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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยที่ ฝ่ายสังคมจิต วิท ยา คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้เห็ น ชอบการโอนเปลี่ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นควร
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
โรงเรียนเอกชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบกั บ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินงบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเอกชนเพื่อนําไปจัดซื้อครุภัณฑ์
และอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
“ครุภัณฑ์และอุปกรณ์” หมายความว่า ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” หมายความว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
“สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด” หมายความว่า สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
“สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ” หมายความว่า สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ
ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา
อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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ข้อ ๔ โรงเรียนที่จะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) เปิดสอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น หรือทั้งสองระดับ กรณีเปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย ให้ได้รับการอุดหนุนเฉพาะในระดับประถมศึกษาหรือ มัธยมศึกษา
ตอนต้นเท่านั้น
(๒) ไม่อยู่ระหว่างมีคําสั่งควบคุมโรงเรียนโดยสํานักงาน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ แล้วแต่กรณี
(๓) ไม่อยู่ระหว่างมีคําสั่งให้โรงเรียนงดรับนักเรียนใหม่ หรือให้หยุดดําเนินการตามใบอนุญาตทั้งหมด
หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว
(๔) มีระบบประกันคุณภาพภายใน
(๕) ขาดแคลนครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ข้อ ๕ การพิจารณาให้เงินอุดหนุน ให้สํานักงานดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์และอุปกรณ์
(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อสํารวจครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของโรงเรียน
จัดทําแนวปฏิบัติและพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ข้อ ๖ วิธีการขอรับและจัดสรรเงินอุดหนุน
(๑) โรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ดําเนินการ ดังนี้
(ก) จัดทําและยื่นคําขอรับเงินอุดหนุน พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามแบบหรือโปรแกรมที่
สํานักงานกําหนด สําหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสํานักงาน ส่วนโรงเรียนในจังหวัดอื่น
ให้ยื่นต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี
เพื่อรวบรวมส่งให้สํานักงานดําเนินการต่อไป
(ข) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
(ค) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ข องโรงเรี ย นจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน
เพื่อดําเนินการตรวจรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
(๒) สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา หรื อ สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด
แล้วแต่กรณี ให้ดําเนินการ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบคําขอรับเงินอุดหนุนและเอกสารประกอบของโรงเรียนที่ยื่นคําขอหากไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งโรงเรียนดําเนินการให้เรียบร้อย
(ข) สรุปข้อมูลของโรงเรียนที่ยื่นคําขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบที่สํานักงานกําหนด
(ค) ส่งแบบสรุปข้อมูลของโรงเรียนตามข้อ (ข) ให้สํานักงาน
(๓) สํานักงาน ให้ดําเนินการ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบคําขอรับเงินอุดหนุนและเอกสารประกอบของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งโรงเรียนที่ยื่นคําขอดําเนินการให้เรียบร้อย
(ข) สรุปข้อมูลของโรงเรียนที่ยื่นคําขอรับเงินอุดหนุน
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(ค) เสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
(ง) จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา หรื อ สํ า นั ก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด หรือโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ วิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
(๑) โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้ยื่นขอเบิกเงินตามแบบหรือโปรแกรม
ที่สํานักงานกําหนดต่อสํานักงานสําหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ส่วนโรงเรียนในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
(ก) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๑) (ข) และ (ค)
(ข) ใบส่งของหรือใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย
(ค) ใบตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๑) (ค)
(๒) สํานักงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
แล้วแต่กรณี ให้ดําเนินการดังนี้
(ก) ตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๗ (๑) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(ข) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ใ น
การตรวจสอบจํานวนรายการ คุณลักษณะของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ วงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้สามารถ
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการอุดหนุนได้ โดยให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบภายใน
๓๐ วันทําการนับจากวันที่โรงเรียนยื่นเอกสาร
(ค) เบิกจ่ายเงินให้โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วภายใน ๓๐ วันทําการ
(ง) จัดทําทะเบียนคุมรายละเอียดการรับ - จ่ายเงินอุดหนุน ตามทะเบียนคุมที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๘ เมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ส่งหลักฐานการจ่ายให้สํานักงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๒) จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ์
(๓) นําเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้จ่ายให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ข้อ ๙ การกํากับดูแล ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้สํานักงาน หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด แล้วแต่กรณี ดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้
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(๒) ในกรณีที่ตรวจพบว่า โรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนผิดพลาด หรือโดยไม่มีสิทธิให้ผู้อนุญาต
เรียกเงินคืนจากโรงเรียนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากจํานวนที่เบิกโดยผิดพลาด
หรือโดยไม่มีสิทธินับแต่วันที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
(๓) เมื่อปรากฏว่าโรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้โดยทุจริต
ให้ผู้อนุญาตดําเนินการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และให้ดําเนินการสั่งลงโทษ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชน พร้ อ มทั้ ง พิ จ ารณาดํ า เนิ น คดี อ าญา และคดี อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามกฎหมายแก่ผู้กระทําความผิดด้วย
ข้อ ๑๐ ในกรณี ห ลั ก เกณฑ์ ใ ดไม่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศฉบั บ นี้ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
หรือประกาศของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
และให้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

