
 
 

 
ที่ ศธ 04245/5631             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
                    789 หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

      23  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  ซักซ้อมดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษาสังกัด   
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่ศธ 04012/ว 33 
         ลงวันที่  21  ธันวาคม  2563         

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน          
ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา กรณีการจัดการเรียนการสอบเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาศึกษาไม่มีการเสนอขอความเห็บชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และไมไ่ด้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. การรับเงินบำรุงการศึกษา ตามข้อ 1 สถานศึกษาออกใบแทนใบเสร็จรับเงินโดยไม่ได้ออก
ใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ทางราชการกำหนดให้กับผู้ชำระเงิน 
 

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จึงขอให้
โรงเรียนในสังกัด ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการอย่าง
เคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดำเนนิการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                             

          (นายสุธี  บุญญะถิติ) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
มือถือ  09 5440 2822, 08 7103 0096 



14 fld odoob/': mm

r-
] ,t*r.ts I

f nrrfii .. . I

it"; ?? i.,a3li ilr,o'r......... 
I.---__1

drrinuvnruvn::rnr:nr:inurriudrrr,.,
n:cr::.:flnurBnr: nr!. oomoo

bo r"urrn! ucucr

Ga.: s'ndarnr:niriln:: n:ninr:n-o16r

drrindru,nrrunruvn::r,nrr".r6ro'llJj;l;lltflnur 
qavnr:oonlutairirr'ir roranrrfinur

tiau {rirlrunr:drrin,:rur?orfi'ufi nr:fi nu.,ynr?cr

d:a drfnlrlnr.:n:rnriuuniu6r.r kiol.rrilnr:n:roaoll:rriol.tua-.lrin drrinlru
n ruc n::r.r n,r :n,r : Fr'nur JuClgru nuiaai rnnri,.:d

-" 
nr:l"nrfr ulilrir1.:nr:fi nrr n:ninr:n-onr:riuunr:aourfi l16uanrtfi olrnraa,naor:

unrnarrnr:fiiurdufiutru anrrflnurliinr.irauoran:rurfirtounlnnruvn.i:rnr:Anr!f,nur
tirfi ugru uavllld'irolltr-.rdlin.rruurordufi nr:Fnu^

u. nr::"uriudrqrnr:fi nur nrldo o an'rrfi'nuroonluuxnlurair:-triulnuhiln
oonlu ta5li!t!uqlru!rfi yrr:rtnr.iritauq1fduriti,r:vtiu

Ioayrta'rl-n.:runr:n:rrriuudufiuki[i'*ranr:n:roaouLidrfn*unruln::ur:nr:inurriufutru
rfionrunr rirrir nua mcrirt-!I:+iau1!ii'rrio bt6arJf ubnrrinnnra :vri* trtW" ra"*ffir;
uionulurunr:UIt6:rlnr:adlrnirn:h

iirl-nruaruv n.;:! nr: n r:finrrrirdlrgru firr:n:ru{rrfiu.jr ifioriunr::-nurifiu
nr:rirnr:nd':rorit ir r or"r do r: n r: n'r riu nr: n: ninr':r-o rfi*iudr:r n r: inur rfia ri,nrlt-iir a
1t,tnr':{nnr:riarnr.iao!uonua-nAn:ununarrnr:inurnriugru 

uav nr:aonh raio:nriu
toranruinu- dln-od.u"n.ilur ruvn:r!nr:n-:inu.,riudumr a-rrj

o. n.ininr:{nrrirri,urirl.:nr:n-nur rfiorilrirldiirulunr:i-onr:riuunr:aal
ranxfl"naq:ununar{nr:finurriufiuoru a n ruinur d'0.:6 orJ Iu"i1firi],h]q r rra a-n rn ru14n r: rfi r ri u
r:.:nr:f,nurtoranrua'nur a"rrYodrfn.rrrnrucn::rnr:nr:finurriu#ur-rr Sriryuonrrrl:rnrn

n: vn :r.:finurB nr.: rior nr: rdr riurir q.: n r:finur r ar aorr 6n u., J.:,#d.,rir,,.,ro*rnrrrn.,,
nr:finurdudu5.r.: i:vnra ru rr-lrt rro qara! uara IoUrni,:nier

b. nlliuriu anrrflnurd'oroanlurair:nr.l-r.rorrr:uuuyr.yr.r:rtnr:riruln.hiuri
irir:vriurlnni.rdinr:iurir.r Ioa6orJil.fin ru:; rrjuu drfnl rlnru"rru n.,, n.,, no,.rrud,ut
'ir6':unr:uirar:r"qnr:60:rirriu:ruldanrrfinuriYrdrgrudrflui6qnna h a,.r n-o rrq dudn r:6iu.r
Yi.fl. bdd.(

lunr:d 1#:rr6.rnnr.uru :rru'gu {arjrnn r6 n ruv iuruoi uS o uu uual nr: rJ iri6

/yllu...

:rtnr: hGaro-.rn;i:rfi inr:6orJil-6lulonrariatrjfira



b-

3 J .""
r-.rrr= rrabi;irfnrrurrofiuinr:finur rirfil oua I:.rriauha,ln-o 1#6arJir-frnrl

n14x'lu :Jitr'ut {ol".tnfu lfinruvirrusri r,riorrururunr:rJit-fi:rlnr: Iprurnirnio

'rlJ lla i o'r t1.]u n't:

tauao rnrrrpia

0,-\
onuo'lflt iurrfi)

tmrit rr':,r nr: n::rnrr nrilnvrinrjl;rl

nq'r:n:rnaaunrall

Ivi. o bbaa auolt
ly:ar: o bbab baaol

O nllduronr:
O rrrjwinr:lrupaa
O o{luluutrua"u,,r.,
O niir a.ruitnr:l-nrrr:r'lur
O neidurar
O nq'wirar:msar:i11a6;fr ,yy16



65 
 

ด่วนท่ีสุด 
ที ่ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒                             ส านักงานคณะส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                        กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

                                                            ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
                      สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ๑ ชุด 
                  2. หลักเกณฑ์เงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                      จ านวน ๑ ชุด 
                  ๓. ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
                      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ๑ ชุด 
                  ๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                      ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ๑ ชุด 
  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบ ารุง 
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม 
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
  

          (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 
             เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖  โทรสาร๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

------------------------------------ 
 

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศ  ณ วันที่ ๒๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗ 
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เก็บเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการสอน 
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วย
บุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบ หรือวิธีการที่แตกต่างจาก การเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่เหมาะสม กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและ
นักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 
 

                           (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) 
                           รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

---------------------------- 

  ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และ 
มีศักยภาพเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงต้องการจะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรีย น 
ด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ท าการสอนเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้  กอปรกับ
การตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สามารถประกาศให้สถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้

  ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาจ านวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่ง            
เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นกรณีพิเศษ  ดังนั้น เพ่ือให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้
เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงก าหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้ 

  ก. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่สามารถเรียกเก็บเงิน 
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้ 
  ๑. ค่าเล่าเรียน 
  ๒. ค่าหนังสือเรียน 
  ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  ๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา  ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และท่ีเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
  9. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน 
  ๑๐. ค่าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
  ๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน 
  ๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล 
  ๑๓. ค่าวัสดุส านักงาน 
  ๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
      1๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
  1๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา 
  ๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
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  ๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน 
  ๒๐. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
  ๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 
  ๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน 
        ส าหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดท าเป็นลักษณะพิเศษอย่างมี
คุณภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจ าเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้  
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรยีน 
๑ ห้องเรียนพิเศษ  EP (English  Program) 

- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไม่เกิน  ๓๕,๐๐๐  บาท 
 

ไม่เกิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
๒ ห้องเรียนพิเศษ  MEP (Mini  English Program) 

- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไม่เกิน  ๑๗,๕๐๐  บาท 
 

ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ 

และด้านอ่ืน ๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น) 

เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ 
ให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP 

 

  การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
      ค. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน  
ที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจ  
ของผู้ปกครองและนักเรียน  โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรยีน 
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด 

ของนักเรียนนอกเวลาเรียน 
เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพ               
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรายการรวมกันไม่เกิน 
๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน ๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 

๔ ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ 
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  ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐาน
ทั่วไป ที่ได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง  โดยประหยัดตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
   ๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
   ๒. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับหอ้งเรียนปรับอากาศ 
   ๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์  กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน) 
   ๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ  โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐาน  
ที่รัฐจัดให้ 
   ๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
   จ. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
   ๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน / ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
   ๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   ๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๔. ค่าอาหารนักเรียน 
   ๕. ค่าหอพัก 
   ๖. ค่าซักรีด 
   ส าหรับสถานศึกษาที่จัดให้นักเรียนอยู่ประจ า สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ สภาพฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น   
    ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์ 
ที่จะได้รับ ดังนี้ 
   ๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน ควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 
   ๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก 
   ๓. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับหอ้งเรียนปรับอากาศ 
   ๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๕. ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ 
   ๖. ค่าอาหารนักเรียน 
           7. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาดและการไปทัศนศึกษา 
   ๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
      อนึ่ง  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และได้รับอนุมัติจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน จึงจะด าเนินการขอรับการสนับสนุนได้โดยให้มี  
การประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
------------------------------- 

 

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นก าหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ตามมาตรา ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดมทรัพยากรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
   

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  

 
 

                     (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) 
                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

---------------------------- 

ด้วยปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบกับ 
มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การระดมทรัพยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้ 

๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดป ี

๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
๓. สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมและ  

ให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจะต้อง 
สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. สถานศึกษาต้องรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


