
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน) 
 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน)  

การให้เงินอุดหนุน 
          หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนตามระเบียบดำเนินการดังต่อไปนี้ 
          1. ให้คำนวณจากจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริงของโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ความจุของโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดไว้ในตราสารแล้วแต่กรณี 
          2. นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
              ก. เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 
ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 1 – 3) ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับรวมกัน 
               ข. เป็นโรงเรียนที่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนหรือบางระดับข้ันเรียน 
เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนรายบุคคลแล้วไม่เกินอัตราที่ระเบียบกำหนด 
               ค. ไม่เป็นโรงเรียนที่ประกาศแจ้งผู้ปกครองให้ทราบว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้ไม่ได้รับเงิน
อุดหนุน 
          3. นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
               ก. เป็นนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนและเรียนอยู่จริงในชั้นเรียนที่โรงเรียนมีสิทธิ์ได้รับ
การอุดหนุนโดยถูกต้องและตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่กำหนดไว้ในตราสารแล้วแต่กรณี 
               ข. เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับที่ได้รับการอุดหนุน 
               ค. ไม่เป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่า นักเรียนที่เรียน 
ในโรงเรียนนี้ไม่ได้รับการอุดหนุน 
               ง. เป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่แจ้งขอสละสิทธิ์ขอรับการอุดหนุน 
 
สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ตามประมาณการ 

2.1 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณากรอบรายการหนังสือ 
จำนวน ราคาวิธีการจัดซื้อ วิธีการดำเนินงาน กำหนดความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และเห็นชอบนักเรียนตามประมาณการ/โรงเรียนจัดทำประกาศแจ้งมติที่ประชุมและปิดไว้
ในที่เปิดเผยเพื่อแจ้งผู้ปกครองและนักเรียน/โรงเรียนจัดทำคำขอรับการอุดหนุน โดยใช้ข้อมูลนักเรียนตาม
ประมาณการ (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่ยื่นคำขอ) และเอกสารประกอบ ยื่น
ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

2.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอพร้อมเอกสารประกอบของโรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 
วันที่ 10 มีนาคม 
 
 
 



2.3 จัดทำแบบสรุปประมาณการจำนวนนักเรียน ที่ขอรับการอุดหนุนและจำนวนเงินส่งสำนักงาน          
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พร้อมสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 

2.4  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งการจัดสรรและโอนเงิน 
ตามประมาณการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามประมาณการ 

 
โรงเรียน 

- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน , จัดทำประกาศแจ้งมติที่ประชุม 
ประมาณการจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน 

                     - ยื่นคำขอรับการอุดหนุน พร้อมเอกสารประกอบ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 
 

 
 

          - ตรวจสอบ วิเคราะห์ คำขอและเอกสารประกอบ 
      - จัดทำแบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินตามประมาณการ แจ้ง สช. เพื่อขอรับการอุดหนุน 

            ภายใน 15 มีนาคม ของทุกปี 
 

 
      สช. 

- ตรวจสอบ วิเคราะห์ จำนวนนักเรียนและจำนวนเงินของทุก ศธจ. 
                         - จัดสรรเงินให้ ศธจ. เพื่อเบิกจ่ายให้โรงเรียน 
 

 
 

       ศธจ.พิจารณา 
    อนุมัต ิ

 
 
 

โอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียน 
 
 

      โรงเรียน 
นำเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
       



การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง  
2.5  โรงเรียนยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง (ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล  

ณวันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่ขอเบิก/ภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  ของปี
การศึกษาที่ขอเบิก) พร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี 

2.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์คำขอของโรงเรียน ถ้าจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงมากกว่าจำนวน 
นักเรียนตามประมาณการให้เบิกเพ่ิมเติม และถ้าจำนวนนักเรียนที่อยู่จริงน้อยกว่าจำนวนนักเรียน 
ตามประมาณการให้โรงเรียคืนเงินส่วนที่เบิกเกิน 

2.7  สรุปยอดเงินอุดหนุนที่ขอเบิกเพ่ิม แจ้ง สช. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกปีเพื่อขอรับ 
การจัดสรรเพิ่มเติมมา กรณีมีการเบิกเงินเพ่ิมเติม  

2.8  โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 30  
พฤศจิกายน ของทุกปี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องสรุปและรายงานผลให้ สช. ทราบ ภายในวันที่  
31 ธันวาคม ของทุกปี 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 

โรงเรียน 
ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบที่ ศธจ. ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 

(ภาคเรียนที่ 1 ใช้ข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย. , ภาคเรียนที่ 2 ใช้ข้อมูล 10 พ.ย.) 
 

              - ตรวจสอบ วิเคราะห์ เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงกับจำนวนนักเรียนตาม 
              ประมาณการ , แจ้ง สช. เพื่อขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม , จัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

     - เบิกจ่ายเงินให้โรงเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง (เบิกเพ่ิมเม่ือจำนวน นร.มีอยู่จริง 
      มากกว่าประมาณการ หรือ เรียกเงินคืนถ้าจำนวน นร.ที่มีอยู่จริง น้อยกว่าประมาณการ)  

 
ศธจ.  

อนุมัติ (กรณีเบิกเพ่ิม) 
 

 
                         - โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน (กรณีเบิกเพ่ิม) 

- สรุปผลการใช้จ่ายเงินรายงาน สช. ภายใน 31 ธันวาคมของทุกปี 
 

โรงเรียน 
                   - นำเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์/ส่งเงินคืนให้ ศธจ. 
                     (กรณีจำนวน นร.ที่มีอยู่น้อยกว่าประมาณการ) 

- สรุปผลการใช้จ่ายเงินรายงาน ศธจ. ภายในวันที 30 พฤศจิกายนของทุกปี 
 

 
 



ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
           1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
           2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
           3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน 
วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 


