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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑการอุดหนุนทางการเงินเปนคาสื่อการเรียนการสอน
ของโรงเรียนการกุศล
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๐) และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงิน และใหความชวยเหลือดานอื่น
แกโรงเรียนการกุศล ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๔
การอุดหนุนทางการเงินเปนคาสื่อการเรียนการสอน ตามงบประมาณที่ไดรับในแตละปเปนกรณีพิเศษ
และมติ ค ณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่ อ วั น ที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกประกาศหลักเกณฑการอุดหนุน
ทางการเงินเปนคาสื่อการเรียนการสอนไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ
การอุดหนุนทางการเงินเปนคาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“โรงเรียนการกุศล” หมายความวา โรงเรียนการกุศลที่สํานักพระราชวังเปนผูรับใบอนุญาต
โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห โรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจนตามพระราชประสงค โรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนการศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
“เงินอุดหนุนคาสื่อการเรียนการสอน” หมายความวา เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหโรงเรียน
การกุศลเพื่อเปนคาสื่อการเรียนการสอน
“สื่อการเรียนการสอน” หมายความวา สื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนใชประกอบการเรียน
การสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
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ขอ ๔ หลักเกณฑในการพิจารณาใหเงินอุดหนุนคาสื่อการเรียนการสอน มีดังตอไปนี้
(๑) เปนโรงเรียนการกุศลมาแลวไมนอยกวา ๑ ปงบประมาณ
(๒) โรงเรียนไมไดรับงบประมาณสําหรับจัดหาสื่อการเรียนการสอนประเภทเดียวกันมาแลว
ไมนอยกวา ๑ ปงบประมาณ
โรงเรี ย นที่ เ คยได รั บ การจั ด สรรสื่ อ การเรี ย นการสอนมาแล ว ต อ งมี ร ายงานเกี่ ย วกั บ
การดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคการใชสื่อการเรียนการสอน
ขอ ๕ การใหเงินอุดหนุนคาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนการกุศล ใหสํานักงานดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) แต งตั้ งคณะทํา งานพิ จารณาจั ดสรรเงิ น อุ ดหนุน คา สื่อ การเรีย นการสอนและกํา หนด
คุณลักษณะใหแกโรงเรียนการกุศลตามงบประมาณที่ไดรับในแตละป
(๒) แจงประกาศกําหนดรายการอุปกรณแ ละคุณลักษณะสื่อการเรียนการสอนใหโรงเรียน
การกุศลที่จะจัดซื้อภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทราบ
ขอ ๖ ใหคณะทํางานพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ทางการเงินเปน คาสื่อการเรียนการสอน
มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดรายการอุปกรณสื่อการเรียนการสอนและกําหนดคุณลักษณะสื่อการเรียนการสอน
ของโรงเรียนการกุศล
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินใหแกโรงเรียนการกุศลตามงบประมาณที่ไดรับในแตละป
(๓) ติดตามการใชประโยชนตลอดจนรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับการดําเนิน การปญหา
และอุปสรรคใหสํานักงานทราบ
ขอ ๗ การยื่นคําขอรับเงินอุดหนุนคาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนการกุศล สําหรับ
โรงเรียนในกรุงเทพมหานครใหยื่นตอสํานักงาน สําหรับโรงเรียนในจังหวัดอื่นใหยื่นผานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนนั้นตั้งอยูและสงเรื่องใหสํานักงานพิจารณา
ขอ ๘ ในการเบิกจายเงิน อุดหนุนคาสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนการกุศ ล สําหรับ
โรงเรียนในกรุงเทพมหานครใหเบิกจากสํานักงาน สําหรับโรงเรียนในจังหวัดอื่นใหยื่นตอสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาที่โรงเรีย นตั้ง อยู และสงเรื่อ งใหสํ านักงานพิ จารณาโดยให สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาดําเนินการเบิกจายใหแกโรงเรียนโดยตรง
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ขอ ๙ ให โ รงเรี ย นการกุ ศ ลที่ ไ ด รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ค า สื่ อ การเรี ย นการสอนดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(๑) โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนคาสื่อการเรียนการสอนไปดําเนินการซื้อสื่อการเรียนการสอน
ตามที่คณะทํางานพิจารณาจัดสรรเงินเปนคาสื่อการเรียนการสอนกําหนด
(๒) ใหโรงเรียนจัดทําระบบการควบคุมการใชประโยชนและทําบัญชีสื่อการเรียนการสอน
สําหรับการตรวจสอบ
(๓) โรงเรียนในกรุงเทพมหานครให รายงานเกี่ยวกับการดํ าเนิ น การปญหาและอุป สรรค
ใหสํานักงานทราบสําหรับโรงเรียนในจังหวัดอื่นใหรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการปญหาและอุปสรรค
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจงสํานักงานทราบ
(๔) โรงเรียนตองนําสื่อการเรียนการสอนไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขอ ๑๐ ในกรณีหลัก เกณฑใ ดไมได กําหนดไว ใ นประกาศฉบับ นี้ ใหปฏิ บัติต ามระเบีย บ
ของทางราชการโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

