึกษาและรายการสิ่งอํานวยความสะดวกและสื่อ
ทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยืมตามรายการในบัญชี ก.
ขอ ๑๑ เมื่อสถานศึกษาไดรบั คําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๐ แลว ใหดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ผานการตรวจสอบแลวไปยังศูนย
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๒ เมื่อคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมัติการขอยืมสิ่งอํานวยความสะดวก
และสื่อทางการศึกษาแลว ใหคนพิการหรือผูปกครองทําสัญญายืม และสัญญาค้าํ ประกัน
สัญญายืม สัญญาค้ําประกัน และการคืน สิ่งของที่ยืม ตามขอ ๑๐ ใหเปน ไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๔
การขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อและขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ขอ ๑๓ ใหคนพิการหรือผู ปกครองที่ ประสงคจ ะใชสิ ทธิขอยืมเงิ น เพื่ อจัดซื้ อและขอรั บ
สิง่ อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ยื่นคําขอตอสถานศึกษา
ทีเ่ ขาศึกษา ตามระเบียบและแบบที่คณะกรรมการกําหนดพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทําโดยสถานศึกษาที่รบั คนพิการเขาศึกษา
(๒) จํานวนเงินที่ขอยืมเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา
(๓) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยืมเงินเพื่อ
จัดซื้อตามบัญชี ก. และบัญชี ค.
(๔) รายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ หรือความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
ที่ประสงคจะขอรับตามบัญชี ข. และบัญชี ค.
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หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๔ เมื่อสถานศึกษาไดรบั คําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๓ แลว ใหดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองและสงคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ผา นการตรวจสอบแลว ไปยังศูนย
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูน ยการศึกษาพิเศษสวนกลาง แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง แลวแตกรณี สงคําขอ
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ครบถวนถูกตอง ไปยังคณะกรรมการภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคมของทุกป
ขอ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย แลวแตกรณี
ไดรับคําขอพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามขอ ๑๔ แลว ใหพิจารณาคําขอพรอมดวยเอกสารและ
หลั กฐานดัง กลา วโดยเร็ ว และใหสํ า นัก บริ หารงานการศึก ษาพิ เศษ ในสํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาและแจงผลไปยังศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษา
พิเศษสวนกลาง แลวแตกรณี และใหศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหรือศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลางแจง
ไปยังสถานศึกษา เพื่อดําเนินการแจงใหคนพิการหรือผูปกครองทราบโดยเร็ว
ขอ ๑๖ เมื่อคนพิการหรือผูปกครองไดรับแจงการอนุมัติเงินยืมเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ หรือบริก ารทางการศึ กษา จากสถานศึก ษาแลว ใหค นพิ การหรื อผู ปกครองทํ าสั ญญายืม เงิ น
และสัญญาค้ําประกัน
สัญญายืมเงิน สัญญาค้ําประกัน และการใชคืนเงินยืม ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๗ ใหค นพิ การหรือ ผูป กครองจัด ซื้อ สิ่ง อํา นวยความสะดวก สื่อ และบริก ารทาง
การศึกษาตามที่คณะกรรมการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไวในระเบียบ
เมื่อไดจายเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งแลว
ใหคนพิการหรือผูปกครองสงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจายเงินใหสถานศึกษาภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่จายเงิน
ในกรณีที่คนพิการหรือผูปกครองจัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเปนรายการที่สุดแลว ยังคงมีเงินยืมเหลืออยู ใหคืนเงินจํานวนที่เหลืออยูนั้นแกสถานศึกษา
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่จัดซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาเปนรายการที่สุด
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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บัญชี ก.
รายการ
สิ่งอํานวยความสะดวก
โปรแกรมคอมพิวเตอรแปลทั้งจากสื่อสิ่งพิมพเปนอักษรเบรลลและจากอักษรเบรลล
เปนสื่อสิ่งพิมพ
โปรแกรมคอมพิวเตอรอา นจอภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอรขยายภาพทับอักษร
โปรแกรมคอมพิวเตอรสงั เคราะหเสียง
โปรแกรมคอมพิวเตอรทคี่ วบคุมการทํางานโดยใชเสียง
โปรแกรมคอมพิวเตอรอา นหนังสือสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น
เครื่องอานหนังสือสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น
เครื่องเปดฟงหนังสือเสียงชนิดแผน
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดแปนพิมพเปนระบบอักษรเบรลล
แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนลาง
เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล
เครื่องชวยฟง
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
เครื่องเทปคาสเซตสําหรับเปดฟงหนังสือเสียง
เครื่องพิมพดีดอักษรเบรลล
เครื่องพิมพอกั ษรเบรลลดวยระบบคอมพิวเตอร
เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบ อรดหรือเมาสชนิดพิเศษ
และที่วางแขน
กายอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมค้ํายัน
เกาอี้ลอเลื่อน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ
เครื่องโทรทัศนวงจรปดเพื่อขยายภาพ
โตะ เกาอี้ที่ใชวสั ดุและแบบพิเศษสําหรับคนพิการ
เครื่องบอกทิศทางซึ่งแสดงผลโดยอักษรเบรลล
โปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสื่อสารสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด
เครื่องชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอ พวงสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด
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รายการ
สื่อ
หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และที่จดั เก็บในวัสดุอนื่
หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลที่พิมพลงในกระดาษธรรมดาหรือ
กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น
หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพหรือภาพขยายใหญที่พิมพลงในกระดาษ
ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสอน (CAI)
แผนภาพนูน ภาพตางสัมผัส หรือภาพขยายใหญ เชน ภาพที่อยูบนแผนกระดาษธรรมดา
แผนกระดาษชนิดพิเศษ และวัสดุอนื่ ที่สามารถสัมผัสได
สื่อการสอนรูปทรงเรขาคณิต เชน แผนผัง กราฟ ตาราง รูปจําลอง และรูปที่มีพื้นผิว
ตางชนิด
เครื่องคํานวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลล อักษรตัวใหญ หรือเสียง
ชุดเครื่องมือเรขาคณิตและอุปกรณเขียนเสนและภาพนูน
อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับบุคคลทีม่ คี วามบกพรองทางการเห็น
เชน กระดาษกราฟ และลูกคิด
ปทานุกรมภาษามือไทย
จอภาพคอมพิวเตอรระบบสัมผัส
อุปกรณพลศึกษา เครื่องเลนกีฬา และนันทนาการสําหรับคนพิการทุกประเภท
เชน บล็อกเซีย ลูกบอลมีเสียง และลูกบาสเกตบอลมีเสียง
อุปกรณพฒ
ั นาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรคํา และบัตรภาพ
เครื่องดนตรีที่ใชในกิจกรรมดนตรีบาํ บัด
หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ําหนัก และวัสดุพิเศษ
พจนานุกรมระบบเสียง
สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน และที่เปดหนังสือสําหรับ
คนพิการ
วิดีทัศนเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการและครอบครัว
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดใหญ
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการชวยเหลือตนเองในชีวติ ประจําวัน
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ
สื่ออิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา เชน วิดีทัศน และซีดรี อม
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บัญชี ข.
รายการ
สิ่งอํานวยความสะดวก

๑ ไมเทาขาว
๒ แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนลาง
๓ เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบ อรดหรือเมาสชนิดพิเศษ
และที่วางแขน
๔ กายอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมค้ํายัน
เกาอี้ลอเลื่อน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปอ งกันการกระแทกศีรษะ
๕ โปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสื่อสารสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด
๖ เครื่องชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด
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สื่อ
หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และที่จดั เก็บในวัสดุอนื่
หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลที่พิมพลงในกระดาษธรรมดาหรือ
กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น
หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพหรือภาพขยายใหญที่พมิ พลงในกระดาษ
ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น
วัสดุที่ใชในการจัดทําสื่อตามลําดับที่ ๗ ถึงลําดับที่ ๙ เชน กระดาษพิมพหนังสือ
อักษรเบรลล แผนซีดี และแผนดิสกเก็ต
เครื่องเขียนอักษรเบรลลดวยมือชนิดพกพา (slate and stylus)
เครื่องคํานวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง
ชุดเครื่องมือเรขาคณิตและอุปกรณเขียนเสนและภาพนูน
กรอบหรืออุปกรณที่ใชกาํ หนดบรรทัดหรือพื้นที่
อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับบุคคลทีม่ คี วามบกพรองทางการเห็น
เชน กระดานกราฟ และลูกคิด
นาฬิกาบอกเวลาชนิดแสดงผลเปนอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง
ปากกาเสนหนาหรือสีเขมเปนพิเศษ
ปทานุกรมภาษามือไทย
อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรคํา และบัตรภาพ
หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ําหนัก และวัสดุพิเศษ
สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชว ยเขียน และที่เปดหนังสือสําหรับ
คนพิการ
วิดีทัศนเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการและครอบครัว
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ
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๙

ลําดับที่
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

รายการ
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานพัฒนาการชวยเหลือตนเองในชีวติ ประจําวัน
ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน และการประเมินผลสําหรับคนพิการ
แตละบุคคล
การจัดอาสาสมัคร
การแนะแนวครอบครัว
การฝกอบรมทักษะดานอาชีพ
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73
๑๐

ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

บัญชี ค.
รายการ
บริการ
การสอนเสริม
การอานหนังสือ เอกสาร และขอสอบ
การนําทาง
การผลิตสื่อ
การจดคําบรรยาย
การซอมสื่อ
กายภาพบําบัด
การแกไขการพูดและทักษะการสื่อสาร
กิจกรรมบําบัด
ลามภาษามือ
การอบรมทักษะพื้นฐาน เชน ทักษะทางการเดินดวยไมเทาขาว ทักษะทางการเขียน
อานอักษรเบรลล ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทักษะชีวิตประจําวัน และทักษะทางสังคม
การแนะแนวการศึกษา
พี่เลี้ยงและผูชวยเหลือ
ดนตรีบําบัด และดนตรีเพื่อพัฒนา
การพยาบาล เชน บริการฉีดอินซูลีน บริการลางแผลกดทับ บริการใหยาตามคําสั่งแพทย
และบริการสวนปสสาวะ
การซอมและปรับปรุงแกไขอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวก
พฤติกรรมบําบัดและการแกไขพฤติกรรม
ศิลปะบําบัดและศิลปะเพื่อการพัฒนา
การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะดานตางๆ

หน้า 87

74

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการใหคนพิการมีสทิ ธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให
สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และเนื่องจากมาตรา ๑๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑการอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
อาศั ยอํ านาจตามกฎกระทรวง กํ าหนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การให คนพิ การได รั บสิ่ งอํ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใหคนพิการมีสิทธิ
ขอรั บ เงิ น อุ ดหนุ น เพื่ อ รั บหรื อ ซื้ อ สิ่ ง อํา นวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและความช วยเหลื อ อื่ น ใด
ทางการศึ ก ษา และให ก ารเบิ ก จ า ย เงิ น อุ ด หนุ น ดั ง กล า วเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย คล อ งตั ว
มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนตอคนพิการ ประกอบความในขอ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา วาดวยการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรับหรือซื้อ
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่น ใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ คําสั่ง
กระทรวงศึกษาการ ที่ สศ ๒๔๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สศ ๖๓๓/๒๕๔๖
ลงวัน ที่ ๑๙ มิ ถุน ายน ๒๕๔๖ เรื่ อง แตง ตั้ งคณะอนุก รรมการพิ จ ารณาใหค นพิ ก ารได รั บสิ ท ธิ
ชวยเหลือทางการศึกษา และประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทาง
การศึกษา ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาวาเปนคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
จึงออกประกาศหลักเกณฑ การอุดหนุน สื่อ บริก าร และความชวยเหลื ออื่น ใดทางการศึกษาของ
นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสํ านักบริหารงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษา
เอกชน เรื่อง หลักเกณฑการอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํา นัก บริห ารงานคณะกรรมการสง เสริม การศึก ษาเอกชน
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
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เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๐ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
ที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่รับคนพิการเขาเรียนหรือ
เรียนรวม
“ศูนยการศึกษาพิเศษ” หมายความวา ศูน ยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ศูนยการศึกษา
เขตการศึกษา ๑ - ๑๒ และศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง
“นัก เรีย นพิก าร” หมายความวา นัก เรีย นที่ม ีค วามผิด ปกติห รือ บกพรอ งทางรา งกาย
ทางสติปญญาหรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกระทรวงสาธารณสุข ออกตาม
ความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
และไดลงทะเบียนเปนนักเรียนในโรงเรียน
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายความว า คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาให ค นพิ การได รั บ สิ ท ธิ
ชวยเหลือทางการศึกษา
ขอ ๔ โรงเรี ย นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การอุ ด หนุ น สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตองมีลักษณะดังนี้
๔.๑ โรงเรียนที่ จัดการศึก ษาในระบบตามหลัก สูตรกระทรวงศึกษาธิการระดั บ
กอ นประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ใดระดับหนึ่ง
หรือหลายระดับรวมกัน
๔.๒ โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาในระบบตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เทียบเทาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๔.๓ โรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๑) ที่เปนโรงเรียนเอกชนการกุศล
๔.๔ โรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๑) ที่เปดสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ
ที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเปนผูรับใบอนุญาต
๔.๕ โรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๓)
ขอ ๕ นักเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุน ตองมีคุณสมบัติดังนี้
๕.๑ เปนนักเรียนพิการที่ลงทะเบียนเปนนักเรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนมีสิทธิไดรับ
การอุดหนุนโดยถูกตอง และตามที่ระบุไวในใบอนุญาต
๕.๒ เปนนักเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวประเภทนักเรียนพิการ มีสมุด
ประจําตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการของแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ และมี
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หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษา ตามที่กําหนดไวใน
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ขอ ๖ การใหการอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ขึ้นอยูกับคณะอนุกรรมการ มีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๗ จํานวนเงิ น อุด หนุน ที่ ใ หผู รับบริการเพื่อ รับหรือซื้อ สิ่งอํ านวยความสะดวก สื่ อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา แตละรายมีวงเงินไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ตอป เวนแต
คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษาจะพิจารณาเปนอยางอื่น เสนอ
ใหสํานักงานพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ ๘ นักเรียนพิการหรือผูปกครองของนักเรียนพิการในโรงเรียน ที่ประสงคจะขอรับการ
อุดหนุนใหขอรับแบบคําขอรับอุดหนุนจากโรงเรียน และจัดทําคําขอรับการอุดหนุนพรอมสงเอกสาร
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และเอกสารอื่นตามที่ศูนยการศึกษาพิเศษกําหนด ยื่นตอโรงเรียน
ที่นักเรียนพิการเรียนอยู โดยยื่นขอไดปการศึกษาละ ๑ ครั้ง ภายในวัน ที่ ๑๐ มิถุนายน สําหรับ
ภาคเรียนที่ ๑ หรือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน สําหรับภาคเรียนที่ ๒
ขอ ๙ ใหโรงเรียนตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐาน พรอ มลงนามรับรอง
ในแบบคําขอ แลวรวบรวมสงศูนยการศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบในเขตที่โรงเรียนตั้งอยูตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ พิจารณาดําเนินการเสนอคณะอนุกรรมการ ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน
สําหรับภาคเรียนที่ ๑ หรือภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน สําหรับภาคเรียนที่ ๒
ขอ ๑๐ เมื่ อคณะอนุ กรรมการ อนุ มั ติใ ห นัก เรีย นพิก ารในโรงเรี ย นได รับ สิ ทธิ ห รือ ซื้ อ
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแลว ใหศูน ยการศึกษาพิเ ศษ
แจงผลการพิจารณาจํานวนคูปองและรายชื่อนักเรียนพิการใหศูน ยการศึกษาพิเ ศษที่โรงเรียนสังกัด
เพื่อแจงใหโรงเรียนและนักเรียนพิการไดรับการชวยเหลือทราบตอไป
ขอ ๑๑ ใหศูนยการศึกษาพิเศษแจงยอดจํานวนคูปองของนักเรียนในโรงเรียนที่ไดรับอนุมัติ
และงบประมาณที่ตองเบิกจายใหศูนยการศึกษาพิเศษที่โรงเรียนสังกัด พรอมทั้งแจงยอดงบประมาณ
ที่จะตองเบิกจายในจังหวัดตาง ๆ ไปยังสํานักงานเพื่อดําเนินการโอนเงินไปตั้งจาย
ขอ ๑๒ ใหศูนยการศึกษาพิเศษเปดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย จํากัด ประเภทออมทรัพย
ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุน คูปอง ศูนยการศึกษาพิเศษ เบิกแทนสํานักงาน เพื่อรับโอนเงินอุดหนุนตามขอ ๑๑
ขอ ๑๓ ใหศูน ยการศึกษาพิเ ศษที่ไดรับโอนเงิน เขาบัญชี จัดทําใบสําคัญรับเงิน อุดหนุน
ตามจํานวนที่ไดรับสงใหสํานักงานเปนหลักฐานภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ไดรับแจงการโอนเงินเขาบัญชี
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๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๔ เมื่อผูขอไดรับคูปองแลว ใหนําคูปองไปรับหรือซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ
บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา กับผูใหบริการหรือหนวยบริการ (ระยะเวลาของการใช
คูปองจะถูกกําหนดไวในคูปอง) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดไดจากศูนยการศึกษาพิเศษที่ไดรับ
คูปองพรอมทั้งแจงประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการจากการใชคูปองแกโรงเรียนไดรับทราบ
ขอมูล
ขอ ๑๕ โรงเรียนจัดทําหนังสือตอบรับคูปอง และรายงานการจายคูปองไปยังศูนยการศึกษา
พิเ ศษเพื่อติ ดตามประเมิน ประสิ ทธิภาพและคุณภาพการไดรั บหรื อซื้อสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ
บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยการใชคูปองจากคนพิการ/ผูปกครองนักเรียนพิการ
ในโรงเรียน
ขอ ๑๖ การเบิกจายเงินใหกับหนวยบริการ ใหศูนยการศึกษาพิเศษเปนผูเบิกจายเงินใหกับ
หน ว ยบริ การ โดยใช วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ามที่ ศู น ย ก ารศึ ก ษาพิเ ศษดํ า เนิน การใหค นพิ ก าร/ผู ป กครอง
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอนุโลม ตามรายชื่อแนบทาย
ประกาศนี้
ขอ ๑๗ คาธรรมเนียมการโอนเงิน ที่ธนาคารเรียกเก็บ ใหเปน ภาระของหนวยบริการโดย
ศูนยการศึกษาพิเศษจะหักจากจํานวนเงิน ที่หนวยบริการจะไดรับ เมื่อศูนยการศึกษาพิเศษจายคูปอง
ไดโอนเงินคาใหบริการแลวใหแจงสํานักงานทราบ
ขอ ๑๘ สําหรับในปการศึกษา ๒๕๕๐ ใหโรงเรียนยื่นคําขอตอศูนยการศึกษาพิเศษภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และใหศูนยการศึกษาพิเศษแจงยอดงบประมาณที่จะตองเบิกจายในจังหวัด
ตาง ๆ ไปยังสํานักงานภายใน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ และใหเริ่มจายคูปองใหนักเรียนพิการตั้งแต
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สํารวม พฤกษเสถียร
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา
เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ'และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเป-นคนพิการ
---------------------------------------โดยที่เห็นเป-นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ'และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษา
วาเป-นคนพิการ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ'และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ วรรคหนึ่ง และขอ ๖ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ'และ
วิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่น ใดทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖ คณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิ ก ประกาศคณะกรรมการพิ จ ารณาใหคนพิ ก ารไดรั บ สิ ท ธิ ช วยเหลื อ
ทางการศึ ก ษา เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ' แ ละวิ ธี ก าร การรั บ รองบุ ค คลของสถานศึ ก ษาวาเป- น คนพิ ก าร
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย'การศึกษาพิเศษ
ศูนย'การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือ ของเอกชน
ที่มีอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงค'ในการจัดการศึกษาที่คนพิการสมัครเขาศึกษา และไดลงทะเบียนแลว
ขอ ๓ คนพิการที่จะไดรับสิทธิตามประกาศนี้ คือ
บุคคลที่สถานศึกษารับรองวาเป-นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนด
ประเภทและหลักเกณฑ'ของคนพิการทางการศึ กษา ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจั ด การศึ ก ษา
สํา หรั บ คนพิ การ ซึ่ งตองผานการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามแบบทายประกาศนี้
ขอ ๔ การคัดกรองตาม ขอ ๓ ตองไดรับความยินยอมเป-นหนังสือจากผูปกครอง และใหผูที่
ทํ า หนาที่ คัด กรองดํ า เนิ น การคั ด กรองตามแบบที่ กํา หนด เมื่ อพบวามี แนวโนมเป- น คนพิ การ ใหจั ด บริ การ
ชวยเหลือทางการศึกษาพิเศษ และสงแพทย'ตรวจวินิจฉัยออกใบรับรองความพิการ หรือใบรับรองแพทย'วินิจฉัย
วาเป-นคนพิการตอไป
ผู ที่ ทํ า การคั ด กรองตามวรรคหนึ่ ง ตองไดรั บ การอบรมวิ ธี ก ารใชแบบคั ด กรองคนพิ ก าร
ทางการศึกษา กอนปฏิบัติหนาที่ดวย

/ ขอ ๕ ใหสถานศึกษา …
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-๒ขอ ๕ ใหสถานศึกษา นําผลการรับรองและขอมูลจากการคัดกรองมาประกอบการพิจารณา
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการติดตามประเมินผล
ขอ ๖ ในกรณีที่มีปHญหาในการดําเนินการตามประกาศนี้ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป-น
ผูวินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันประกาศเป-นตนไป
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๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เ ห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประกาศคณะกรรมการการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การให้ ก ารอุ ด หนุ น อาคารเรี ย นของโรงเรี ย นการกุ ศ ล
มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ให้การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน
อาคารประกอบ แก่โรงเรียนการกุศลตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเป็นกรณีพิเศษ และมติคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในคราวประชุมครั้งที่๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารเรียนของโรงเรียนไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“โรงเรียนการกุศล” หมายความว่า โรงเรียนที่สํานักพระราชวังเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ โรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
“เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน” หมายความว่า เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร
ให้โรงเรียนการกุศลเพื่อเป็นค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารประกอบ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ ๕ หลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาให้ เ งิ น อุ ด หนุ น ค่ า ก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย น
แก่โรงเรียนการกุศล มีดงั ต่อไปนี้
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(๑) เป็นโรงเรียนการกุศล และจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา
(๒) เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียน หรืออาคารประกอบ ไม่เพียงพอสําหรับการจัด
การเรียนการสอน
(๓) เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีงบประมาณ
(๔) โรงเรียนที่เคยได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว แต่ได้สละสิทธิ์ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปีงบประมาณ
(๕) เป็นโรงเรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
(๖) กรณีกอ่ สร้างทดแทนอาคารเดิม ต้องมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
(๗) โรงเรียนต้องมีงบประมาณสมทบในการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ หรือสมทบใน
การปรับปรุงอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคามาตรฐานหรือราคากลางที่ผ่านการพิจารณาของ
สํานักงาน
ในกรณี ที่ โ รงเรี ย นประสบภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ อั ค คี ภั ย หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว น
ให้พิจารณาเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนแก่โรงเรียนการกุศลดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ
โดยมิให้นาํ หลักเกณฑ์ตาม (๑) ถึง (๗) มาใช้บังคับ
ข้อ ๖ การยื่นคําขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล
สําหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสํานักงาน และโรงเรียนในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อส่งเรื่องให้สํานักงานพิจารณา
ข้อ ๗ การให้เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศลให้สํานักงาน
ดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินให้แก่โรงเรียนการกุศลตามงบประมาณที่ได้รับ
ในแต่ละปีตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕
(๒) ประกาศรายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน
แล้วแจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
แล้วแต่กรณี และโรงเรียนการกุศลทราบ
(๓) ให้มีการทําข้อตกลงระหว่างสํานักงาน หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกับโรงเรียน
การกุศลที่ได้รับงบประมาณ
(๔) ติดตามตรวจสอบการดําเนินการที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานตรวจงานการก่อสร้างอาคาร หรือปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมทั้งรายงาน
ให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินไม่น้อยกว่า ๓ คนประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเจ้าหน้าที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่
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โรงเรียนการกุศลได้รับเงินอุดหนุนตั้งอยู่แล้วแต่กรณี ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้แทนโรงเรียนการกุศลที่ได้รับ
เงินอุดหนุน และนายช่างโยธาจากส่วนราชการ หรือนายช่างโยธาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๘ โรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดหาผู้รับจ้าง
(๒) ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกับสํานักงานหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(๓) จัดทําสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารเรียนกับผู้รับจ้าง
(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ไม่เกิน ๓ คน ซึ่งใน
กรณีทเี่ ป็นการก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารเรียนที่เกี่ยวข้องต่อโครงสร้างอาคารต้องมีกรรมการผู้ควบคุมงาน
อย่างน้อย ๑ คน ที่มีคุณสมบัติและมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารเรียน
(๖) เสนอรายงานผลการดําเนินงานเพื่อขอเบิกเงินงบประมาณจากสํานักงาน
ข้อ ๙ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารเรียน ให้ดําเนินการ
เบิกจ่ายแก่โรงเรียนการกุศลที่ได้รับอุดหนุนตามงวดงานที่แล้วเสร็จ สําหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
ให้ ยื่ น ขอเบิ ก จากสํ า นั ก งาน สํ า หรั บ โรงเรี ย นในจั ง หวั ด อื่ น ให้ ยื่ น ผ่ า นสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่แล้วแต่กรณี โดยให้สํานักงาน
ดําเนินการจ่ายเงินให้แก่โรงเรียนโดยตรง
การจ่ายเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้แก่โรงเรียน ให้จ่ายโดยคํานวณ
ตามสัดส่วนที่กําหนดในข้อ ๕ (๗) ในแต่ละงวดงานทีแ่ ล้วเสร็จ
ข้อ ๑๐ ให้ สํ า นั ก งานติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย น
โดยให้โรงเรียนการกุศลรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารเป็นระยะ ๆ จนกว่า
งานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๑ การใดที่ได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดาํ เนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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แนวปฏิบัติการดาเนินงานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน
ของโรงเรียนการกุศล พ.ศ.๒๕๕๗
.....................................................
๑. ขั้นตอนการดาเนินงานขอรับงบประมาณทั้งจานวนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ขอเบิกเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดกับกรมบัญชีกลาง ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ “เงินอุดหนุนสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” หรือเปิดบัญชีใหม่โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ ตามความเหมาะสม โดยต้องจัดทาทะเบียนคุมรายละเอียด
การรับ – จ่าย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ
๑.๒ จัดทาข้อตกลงระหว่างสานั กงานกับโรงเรียนการกุศลที่ได้รับงบประมาณทั้งจานวน โดยมีเอกสาร
ประกอบข้อตกลง จานวน ๒ ชุด ดังนี้
1) สัญญาจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารที่ระบุรายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน
2) แบบแปลนพร้ อมรายละเอียดประกอบ เช่น ประมาณราคาค่าก่อสร้างหรือค่าปรับปรุงอาคาร
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายเป็นงวดตามข้อตกลงเมื่องานแล้วเสร็จแต่ละงวดเท่านั้น
๑.๓ ติดตามตรวจสอบการดาเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศฯ และข้อตกลง
๒. ขั้นตอนการขอรับเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของโรงเรียนการกุศล
๒.๑ โรงเรียนต้องส่งแบบคาขอให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในเวลาที่สานักงาน
กาหนดของทุกปี โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะพิจารณาคาขอรับการอุดหนุนเป็น
ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีเอกสารครบถ้วนเป็นอับดับแรก
๒.๒ โรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑) จัดหาผู้รับจ้างเมื่อได้รับแจ้งจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดว่าได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงอาคาร
ทั้งนี้ เมื่อโรงเรี ยนได้รับ งบประมาณตามประกาศฯ หรือหนังสื อแจ้งจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา หรื อ สานั กงานการศึ ก ษาเอกชน
จั ง หวั ด แล้ ว โรงเรี ย นไม่ส ามารถเปลี่ ย นแบบก่อสร้างหรือลดแบบรูปและรายการได้
๒) จัดทาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหรือปรับปรุงอาคารกับผู้รับจ้างภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓) ส่ งสาเนาสั ญญาจ้ าง แบบแปลนการก่อสร้างหรือแบบรูป รายการการปรับปรุงอาคารพร้อมการ
ประมาณราคา การแบ่ งงวดงาน งวดการจ่ายเงิน และร่างบันทึกข้อตกลงผ่ าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง
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๔) ดาเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงและสัญญาจ้าง
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารไม่เกิน ๓ คน
กรณี ที่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง อาคารที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ผ ลกระทบกั บ โครงสร้ า งอาคาร
ต้ อ งมี ก รรมการผู้ ค วบคุ ม งานอย่ า งน้ อ ย ๑ คน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
สาขาวิศวกรรมโยธา และให้คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารจัดทารายงานตามบันทึ ก
ข้อตกลง ส่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างในแต่ละงวด
จนกว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ
๖) แจ้ งขอเบิ กงวดเงิน เป็ น หนั ง สื อถึ งส านัก งานพร้ อมเอกสารประกอบ เช่น ส าเนาข้อ ตกลง รายงาน
ของผู้ควบคุมงาน และสาเนาบัญชีเงินฝากของโรงเรียนเพื่อรับโอนเงินเมื่องานแต่ละงวดแล้วเสร็จ
๗) เมื่อได้รับ เงินตามงวดงานเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน ส่งสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไว้เป็นหลักฐาน
๘) เมื่อได้ทาการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้เพิ่มข้อความใต้ชื่ออาคารว่า “ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
๓. ขั้นตอนการจ่ายเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารหรือปรับปรุงอาคาร
ให้สานักงานดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่โรงเรียนตามงวดงานที่แล้วเสร็จ โดยดาเนินการดังนี้
๓.๑ แต่ ง ตั้ ง คณะทางานตรวจงานการก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ ปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
ก. เจ้า หน้า ที่ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ เจ้า หน้า ที่สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรีย นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข. ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน
ค. นายช่างโยธาจากหน่วยงานราชการหรือนายช่างโยธาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้คณะทางานฯ มีหน้าที่รายงานผลการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารและให้ความเห็นประกอบ
การเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด
๓.๒ เบิกเงินงวดที่ดาเนินการแล้วเสร็จให้โรงเรียนตามความเห็นของคณะทางานฯ ตามข้อ ๓.๑
๓.๓ เมื่อได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายแล้ว ให้สานักงานจ่ายเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนโดยตรง
๓.๔ แจ้งการจ่ายเงินหรือโอนเงินให้โรงเรียนทราบ
-------------------------------------------
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่รัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถ
พั ฒ นาการเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งโอกาสและความเสมอภาค
คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ อนุ มั ติ ง บประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการอุดหนุน
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ๔ อําเภอ คือ อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอ
สะบ้าย้อย
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลไม่เต็มอัตรา
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลและตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่โรงเรียนได้รับเข้าเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
และตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยเป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักเรียนพิการ
ซึง่ ได้รับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนพิการแล้ว
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“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนมอบหมาย
ข้อ ๔ การให้เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ใช้ตารางอัตราแนบท้ายตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ วิธีการขอรับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
๕.๑ โรงเรียนดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําคําขอรับเงินอุดหนุนตามแบบที่สํานักงานกําหนด
(๒) ยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น พร้ อ มสํ า เนาคํ า ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล
ประจําปีการศึกษาต่อสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ภายใน
วันที่ ๒๐ มิถุนายนของทุกปี
๕.๒ สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนอํ า เภอ
ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารประกอบ
(๒) รวบรวมข้อมูลจํานวนนักเรียนตามคําขอรับเงินอุดหนุนของทุกโรงเรียน
พร้อมทั้งจัดทําแบบสรุปจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที่มีสิทธิ์รับการอุดหนุน ส่งสํานักงานภายในวันที่ ๑๐
กรกฎาคมของทุกปี
๕.๓ ให้สํานักงานดําเนินการตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักเรียนตามแบบสรุปจํานวน
นักเรียนของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อเสนอขออนุมัติ
ข้อ ๖ วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
๖.๑ โรงเรียนดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําใบสําคัญรับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๒ ชุด ให้โรงเรียนเก็บไว้ ๑ ชุด พร้อมแนบ
สําเนาใบสําคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจําเดือน
(๒) จั ด ส่ ง เอกสารตามข้ อ ๖.๑ ที่ สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๓ ของเดือนที่ขอเบิก
๖.๒ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักเรียน จํานวนเงินอุดหนุนของโรงเรียนให้ถูกต้อง
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(๒) สรุปยอดจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน และจํานวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิก
พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจําเดือน แล้วให้นําส่งสํานักงาน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
เพื่อสํานักงานจะดําเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(๓) เมื่อได้รับการโอนเงินจากสํานักงานตามข้อ ๖.๓ (๒) แล้ว ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของจํานวนเงินอุดหนุนทีข่ อเบิก แล้วจึงโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียนภายใน ๕ วันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจากสํานักงาน
๖.๓ สํานักงานดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน และจํานวนเงินอุดหนุนจาก
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดให้ถูกต้อง
(๒) สรุปยอดจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน และจํานวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิก
และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจําเดือนของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อดําเนินการเบิกจ่าย
และโอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ข้อ ๗ เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบนี้ มีดังต่อไปนี้
๗.๑ โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องนําเงินอุดหนุนที่ได้รับไปดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๗.๒ การให้การอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบนี้ จะสิ้นสุดเมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเต็มอัตรา
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลหรือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
ข้อ ๘ การกํากับดูแลให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๘.๑ ให้ สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนอํ า เภอ
ดําเนินการตรวจติดตาม และรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามที่สาํ นักงานกําหนด
๘.๒ ในกรณีตรวจพบว่าโรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนผิดพลาด หรือโดยไม่มีสิทธิให้
ผู้อนุญาตเรียกคืนเงินจากโรงเรียนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจํานวนเงินอุดหนุนที่มี
การเบิกผิดพลาด หรือโดยไม่มีสิทธิ นับแต่วันที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น และให้ผู้อนุญาต
พิจารณาสั่งการอย่างอื่นตามควรแก่กรณี
๘.๓ เมื่อปรากฏว่าโรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้
โดยทุจ ริต ให้ผู้อ นุญ าตสั่ งลงโทษตามพระราชบัญ ญัติ โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียกคืน เงิ น
พร้อมดอกเบี้ยตาม ๘.๒ และดําเนินคดีอาญา คดีอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแก่ผู้กระทําความผิดด้วย
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ข้อ ๙ ในวาระเริ่มแรก การขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ ๕ และการสรุปข้อมูลของนักเรียน
ตามข้ อ ๖ ให้ โ รงเรี ย นยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ต่ อ สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สํ า นั ก งาน
การศึกษาเอกชนอําเภอ ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และให้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
รวบรวมข้อมูลจํานวนนักเรียน สรุปส่งสํานักงานภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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ตารางที่ ๑ อัตราเงินอุดหนุนแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗
หน่วย : บาท/คน/ปี

ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/สายวิชา
๑. ก่อนประถมศึกษา (อ.๑-๓)
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๑ สายสามัญ
๔.๒ สายอาชีพ (ปวช.)
(๑) อุตสาหกรรม/สิง่ ทอ
(๒) พาณิชยกรรม/ท่องเที่ยว
(๓) ศิลปกรรม
(๔) เกษตรกรรม/ประมง
(๕) คหกรรม

อุดหนุนเพิ่ม
๑,๘๖๖.๕๐
๑,๘๒๑.๕๐
๑,๔๖๓.๐๐
๑,๔๙๓.๐๐
๒,๑๔๗.๐๐
๑,๗๘๖.๐๐
๑,๗๙๕.๐๐
๑,๘๘๗.๐๐
๑,๕๒๐.๐๐

หมายเหตุ อัตราตามตารางข้างต้นนี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
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ตารางที่ ๒ อัตราเงินอุดหนุนแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗
หน่วย : บาท/คน/ปี

ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/สายวิชา
๑. ก่อนประถมศึกษา (อ.๑-๓)
๒. ประถมศึกษา
๓. มัธยมศึกษาตอนต้น
๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๑ สายสามัญ
๔.๒ สายอาชีพ (ปวช.)
(๑) อุตสาหกรรม/สิง่ ทอ
(๒) พาณิชยกรรม/ท่องเที่ยว
(๓) ศิลปกรรม
(๔) เกษตรกรรม/ประมง
(๕) คหกรรม

อุดหนุนเพิ่ม
๑,๙๘๙.๐๐
๑,๙๔๔.๐๐
๑,๕๖๕.๐๐
๑,๕๙๕.๐๐
๒,๒๔๙.๐๐
๑,๘๘๘.๐๐
๑,๘๙๗.๐๐
๑,๙๘๙.๐๐
๑,๖๒๒.๐๐

หมายเหตุ อัตราตามตารางข้างต้นนี้ ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
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แนวปฏิบัติเพื่อดาเนินการขอรับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------------------โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนต้องนาเงินอุดหนุนที่ได้รับทั้งหมดไปจ่ายตามวัตถุประสงค์ของการได้รับ
เงินอุดหนุนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ดาเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๑ เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ ๔ อาเภอ ในจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)
๑.๒ เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลไม่เต็มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล

๒. คุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑ ผู้ที่โรงเรียนได้รับเข้าเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต โดยเป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
๒.๒ ไม่รวมถึงนักเรียนพิการซึ่งได้รับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนพิการแล้ว

๓. เงื่อนไขของโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๑ โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องนาเงินอุดหนุนที่ได้รับไปดาเนินการตามแผนงาน หรือโครงการในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๓.๒ การให้ เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้นี้จะสิ้นสุดเมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเต็มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล หรือให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
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๔. วิธีการขอรับเงินอุดหนุน
๔.๑ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนดาเนินการ ดังนี้
๔.๑.๑ จัดทาคาขอรับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแบบที่สานักงานกาหนด
๔.๑.๒ ยื่นคาขอรับเงินอุดหนุน พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสาเนาคาขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาปีการศึกษาต่อสานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายนของทุกปี
๔.๒ สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอดาเนินการ ดังนี้
๔.๒.๑ ตรวจสอบคาขอรับเงินอุดหนุน พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเอกสารประกอบของโรงเรียนให้ถูกต้อง
๔.๒.๒ รวบรวมข้อมูลจานวนนักเรียนตามคาขอรับเงินอุดหนุนของทุกโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทา
แบบสรุปจานวนนักเรียนของโรงเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ส่งสานักงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคมของทุกปี
สาหรับสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอเมื่อดาเนินการตามข้อ ๔.๒.๑ และข้อ ๔.๒.๒ แล้ว ให้รวบรวม
ส่งสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเพื่อนาส่งสานักงาน
๔. สานักงานดาเนินการ ดังนี้
- ตรวจสอบข้อมูลจานวนนักเรียนตามแบบสรุปจานวนนักเรียนของสานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด เพื่อเสนอขออนุมัติ

๕. วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
๕.๑ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนดาเนินการ ดังนี้
๕.๑.๑ จั ดทาใบส าคัญรั บเงินอุดหนุน พัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน ๒ ชุด โรงเรียนเก็บ ๑ ชุด พร้อมแนบสาเนาใบสาคัญรับเงินอุดหนุน
รายบุคคลประจาเดือน
๕.๑.๒ จัดส่งเอกสารตามข้อ ๕.๑.๑ ที่สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/สานักงานการศึกษาเอกชน
อาเภอ แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๓ ของเดือนที่ขอเบิก
๕.๒ สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
๕.๒.๑ ตรวจสอบข้อมูลจานวนนักเรียน จานวนเงินอุดหนุนในใบส าคัญรับ เงินอุดหนุน พัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเอกสารประกอบของ
โรงเรียนให้ถูกต้อง
๕.๒.๒ สรุปยอดจานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน และจานวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกพร้อมขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจาเดือน แล้วนาส่งสานักงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนที่เบิก
ส านั กงานการศึกษาเอกชนอาเภอดาเนินการตามข้อ ๕.๒.๑ และข้ อ ๕.๒.๒ ด้วย เมื่อดาเนิ นการ
เรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมส่งสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเพื่อนาส่งสานักงาน
๕.๒.๓ เมื่อได้รับการโอนเงินจากสานักงานตามข้อ ๕.๓.๒ แล้ว สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิก แล้วจึงโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียนภายใน ๕ วันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจากสานักงาน
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๕.๓ สานักงานดาเนินการ ดังนี้
๕.๓.๑ ตรวจสอบจานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน และจานวนเงินอุดหนุนจากสานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดให้ถูกต้อง
๕.๓.๒ สรุปยอดจานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน และจานวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิก และขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจาเดือนของสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายและโอนเงิน
เข้าบัญชีสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

๖. การกากับดูแลให้ดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ ให้สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอดาเนินการตรวจติดตาม
และรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามที่สานักงานกาหนด
๖.๒ ในกรณีตรวจพบว่าโรงเรียนมีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนผิดพลาด หรือโดยไม่มีสิทธิ์ให้ผู้อนุญาต
เรียกคืนเงินจากโรงเรียนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจานวนเงินอุดหนุนที่มีการเบิกผิดพลาด
หรือโดยไม่มีสิทธิ์นับแต่วันที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ชาระเสร็จสิ้น และให้ผู้อนุ ญาตพิจารณาสั่งการอย่างอื่นตามควร
แก่กรณี
๖.๓ เมื่อปรากฏว่าโรงเรียนดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้โ ดยทุจริต
ให้ผู้อนุญาตสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียกคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามข้อ ๖.๒
และดาเนินคดีอาญา คดีอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแก่ผู้กระทาความผิดด้วย
๗. ในวาระเริ่มแรก
๗.๑ การขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ ๔ และการสรุปข้อมูลของนักเรียนตามข้อ ๕ ให้โรงเรียนยื่นคาขอรับ
เงินอุดหนุนต่อสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
และให้ สานั กงานการศึกษาเอกชนจั งหวัดรวบรวมข้อมูลจานวนนักเรียนสรุปส่งส านักงานพร้อมสมุดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๗.๒ เริ่มจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
หมายเหตุ การดาเนินงานเพื่อขอรับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดาเนินการเป็นไปแนวเดียวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สําหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ด้ว ยรัฐบาลได้มี น โยบายชัด เจนในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาตามความสามารถ โดยให้
ความสําคัญความปลอดภัย การสร้างขวัญ กําลังใจให้กับนักเรียน ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสําหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษา
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มบี ทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง ตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจัก รไทย บทบั ญ ญั ติใ ห้กระทํ าได้โ ดยอาศั ย อํ านาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่ งกฎหมาย และมติ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการอุดหนุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้สําหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“จังหวัด ชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัด ปัต ตานี จังหวัด ยะลา จังหวัดนราธิว าส
และจังหวัดสงขลา ๔ อําเภอ คือ อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สําหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ
“ครู” หมายความว่า ครูโรงเรียนเอกชนในระบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และให้หมายความรวมถึงผู้อาํ นวยการโรงเรียนเอกชนในระบบด้วย
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการอุดหนุนรายบุคคล และตั้งอยู่
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๔ ให้ครูได้รับเงินอุดหนุนในอัตราคนละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อเดือน
ข้อ ๕ ครูที่มีสิทธิได้รบั การอุดหนุน ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รบั การแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เว้นแต่ในกรณีได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปต้องเป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนครูที่พ้นจากหน้าที่ หรือเป็นการแต่งตั้งครู
เพิ่มขึ้น ทัง้ นี้การแต่งตั้งครูเพื่อทดแทน หรือการแต่งตั้งครูเพิ่มขึ้นนั้นต้องไม่เกินอัตราส่วนครูต่อนักเรียน
ตามระเบียบว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
(๒) เป็นครูประจํา และมาทํางานสม่ําเสมอตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทําการสอน
(๓) ต้องเข้ารับการอบรมตามที่ทางราชการกําหนด
ข้อ ๖ โรงเรีย นที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน จะต้องจัด ทําคําขอรับเงิน อุดหนุน ตามแบบ
พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินอุดหนุนตามที่สํานักงานกําหนด
การยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ให้ โ รงเรี ย นยื่ น คํ า ขอต่ อ สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ พร้อมกับการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจําเดือน
ข้อ ๗ ให้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินอุดหนุน
(๒) เปิด บัญ ชีธ นาคารกรุง ไทย จํา กัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน ชื่อ บัญ ชี
“เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด..........”
(๓) รวบรวมข้ อ มู ล ของครู ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น และสรุ ป ส่ ง สํ า นั ก งาน ภายในวั น ที่
๑๐ กรกฎาคมของทุกปี
ข้อ ๘ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สํานักงานดําเนินการ ดังนี้
(๑) สรุปยอดจํานวนครู และจํานวนเงินอุดหนุนเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๒) โอนเงิ น อุ ด หนุ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของสํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด
เพื่อดําเนินการโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียน และโรงเรียนต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนครูเต็มตามจํานวน
ที่ครูมีสทิ ธิได้รับ
ข้อ ๙ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ครูตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในแต่ละปี
ข้อ ๑๐ การกํากับดูแลให้ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ดําเนินการตรวจติดตาม
และรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้เบิกจ่ายเงินให้แก่ครู
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๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

(๒) ในกรณีตรวจพบว่าโรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนผิดพลาด หรือโดยไม่มีสิทธิให้ผู้อนุญาต
เรีย กเงิน คื นจากครู หรือโรงเรีย นพร้อ มดอกเบี้ย อัต ราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจํานวนเงิน อุด หนุ น
ที่มีการเบิกผิดพลาด หรือโดยไม่มีสิท ธิ นับแต่วัน ที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น และให้ผู้อนุญาต
พิจารณาสั่งการอย่างอื่นตามควรแก่กรณี
(๓) เมื่อปรากฏว่าโรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ โดยทุจริต
ให้ผู้อนุญาตสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตาม (๒)
และดําเนินคดีอาญา คดีอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแก่ผู้กระทําความผิดด้วย
ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรก การยื่น ขอรับเงิน อุด หนุน ตามข้อ ๖ และการสรุปรายงานข้อมูล
ของครูตามข้อ ๗ ให้โรงเรียนยื่นคําขอรับเงินอุดหนุนต่อสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สํานักงาน
การศึกษาเอกชนอําเภอ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และให้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดรวบรวม
ข้อมูลของครูสรุปส่งสํานักงานภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ
จังหวัดชายแดนภาคใต
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๖ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเสริมและสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดการศึกษาอบรมของสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังนี้
๑. หลักเกณฑ
๑.๑ สถาบันศึกษาปอเนาะ ที่จะไดรบั การสงเสริมและสนับสนุนจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ตั้งอยูในจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ที่จดทะเบียนถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) มีผูเรียนและมีการดําเนินการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
๑.๒ ประเภทของการสงเสริมและสนับสนุน ประกอบดวย
(๑) สื่อ และอุป กรณ ก ารเรี ย นการสอน เช น หนั ง สื อ เรี ย น หนั ง สื อ นอกเวลา
สิ่งพิมพ เอกสาร คอมพิวเตอร จานดาวเทียม ฯลฯ
(๒) วัสดุและครุภัณฑ เชน โตะ – เกาอี้ครูและนักเรียน ตูใสหนังสือ ฯลฯ
(๓) อาคารสถานที่ เชน อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารที่พัก (ปอเนาะ)
เสาธง ปายชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้งการปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
(๔) ดานอื่น ๆ เชน การพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ฯลฯ
๑.๓ สถาบันศึกษาปอเนาะใดที่จะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจะตองยื่นคําขอรับ
การสงเสริมและสนับสนุน พรอมทั้งแผนงานที่แสดงวัตถุประสงคและผลที่จะไดรับที่จังหวัดซึ่งสถาบันตั้งอยู
๒. วิธกี าร
วิธีดาํ เนินการในการขอรับการสงเสริมและสนับสนุน
๒.๑ ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน และอื่น ๆ ใหหรือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณใหสถาบันศึกษาปอเนาะ ตามความเหมาะสมและตามงบประมาณที่ไดรับ
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(๒) ดู แล ติ ดตาม ให คํ าปรึ กษาหารื อ กรณี ที่ จั งหวั ดหรื อผู ที่ จั งหวั ดมอบหมาย
มีปญ
 หาและอุปสรรค ในการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ
๒.๒ ใหผูวาราชการจังหวัด หรือ ผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนนายทะเบียน
สถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) รวมกับสถาบันศึกษาปอเนาะพิจารณาแผนงาน และกําหนดรายการที่ขอรับ
การสงเสริมและสนับสนุนใหเปนไปตามความตองการของสถาบันศึกษาปอเนาะและใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
(๒) เบิ ก จ า ยงบประมาณให ส ถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ ตามแผนการใช จ า ยเงิ น
ของสถาบันศึกษาปอเนาะตามที่จังหวัดเห็นชอบ และจัดทําเอกสารใบสําคัญรับเงินไวเปนหลักฐานที่จงั หวัด
(๓) ติดตาม ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกสถาบันศึกษาปอเนาะในการเบิกจาย
งบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
(๔) รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมและสนับสนุน
สถาบันศึกษาปอเนาะใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
๒.๓ ให โต ะครูเจาของสถาบั นศึ กษาปอเนาะตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว าด วย
สถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทําแผนงานที่แสดงวัตถุประสงคและผลที่จะไดรับ รวมทั้งแผนดําเนินการ
ใชจายงบประมาณใหชัดเจน และยื่นพรอมคําขอรับการสงเสริมและสนับสนุนที่นายทะเบียนสถาบัน
ศึกษาปอเนาะจังหวัด
(๒) เบิกจายเงินงบประมาณ และบันทึกการใชจา ยเงินไวเปนหลักฐาน
(๓) สรุปรายงานผลการดําเนินการใหจังหวัดทราบอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
(๔) ในกรณีที่มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการใหปรึกษาหารือจังหวัดหรือ
ผูที่จังหวัดมอบหมาย
๓. เงื่อนไข
ในกรณีที่สถาบันศึกษาปอเนาะที่ไดรับเงินงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนนําไปใชจาย
ตามแผนที่กําหนด หากไมไดดําเนินการภายใน ๓ เดือน หลังจากที่ไดรับเงินงบประมาณตองชี้แจง
เหตุผลใหจังหวัดทราบ หากไมดําเนินการอาจถูกตัดสิทธิในการขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากรัฐ
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ใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมีอํานาจตีความ
วินจิ ฉัยปญหา และกําหนดแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอเท็จจริง
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกคํานิยามคําวา “โตะครู” และ “ผูชวยโตะครู” ในขอ ๓ แหงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“โตะครู” หมายความวา ผูสอนที่มีความรูดานศาสนาอิสลามเปนอยางดีเปนที่เคารพนับถือ
ของชุมชนและเปนเจาของปอเนาะ
“ผูชว ยโตะครู” หมายความวา ผูที่มคี วามรูดานศาสนาอิสลามเปนอยางดีซึ่งโตะครูใหชว ยสอน
ในปอเนาะ
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษา
ปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ โตะครูเจาของปอเนาะใดประสงคจะจดทะเบียนเปนสถาบันศึกษาปอเนาะใหยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนตามแบบ ป.น. ๑ ทายระเบียบนี้”
ขอ ๕ ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๒ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษา
ปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๑๒ กรณีที่ผูเรียนในสถาบัน ศึกษาปอเนาะเปนเด็กที่ตองเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ โตะครูและผูปกครองตองจัดใหเด็กไดเขาเรียน
จนจบการศึ กษาภาคบั งคับ หรื ออาจพัฒ นารวมกับสถานศึก ษาอื่ น เพื่อ ใหผูเ รียนไดมีโ อกาสศึกษา
วิชาสามัญในระดับที่สงู กวาการศึกษาภาคบังคับ”
ขอ ๖ ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๖ แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษา
ปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ข อ ๑๖ เพื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชนอิ ส ลามให ส อดคล อ งกั บ สภาพในป จ จุ บั น
กระทรวงศึกษาธิการอาจสงเสริมและพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะตามความเหมาะสม ทัง้ นีใ้ หเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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แบบ ป.น.๑
คํารองขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
คําขอที่…………………..
เขียนที่……………………………………
วันที่…….เดือน……………พ.ศ…………
ขาพเจา…………………………………………………………………….อายุ…………ป
สัญชาติ……….…เชื้อ ชาติ….………ศาสนา……..………เลขประจําตัวประชาชน…………………………..
อยูบานเลขที่………….หมูที่…………….ซอย....................................ถนน…………………………………
ตําบล……………………..อําเภอ…………………จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย………………..…
หมายเลขโทรศัพท………………………………………….หมายเลขโทรสาร…………………………………
ขอยื่นคํารองขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
ขอ ๑ ขาพเจาขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะชื่อ…………………………………..
ขึ้นที่เลขที่……………….หมูที่……………….ซอย………..................................ถนน…….………………..
ตําบล…………………….อําเภอ………………จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย……………………
หมายเลขโทรศัพท………………………………………หมายเลขโทรสาร……………………………………
เนื้อที่ดนิ จํานวน...........................ไร.......................งาน.......................ตารางวา
ขอ ๒ ลักษณะอาคารที่ใชดําเนินการสอน...……………………..จํานวน………หลัง
มีที่พักผูเรียน…………หลัง...................หอง
ขอ ๓ สถาบันศึกษาปอเนาะนี้จะรับผูเรียนเพศชาย............คน เพศหญิง................คนรวม
ทั้งสิ้นจํานวน......................คน
ขอ ๔ สถาบันศึกษาปอเนาะมีผูชว ยโตะครู จํานวน………….คน
ขอ ๕ ขาพเจาไดสงเอกสารพรอมคํารองฉบับนี้ คือ
๕.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๕.๒ สําเนาภาพถายบัตรประชาชน จํานวน ๒ ชุด
๕.๓ สําเนาภาพถายทะเบียนบาน จํานวน ๒ ชุด
๕.๔ หลักฐานแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ จํานวน ๒ ชุด
๕.๕ หนังสือรายงานการสอบหมายใหผูชว ยโตะครูเขาทําการสอน แบบ ป.น.๓
๕.๖ บัญชีรายชื่อนักเรียน จํานวน ๒ ชุด
๕.๗ เอกสารแสดงความรูวิชาสามัญ จํานวน ๒ ชุด
๕.๘ เอกสารแสดงความรูวิชาศาสนา จํานวน ๒ ชุด
๕.๙ บัญชีรายชื่อครู/ นักเรียน
ลงชื่อ…………………………………………ผูข อจดทะเบียน
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๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะในจั ง หวั ด ป ต ตานี ยะลา
และนราธิวาส ใหเกิดความเสมอภาคเชนเดียวกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เห็นควร
เพิ่มเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข วาดวยการสงเสริมและ
สนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต
อาศัยอํ านาจตามความในขอ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดว ยสถาบั น ศึกษา
ปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่
๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๐ เห็ น ควรให ก ารอุ ด หนุ น ค า บริ ห ารจั ด การสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ และ
คาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครู กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไข วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ การใหเงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะและคาตอบแทนโตะครู
ผูชวยโตะครู สถาบัน ศึกษาปอเนาะและโตะครู ผูชวยโตะครูที่มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุน จะตองเปน
สถาบันศึกษาปอเนาะที่จดทะเบียนถูกตองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กอนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ การขอรับเงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ และคาตอบแทน
โตะครู ผูชวยโตะครู ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการจัดสรร
เงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ และคาตอบแทนโตะครู ผูชว ยโตะครู ดังนี้
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จัดสรรคาตอบแทน
โตะครู ชวยโตะครู
(คน)
๑ ไมเกิน ๘๐ คน
๒
๒ ๘๑ - ๑๒๐ คน
๓
๓ ๑๒๑ คนขึ้นไป
๔
จํานวนนักเรียน
ที่
(คน)

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

คาตอบแทนโตะครู คาบริหารจัดการ
สถาบันศึกษา
ผูชวยโตะครู
ปอเนาะ/เดือน(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

รวมเปน
เงิน/เดือน
(บาท)
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐
๙,๐๐๐

ขอ ๕ ใหโตะครูยื่นคําขอรับการอุดหนุนตามแบบที่กําหนด (แบบ ป.น.6 ป.น.7 และป.น.8)
จํานวน ๒ ชุด โดยสํารวจโตะครู ผูชวยโตะครู และจํานวนผูเรียน ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกป
โดยสถาบันศึกษาปอเนาะเก็บไว จํานวน ๑ ชุด สงตอนายทะเบียนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สถาบันศึกษาปอเนาะตั้งอยู จํานวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกป
ขอ ๖ ให สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาตรวจสอบคุณ สมบั ติข องโตะ ครู ผูช วยโตะ ครู
ของสถาบันศึกษาปอเนาะ ใหเปน ไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบัน ศึกษาปอเนาะ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แลวสรุปคําขอรับการอุดหนุน (แบบ ป.น.6
ป.น.7 และ ป.น.8) ของสถาบันศึกษาปอเนาะทุกแหง ลงในแบบสรุปขอมูลสถาบันศึกษาปอเนาะ
(แบบ ป.น.9) และแบบสรุปรายชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ (แบบ ป.น.10) สงไปยังสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ภายในวั น ที่
๑๐ กรกฎาคมของทุกป สําหรับแบบ ป.น.6, ป.น.7 และป.น.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเก็บไว
พรอมที่จะตรวจสอบ
ขอ ๗ โตะครู ผูชวยโตะครูที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน ตองเปนโตะครู ผูชวยโตะครู
อยูจนถึงเดือนที่ขอเบิก กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโตะครู ผูชวยโตะครู สถาบันศึกษาปอเนาะตองแจงการ
เปลี่ ยนแปลงตอ สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา ภายใน ๗ วัน นั บ ตั้ง แตวั น ที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
(ตามแบบ ป.น.11, ป.น.12)
ขอ ๘ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรวบรวมเอกสารการเบิกจายไวเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบ และรายงานการเบิกจายเงินอุดหนุน ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ของไตรมาสถัดไป (ตามแบบ ป.น.13)
ขอ ๙ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ดําเนิน การเบิกจายเงิน คาบริหารจัดการสถาบัน
ศึกษาปอเนาะเขาบัญชีสถาบัน ศึกษาปอเนาะ และคาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครู ใหกับโตะครู
ผูชวยโตะครูเปนรายเดือน
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๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๑๐ การเบิกจายเงินคาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครูตองไมเกินจํานวนผูเรียน ณ วันที่
๑ พฤษภาคม ของแตละป หากมีการปรับ ลดจํา นวนผู เรียนลงให ปรับลดเงิน คาตอบแทนโตะครู
ผูชวยโตะครูดวย
ขอ ๑๑ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๑ ใหยนื่ คําขอตามขอ ๖ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
โดยใชจํานวนผูเรียน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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(แบบ ป.น.6)
คําขอรับการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ
และคาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครู
ปงบประมาณ พ.ศ. ........
---------------------------------------------------(ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม .......)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .........
เรียน ผูวาราชการจังหวัด....................
ขาพเจา.........................................................................ตําแหนง....................................................
สถาบันศึกษาปอเนาะ...........................................ตัง้ อยูเลขที่............หมูที่.........................ตําบล................................
อําเภอ..................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย. ..........................โทรศัพท..............................
มีความประสงคจะขอรับเงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะและคาตอบแทนโตะครู
ผูชวยโตะครู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...............โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถาบันศึกษาปอเนาะไดจดทะเบียนกับทางราชการเมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ. .........
เลขที่............./.............และจัดหองเรียนศาสนา จํานวน.............หอง
2. มีโตะครู ผูชว ยโตะครู จํานวน...............คน จําแนกเปนชาย..............คน และหญิง.............คน
รายละเอียดปรากฏตามแบบสํารวจขอมูลประวัตโิ ตะครู ผูช ว ยโตะครู (แบบ ป.น.7)
3. มีผูเรียน จํานวน......................คน จําแนกเปนชาย………...........คน และหญิง....................คน
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูเรียน (แบบ ป.น.8)
4. บัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของสถาบันศึกษาปอเนาะที่รับโอนเงินอุดหนุน
คาบริหารจัดการสถาบันปอเนาะ ชื่อบัญชี.........................................................บัญชีเลขที่........................................
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา............................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ หากไมเปนไปตามนี้แลว
ขาพเจายินยอมรับผิดทุกประการ

ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
ตําแหนงโตะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ...........................

หน้า 133

ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ป)

เลขประจําตัวประชาชน
สายสามัญ

สายศาสนา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
เลขที่บัญชี
เงินฝาก

ประกอบ
อาชีพหลัก

หมายเหตุ

ลงชื่อ..........................................................ผูรบั รองขอมูล
(.......................................................)
ตําแหนงโตะครูสถานศึกษาปอเนาะ..........................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. .........

ทีอ่ ยูปจ จุบัน
และเบอรโทรศัพท

แบบสํารวจขอมูลประวัติผสู อน
สถาบันศึกษาปอเนาะ...........................................................ตัง้ อยูเลขที่.................หมูท.ี่ ...........ถนน.................................ตําบล.................................
อําเภอ...................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท..................
สํารวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ..................

(แบบ ป.น.7)
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หน้า 134

149

(แบบ ป.น.8)
บัญชีรายชื่อผูเรียน
สถาบันศึกษาปอเนาะ............................................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..............
(สํารวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม................)
ชั้นเรียน........................................
ที่

ชื่อ - สกุล

ลงชื่อ..........................................ผูสอน
(..........................................)
ตําแหนง..............................................

วัน/เดือน/ป เกิด

เลขประจําตัวประชาชน

ลงชื่อ............................................ผูรับรองขอมูล
(..............................................)
ตําแหนงโตะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ..............................
หน้า 135

150

(แบบ ป.น.9)
ขอมูลสถาบันศึกษาปอเนาะ ปงบประมาณ..........................
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา...........................................เขต ...........
ที่

อําเภอ

จํานวนสถาบันศึกษา จํานวนโตะครู ผูชว ยโตะครู
ปอเนาะ (แหง)
ชาย หญิง รวม

จํานวนผูเรียน
ชาย หญิง รวม

หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................................ผูรับรองขอมูล
(...............................................)
ตําแหนง..........................................

หน้า 136

151

(แบบ ป.น.10)
รายชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา.................................เขต..............อําเภอ............................
ที่

ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ/
ที่ใชเปดบัญชีธนาคาร

จํานวนโตะครู ผูชว ยโตะครู

ที่ตั้ง
หมู

ตําบล

อําเภอ

หน้า 137

ชาย

หญิง รวม

จํานวนผูเรียน
ชาย หญิง รวม

152

(แบบ ป.น.11)
บัญชีรายชื่อผูสอนที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
กรณีถอดถอน
ประจําเดือน.....................................พ.ศ. .............
สถาบันศึกษาปอเนาะ.................................................
ตั้งอยูเลขที่...............................หมูที่......................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท....................
ที่

ชื่อ - สกุล

วัน/เดือน/ป กรณีที่ถอดถอน

หมายเหตุ

ลงชื่อ...........................................ผูรบั รองขอมูล
(...........................................)
ตําแหนงโตะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ...........................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ........

หน้า 138

ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ
(ป)

เลขประจําตัวx
ประชาชน
สายสามัญ

สายศาสนา

วุฒกิ ารศึกษา

วัน/เดือน/ป
ที่แตงตั้ง

เลขที่บญ
ั ชี
เงินฝาก

ประกอบ
อาชีพ

หมายเหตุ

ลงชื่อ............................................ผูรับรองขอมูล
(............................................)
ตําแหนงโตะครูสถานศึกษาปอเนาะ....................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ..........

ที่อยูปจ จุบัน
และเบอรโทรศัพท

ตั้งอยูเลขที่.....................หมูที่.................ถนน....................................ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท................................................

บัญชีรายชื่อผูสอนที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรณีแตงตั้งเพิ่มเติม
ประจําเดือน............................................พ.ศ. ................
สถาบันศึกษาปอเนาะ....................................

(แบบ ป.น.12)

153

หน้า 139

154

(แบบ ป.น.13)
แบบรายงาน
การเบิกจายเงินอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ
และคาตอบแทนโตะครู ผูชวยโตะครู
ปงบประมาณ พ.ศ. ...............
ประจํางวดที่...................ประจําเดือน.............................พ.ศ. ..................ถึงเดือน..................................พ.ศ. ...............
ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา..........................................เขต...........
เงินงบ
ประมาณ
ที่ไดรับ

คงเหลือ
ยกมาจาก
งวดที่แลว

รายการจายงวดนี้
คาตอบแทน

คาบริหารจัดการ

โตะครู
สถาบันศึกษาปอเนาะ
ผูชวยโตะครู

รวม

เงิน
งบประมาณ
คงเหลือ

จํานวน
ผูเรียน
ทัง้ สิ้น

หมายเหตุ

เดือน........
เดือน.......
เดือน.......

ขอรับรองวาขอมูลตามแบบรายงานการเบิกจายเงินขางตนถูกตองทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตําแหนง........................................................
ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา...............
หมายเหตุ

ใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา รายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนทุกไตรมาส
ภายใน 15 วันของไตรมาสถัดไป
หน้า 140

หน้า 141

หน้า 142

หน้า 143

หน้า 144

หน้า 145
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เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวย ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส
พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส ตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง
การรั บโอนภารกิจในการดูแลสงเสริมตาดีกา ใน ๓ จั งหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงศึ กษาธิการ
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า “ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิการ ว าด วยศู นย การศึกษาอิ สลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรื อคําสั่งอื่นใดที่กํ าหนดไวในระเบียบนี้ หรือซึ่ งขัดหรือแยงกั บ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ศูนย” หมายความวา ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
“จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
“ผูสอน” หมายความวา ผูใหการอบรมหรือสอนในศูนย
“ผูเ รียน” หมายความวา ผูเขารับการอบรมหรือเรียนในศูนย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แลวแตกรณีหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูวา ราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย

หน้า 146

161

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

“เขตตรวจราชการ” หมายความวา เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตที่ ๑๘
ประกอบดวยจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมีสํานักผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการ ที่ ๑๒ เปนที่ตงั้ สํานักงาน
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการใชระเบียบนี้
หมวด ๑
การจัดตั้งและดําเนินการ
ขอ ๕ การจัดตั้งศูนย มีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) เปนมัสยิด ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายวาดวยการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
(๒) มีคณะกรรมการบริหารศูนย
(๓) มีอาคาร สถานที่ และบริเวณในเขตชุมชนนั้นที่เหมาะสมในการดําเนินการ
ขอ ๖ ใหศนู ยมีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) จัดการศึ กษาอบรม จริ ยธรรมตลอดจนจัดกิ จกรรมด านศาสนาและประเพณี ที่ ดี งาม
ของผูนับถือศาสนาอิสลามตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
(๒) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับศูนย อิหมามประจํามัสยิด ผูสอน ผูเรียน
(๓) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนประจําปตอสํานักงาน
ขอ ๗ ใหอิหมามประจํามัสยิดยื่น ขอจัดตั้งศูนยตอนายทะเบียนโดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตการจัดตั้งศูนย ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองพรอมเอกสาร
ทีค่ รบถวน ตามแบบที่กาํ หนด
ขอ ๘ การเลิกศูน ย ใหอิหมามประจํามัสยิดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมัสยิด
ยืน่ คําขอตอนายทะเบียน และรายงานใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบ
ทรัพยสนิ ของศูนยใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของมัสยิด

หน้า 147

162

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

หมวด ๒
การบริหาร
ขอ ๙ ให มี คณะกรรมการบริ หารศู นย ระดั บเขตตรวจราชการ โดยมี ผู ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการเปนที่ปรึกษา และมีกรรมการจํานวน ๑๙ คน ประกอบดวย
(๑) ประธานศูนยประสานงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนประธานกรรมการ
(๒) ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจํานวน ๒ คน
(๓) ประธานศูนยประสานงานชมรมตาดีกาสามจังหวัดชายแดนภาคใต
(๔) ประธานชมรมตาดีกา ระดับจังหวัดจํานวน ๓ คน
(๕) ประธานชมรมอิหมามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๓ คน
(๖) ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑ คน
(๗) ผูแทนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน ๑ คน
(๘) ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๖ คน
(๙) ผูอาํ นวยการสํานักผูตรวจประจําเขตตรวจราชการเขตที่ ๑๒ เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๐ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับเขตตรวจราชการมีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล
(๒) จัดทําหลักสูตรตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
(๓) ใหคําแนะนําสนับสนุนสงเสริมการสอนอิสลามศึกษาของศูนยรว มกับคณะกรรมการบริหาร
ศูนยระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
(๔) เสนอแนะการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของศูนยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ตอสํานักงาน
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการบริหารศูน ย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกประธานคนหนึง่
เปนประธานที่ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๒ ใหมคี ณะกรรมการบริหารศูนยระดับจังหวัด จํานวน ๑๑ คนประกอบดวย
(๑) ผูวา ราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูแ ทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๑ คน
(๕) ผูแทนชมรมตาดีการะดับจังหวัด จํานวน ๒ คน
(๖) ผูแทนชมรมอิหมามระดับจังหวัด จํานวน ๒ คน
(๗) ผูอาํ นวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(๘) รองผู อํานวยการสํ านักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาเขต ๑ ที่ รั บผิ ดชอบการศึ กษาเอกชน
เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหบุคคลตาม (๒), (๓), (๔), (๕), (๖) และ (๗) เปนกรรมการ และใหคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด ชมรมอิหมามระดับจังหวัด ชมรมตาดีการะดับจังหวัด แลวแตกรณีคัดเลือก
ผูแ ทน ตามวรรคหนึ่ง (๔), (๕) และ (๖)
ขอ ๑๓ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาศูนยใหสอดคลองกับแนวทางที่คณะกรรมการบริหารศูน ย
ระดับเขตตรวจราชการกําหนด
(๒) ระดมทรัพยากรและประสานงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศูนย
(๓) แนะนํา สนับสนุน สงเสริมศูนยรวมกับคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอและระดับตําบล
(๔) นิเทศติดตามประเมิน ผลการดําเนิน งานของศูนยแ ละรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
ระดับเขตตรวจราชการ
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ จํานวน ๙ คน ประกอบดวย
(๑) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
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(๒) ผูแ ทนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดในพื้นที่ จํานวน ๑ คน
(๓) ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ จํานวน ๒ คน
(๔) ผูแ ทนกรรมการอิสลามจังหวัด จํานวน ๑ คน
(๕) ประธานชมรมอิหมามระดับอําเภอ
(๖) เจาหนาที่วฒ
ั นธรรมระดับอําเภอ
(๗) เจ าหน าที่สํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษา ที่ ผูอํ านวยการสํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษา
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
(๘) ประธานชมรมตาดีการะดับอําเภอ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหบคุ คลตาม (๒), (๓), (๔), (๕) และ (๖) เปนกรรมการ
ใหนายอําเภอดําเนินการคัดเลือกผูแทน (๒) และ (๓) ในพื้นที่ และคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเลือกผูแทนตาม (๔)
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอมีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) ระดมทรัพยากรและประสานงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศูนย
(๒) นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยและรายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนย
ระดับจังหวัด
(๓) กําหนดแนวทางการพัฒนาศูนยในระดับอําเภอใหสอดคลองกับระดับจังหวัด
(๔) กํากับดูแลการใชจา ยเงินของศูนย
(๔) ปฏิบัตงิ านอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับตําบล จํานวน ๗ คน ประกอบดวย
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดตําบล
(๓) กํานัน
(๔) ผูแ ทนอิหมามระดับตําบล จํานวน ๑ คน
(๕) ผูแทนผูสอนตาดีกา จํานวน ๑ คน
(๖) ผูบ ริหารสถานศึกษา ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเปนกรรมการ
และเลขานุการ
(๗) ผูแ ทนชมรมตาดีกา ระดับตําบล จํานวน ๑ คน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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ใหบุคคลตาม (๒), (๓), (๔) และ (๕) เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ คัดเลือกกรรมการตาม (๔), (๕), (๗)
ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับตําบลมีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) ประสานสงเสริมการพัฒนาศูนยในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย
(๓) นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ
(๔) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนย ประกอบดวยอิหมามประจํามัสยิดเปนประธานโดยตําแหนง
และกรรมการอื่น จํานวนไมนอยกวา ๖ คน แตไมเกิน ๑๒ คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจํามัสยิด โดยมีผสู อนตาดีกาที่อหิ มามแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารศูนยตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป พนวาระแลวอาจไดรับ
การแตงตั้งอีกได
ขอ ๑๙ คณะกรรมการบริหารศูนย มีอาํ นาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) ดําเนินการบริหารศูนยใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริหารศูนยในทุกระดับ
(๒) จัดการศึกษาอบรมใหแกผูเรียนตามหลักสูตร
(๓) สงเสริมและพัฒนาผูสอนใหจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งและถอดถอนผูสอน
(๕) รายงานผลการดําเนินงานของศูนยตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๖) ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการในขอ ๑๒ ขอ ๑๔
ขอ ๑๖ และขอ ๑๘ โดยอนุโลม
หมวด ๓
ผูสอน
ขอ ๒๑ ผูสอนมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย

หน้า 151

166

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๒) มีอายุตั้งแต ๑๘ ปบริบรู ณขึ้นไป
(๓) มีความรูวิชาสามัญ ไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเทาตามที่กําหนดในแผน
การศึกษาแหงชาติ หรือตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับแลวแตกรณี และมีความรูดานศาสนา
อิสลามไมตา่ํ กวาชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปที่ ๓ ของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตาวัชซีเตาะฮ)
หรือเทียบเทา หรือมีประสบการณสอนศาสนาไมนอ ยกวา ๓ ป โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด
(๔) เปนผูมคี วามเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๒๒ ใหอหิ มามประจํามัสยิดแตงตั้งถอดถอนผูสอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารศูนย และรายงานการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียน
หมวด ๔
การสงเสริมและสนับสนุน
ขอ ๒๓ ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณ การพัฒ นา
บุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการของศูนย และกิจกรรมขององคกรตาดีกาทุกระดับ
การสงเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี
ขอ ๒๔ ใหสํานักงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมกับสํานักผูตรวจประจําเขตตรวจราชการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
ของศูนย
(๒) ทําหนาที่สาํ นักทะเบียนกลาง รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศูนย อิหมามประจํามัสยิด ผูสอน
ผูเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๕ ใหหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใชอยูกอนระเบียบนี้
ใชบงั คับ เปนหลักสูตรตามระเบียบนี้
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ขอ ๒๖ ใหสถานสอนจริยศึกษา (ตาดีกา) ที่จดทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กอนระเบียบนี้ใชบังคับ เปนศูนยตามระเบียบนี้
ขอ ๒๗ ใหผสู อนที่ทําหนาที่อยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ เปนผูสอนตามระเบียบนี้
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารสถานสอนจริยศึ กษา (ตาดี กา) ที่ ดําเนิน การอยูกอ น
ระเบียบนี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยตามระเบียบนี้
ทั้งนี้ไมเกิน ๖๐ วัน นับแตระเบียบนี้ประกาศใช
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ดวยกระทรวงศึกษาธิ การ เห็น สมควรแก ไขเพิ่ มเติม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดว ย
ศูน ยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริม สนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๐ เรื่อง รับโอนศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด จังหวัดสตูล อําเภอจะนะ
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย ของจังหวัดสงขลา มาเปนศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ศูนย” หมายความวา ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
“จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย
“ผูสอน” หมายความวา ผูใหการอบรมหรือสอนในศูนย
“ผูเรียน” หมายความวา ผูเขารับการอบรมหรือเรียนในศูนย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน หรือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนแลวแต กรณี หรื อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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“นายทะเบียน” หมายความวา ผูวา ราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
“เขตตรวจราชการ” หมายความวา เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๑ ประกอบดวยจังหวัดสตูล อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบายอย
ของจังหวัด สงขลา เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ประกอบดว ยจั งหวั ดป ตตานี จัง หวัด ยะลา จัง หวั ด
นราธิวาส”
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๙ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“ข อ ๙ ให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารศู น ย ร ะดั บ เขตตรวจราชการ โดยมี ผู ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนที่ปรึกษา และมีกรรมการประกอบดวย
(๑) ประธานศูนยประสานงานคณะกรรมการอิสลาม ประจําเขตตรวจราชการ เปนประธาน
กรรมการ
(๒) ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ ๑ คน
(๓) ประธานศูนยประสานงานชมรมตาดีกา ประจําเขตตรวจราชการ จํานวน ๑ คน
(๔) ประธานชมรมตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ ๑ คน
(๕) ประธานชมรมอิหมามจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ ๑ คน
(๖) ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการละ ๑ คน
(๗) ผูแทนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตตรวจราชการละ ๑ คน
(๘) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต
(๙) ผูอํานวยการสํานักผูตรวจประจําเขตตรวจราชการ เปนกรรมการและเลขานุการ”
ขอ ๕ ให ย กเลิ ก ข อ ความในข อ ๑๐ ของระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ย
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ และให
ใชขอ ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐ คณะกรรมการบริหารศูนย ระดับเขตตรวจราชการ มีอาํ นาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
(๒) จัดทําหลักสูตรตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๓) ใหคําแนะนําสนับสนุนสงเสริมการสอนอิสลามศึกษาของศูนย รวมกับคณะกรรมการ
บริหารศูนยระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
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(๔) เสนอแนะการจั ด การเรี ย นการสอนอิ ส ลามศึ ก ษา ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ตอสํานักงาน
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย”
ขอ ๖ ให ย กเลิ ก ข อ ความในข อ ๑๒ ของระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ย
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ และให
ใชขอ ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับจังหวัด ประกอบดวย
(๑) ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู แ ทนที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ผูแ ทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด จํานวน ๑ คน
(๕) ผูแ ทนชมรมตาดีการะดับจังหวัด จํานวน ๒ คน
(๖) ผูแทนชมรมอิหมามระดับจังหวัด จํานวน ๒ คน
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(๘) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ ที่รับผิดชอบการศึกษาเอกชน
เปนกรรมการและเลขานุการ เวนแตจังหวัดสงขลา ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต ๓ ที่รบั ผิดชอบการศึกษาเอกชน เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหบุคคลตามขอ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) เปนกรรมการ และใหคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด ชมรมอิหมามระดับจังหวัด ชมรมตาดีการะดับจังหวัด แลวแตกรณี คัดเลือก
ผูแ ทน ตามวรรคหนึ่ง (๔) (๕) และ (๖)”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒) และการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒)
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู ส อนศาสนา ในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
มาตรา ๑๕ (๑) (๒) เชนเดียวกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๔ (๓) และมาตรา ๖๕ (๔) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ อนุมัติใ นหลักการ
ใหการอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒)
และการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ที่สอน
ศาสนาอยางเดียวในจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไวดงั นี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการอุ ด หนุ น เป น
คาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒) และการ
อุดหนุนเปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแต วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“จังหวัดชายแดนภาคใต” หมายความวา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่เปดทําการสอนวิชาสามัญควบคูวิชาศาสนา และโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่เปดทําการ
สอนวิชาศาสนาอยางเดียว ในจังหวัดชายแดนภาคใต
“ครู” หมายความวา ครูที่ไดรับอนุญาตใหบรรจุและทําการสอนวิชาศาสนาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒)
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“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตหรือผูทําหนาที่เสมือนผูรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ หรือที่ไดรับอนุญาตใหทําการแทนผูรับใบอนุญาต
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน หรือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ขอ ๔ การอุดหนุนครูและคาบริหารจัดการโรงเรียน
(๑) การอุดหนุน เปน คาตอบแทนครูสอนศาสนา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มาตรา ๑๕ (๑) (๒)
(๒) การอุดหนุน เปน คาบริหารจัดการและคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามที่สอนศาสนาอยางเดียว ตามมาตรา ๑๕ (๒)
ขอ ๕ การให ก ารอุ ด หนุ น ตามข อ ๔ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข
ที่สาํ นักงานกําหนด และงบประมาณที่ไดรับ
ขอ ๖ ให ผู อ นุ ญ าต ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการใช จ า ยงบประมาณ ที่ รั ฐ ส ง เสริ ม
และสนับสนุนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๗ เมื่อปรากฏวามีการทุจริต หรือปฏิบัติมิชอบตามระเบียบนี้ ใหผูอนุญาตพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมาย
ขอ ๘ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาตอบแทน
ครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒)
และการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒)
แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครู ส อนศาสนาในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
มาตรา ๑๕ (๑) (๒) เชนเดียวกับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการอุดหนุน เปน
คาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒) และการอุดหนุน
เปนคาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๐ อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให
การอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒)
และการอุ ดหนุ นเป น ค าบริ หารจั ดการโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม มาตรา ๑๕ (๒) ที่ สอน
ศาสนาอยางเดียวในจังหวัดชายแดนภาคใต
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒)
และการอุดหนุนเปน คาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ที่สอน
ศาสนาอยางเดียว ในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข การอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) (๒) และการอุดหนุน เปน คาบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
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ขอ ๓ ครู ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ การอุ ด หนุ น จะต อ งเป น ครู ส อนศาสนาในโรงเรี ย นเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) ที่เปดสอนวิชาสามัญควบคูวิชาศาสนา หรือเปนครูสอนศาสนา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ที่เปดทําการสอนวิชาศาสนาอยางเดียว
ขอ ๔ โรงเรียนที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเปนคาบริหารจัดการ ตองเปนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) และเปดทําการสอนวิชาศาสนาอยางเดียว
ขอ ๕ การขอรับเงินคาตอบแทนครูสอนศาสนา และคาบริหารจัดการโรงเรียนใหสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้
๕.๑ การอุดหนุนเปนคาตอบแทนครูสอนศาสนา ในโรงเรียนเอกชน มาตรา ๑๕ (๑)
ใหเปนไปตามตารางขางลางนี้
ที่

จํานวนนักเรียน (คน)

จัดสรรคาตอบแทนครู
สอนศาสนา (คน)

คาตอบแทนคนละ
/เดือน (บาท)

รวมเปนเงิน

๑.

ไมเกิน ๘๐ คน

๒

๒,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒.

๘๑ - ๑๒๐ คน

๓

๒,๐๐๐

๖,๐๐๐

๓.

๑๒๑ คนขึ้นไป

๔

๒,๐๐๐

๘,๐๐๐

๕.๒ การขอรั บเงิน คา ตอบแทนครู สอนศาสนา และค าบริห ารจัด การโรงเรี ย น
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) ที่สอนศาสนาอยางเดียว ใหเปนไปตามตารางขางลางนี้
คาบริหารจัดการ
โรงเรียน/เดือน รวมเปนเงิน
(บาท)

ที่

จํานวนนักเรียน
(คน)

จัดสรรคาตอบแทน
ครูสอนศาสนา
(คน)

คาตอบแทน
คนละ/เดือน
(บาท)

๑.

ไมเกิน ๘๐ คน

๒

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒.

๘๑ - ๑๒๐ คน

๓

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๗,๐๐๐

๓.

๑๒๑ คนขึ้นไป

๔

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๙,๐๐๐

ขอ ๖ ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าต ยื่ น คํ า ขอรั บ การอุ ด หนุ น ตามแบบที่ สํ า นั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กําหนด จํานวน ๓ ชุด โดยสํารวจนักเรียน และครู ณ วันที่
๑๐ มิถุนายน ของทุกป ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู จํานวน ๒ ชุด ภายในวันที่
๒๐ มิถนุ ายน ของทุกป
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ขอ ๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติครูผูสอนวิชาศาสนาใหเปนไป
ตามเกณฑขอ ๓ และตรวจสอบคุณสมบัติของโรงเรียนใหเปนไปตามขอ ๔ แลวรวบรวมแบบคําขอรับ
การอุดหนุนสงตอสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ของทุกป
ขอ ๘ ให สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ย พร อ มทั้ ง โอนเงิ น และ
คาตอบแทนครูสอนศาสนาเขาบัญชีครู และคาบริหารจัดการโรงเรียนเขาบัญชีโรงเรียนเปนรายเดือน
ขอ ๙ ครูผูสอนวิชาศาสนาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินคาตอบแทน ตองทําการสอนจนถึงเดือนที่ขอเบิก
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงครูผูสอนใหผูรับใบอนุญาตแจงการเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทีโ่ รงเรียนตั้งอยูภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๑๐ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรวบรวมเอกสารการเบิกจายไวเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบและรายงานการเบิกจายเงิน อุดหนุน ใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนทราบภายใน ๑๕ วัน ของไตรมาสตอไป
ขอ ๑๑ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๑ ใหยื่นคําขอตามขอ ๖ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ โดยใชจํานวนผูเรียน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สํารวม พฤกษเสถียร
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบัตหิ นาที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
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๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการวางระบบและจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอนื่ ของโรงเรียนในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกั บ มติ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบ
และจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การจัดทําบัญชี” หมายความว่า การจัดทําบัญชีโดยใช้หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
ที่รบั รองทั่วไป
“ระบบบัญชีคู่” หมายความว่า วิธีการบันทึกบัญชีทุกรายการที่เกี่ยวข้องทั้งสองด้าน คือ ด้านเดบิต
และด้านเครดิตด้วยจํานวนเงินที่เท่ากัน
“ระบบเกณฑ์คงค้าง” หมายความว่า การบันทึกรายการบัญชีไม่ว่ารายการนั้นจะมีการรับ
หรือจ่ายเงินหรือไม่ก็ตามในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการต้องนํามาบันทึกบัญชี
“รอบปีบัญชี” หมายความว่า รอบระยะเวลาบัญชีให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
“งบการเงิน” หมายความว่า รายงานทางการเงินที่ประกอบด้วย งบรายได้และค่าใช้จ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานของโรงเรียนสําหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อแสดงฐานะของโรงเรียน ณ วันใดวันหนึ่ง
“งบรายได้และค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายได้ และค่าใช้จ่าย
ของโรงเรียนในรอบปีบัญชี
“งบแสดงฐานะการเงิน” หมายความว่า รายงานแสดงฐานะการเงินของโรงเรียน ณ วันสิ้น
รอบปีบัญชี โดยแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
“หมายเหตุประกอบงบการเงิน” หมายความว่า การสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และ
คําอธิบายอื่น ๆ เป็นส่วนขยายความหรือการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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ข้อ ๔ ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่น
ดังนี้
๔.๑ จัดวางระบบบัญชีเป็นระบบบัญชีคู่ และระบบเกณฑ์คงค้าง ภายในรอบปีบัญชี
ของโรงเรียน
๔.๒ จั ด ทํ า บั ญ ชี ก ารเงิ น และบั ญ ชี อื่ น โดยการบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี ใ ห้ บั น ทึ ก
ในสมุดรายวันขั้นต้นอย่างน้อยต้องมีสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปสมุดรายวันขั้นปลาย
๔.๓ เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีให้โรงเรียนจัดทํางบทดลอง เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการบัญชี
ว่าถูกต้องตามระบบบัญชีคู่
๔.๔ จัดทํางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบแสดงฐานะการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนคุมในแต่ละรายการ ดังนี้
(๑) ลูกหนี้
(๒) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(๓) หนี้สิน
(๔) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๕ อื่น ๆ ตามประกาศที่สาํ นักงานกําหนด
การจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นต้องจัดทําให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันพร้อมให้
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ โรงเรียนจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้
ข้อ ๕ โรงเรี ย นต้ อ งจั ด เก็ บ เอกสารบั ญ ชี ก ารเงิ น และบั ญ ชี อื่ น ตามระเบี ย บนี้ ไ ว้ มี กํ า หนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับแต่วันปิดบัญชี หรือโรงเรียนอาจจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบนี้ และให้
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สุทธศรี วงษ์สมาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภู มิ ภ าคทั้ ง ในด้ า นโครงสร้ า งขององค์ ก าร ด้ า นระบบบริ ห ารจั ด การ และด้ า นบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน
ที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การขั บ เคลื่ อ นและการพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา
ของประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั ด เที ย มนานาประเทศ แม้ ที่ ผ่ า นมาคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ได้มคี วามพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกขึ้นโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ม าแล้ ว หลายฉบั บ แต่ โ ดยเหตุ ที่ ส ภาพปั ญ หาการจั ด การการศึ ก ษาของประเทศ
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาอั น เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ เรื่ อ งหนึ่ ง ในการปฏิ รู ป ประเทศตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บญ
ั ญัติไว้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(๔) คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญ หา
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะข้อ ๘
ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
(๒) โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ
ไปเป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกํ าหนด รวมทั้งพิจารณาการจั ดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึ กษาธิการ
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
(๓) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด
(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการที่รับโอน และการโอนหรือการนํารายจ่าย
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้กระทําได้
(๕) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในตํ า แหน่ ง ต่ า ง ๆ ในหน่ ว ยงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในระดั บ ภู มิ ภ าคหรื อ จั ง หวั ด ทั้ ง นี้
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กํ า หนดให้ อ งค์ ก รอื่ น ใดมี อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ นํ า บทบั ญ ญั ติ นั้ น มาใช้ บั ง คั บ แก่ อ งค์ ก ร
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง
ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัตหิ น้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๙
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น
(๙) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล
ทีเ่ กี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ข้อ ๔ ให้ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ ๓ (๘)
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับ พื้นที่ ทํ าหน้าที่ ขับเคลื่ อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานตามข้ อ ๓ (๑) นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจยั และพัฒนา
(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บงั คับ
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รบั มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน และผู้ แ ทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กศจ. อาจแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด จํ า นวนไม่ เ กิ น สองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอาํ นาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

หน้า 201

184

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๐

(๒) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วดั ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๕) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒
(๖) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตามข้อ ๙
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นาํ องค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง ต้องคํานึงถึง
วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ค่ า ความประหยั ด ความรวดเร็ ว และไม่ เ ป็ น การเพิ่ ม ขั้ น ตอน
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จาํ เป็น
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒
มอบหมาย
ข้อ ๙ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับ
การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการใน กศจ. จํานวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) กรรมการใน กศจ. จํานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน
เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ มิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีมีความจําเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ตามข้อ ๘ (๙) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
(๓) สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(๖) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคน
ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รองศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไข ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ข้อ ๑๓ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในจั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ ๑๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงาน กํ า กั บ ดู แ ล และบู ร ณาการการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
มอบอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สิน
ให้กบั ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนมอบอํ า นาจในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ ๒ กําหนด
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ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ ๒ กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ
ข้อ ๑๖ ให้ โ อนบรรดาอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการดํ า เนิ น การใด ๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค กศจ. อกศจ.
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ตามคําสั่งนี้
ข้อ ๑๗ ให้ โ อนบรรดาอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละการดํ า เนิ น การใด ๆ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามคําสั่งนี้
ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ
หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้
ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคําสั่งนี้
ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่ อ นวั น ที่ คํ า สั่ ง นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เป็ น ศึ ก ษาธิ ก ารภาค รองศึ ก ษาธิ ก ารภาค ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และ
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ หรื อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้
ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่
๒๑ มี น าคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้ยงั คงมีผลใช้บังคับต่อไป
ข้อ ๒๓ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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