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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอนของโรงเรียนเอกชนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วม
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมติคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕
คณะกรรมการส่ งเสริม การศึก ษาเอกชน จึ งออกประกาศหลัก เกณฑ์ก ารให้เงิ น อุ ด หนุ น เพื่อพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนของ
โรงเรียนเอกชนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“โรงเรีย นเอกชนการกุศล” หมายความว่า โรงเรีย นที่จัด ตั้ง โดยมี วัต ถุ ประสงค์ เพื่อจั ด
การศึกษาแก่ผู้ยากไร้โ ดยไม่เก็บค่าธรรมเนีย มการศึกษา ได้แก่ โรงเรีย นที่สํานักพระราชวังเป็นผู้รับ
ใบอนุญ าตโรงเรีย นสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ
พระราชูปถัมภ์ที่จัดการศึกษาเพื่อการกุศล โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียน
การศึกษาสงเคราะห์
“โรงเรียนการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า โรงเรียนในระบบที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนพิการ
“โรงเรียนเรียนร่วม” หมายความว่า โรงเรียนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลและรับ
นักเรียนพิการเข้าไปเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ
“นักเรียนพิการ” หมายความว่า นักเรียนที่มีข้อจํากัดทางการศึกษา เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้
หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจําเป็น พิเศษทางการศึกษา
ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือเข้าไป
มีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป และได้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนในโรงเรียน
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“เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์” หมายความว่า เงินอุดหนุนที่รัฐสนับสนุน
ให้แก่โรงเรียนเอกชนการกุศลเพื่อให้โรงเรียนจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์
และส่วนประกอบภายในห้อง และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
“เงินอุดหนุนเพื่อจัด หาสื่อและอุปกรณ์การเรีย นการสอน” หมายความว่า เงินอุดหนุนที่รัฐ
สนับสนุนให้แก่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อให้โรงเรียนจัดซื้อ จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ครุภัณฑ์เพื่อประกอบเป็นห้องสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้โรงเรียนจัดซื้อ
จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามคู่มือรายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
“สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ” หมายความว่า สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอใน
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา
อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
“สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ” หมายความว่า สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดใน
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ ๔ การดําเนินการให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นการอุดหนุน
เฉพาะโรงเรีย นเอกชนการกุศล และเงินอุดหนุน เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรีย นการสอนเป็น การ
อุดหนุนเฉพาะโรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนร่วม
ข้อ ๕ การพิจารณาให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือเงินอุดหนุน
เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สํานักงานดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน
โรงเรีย นเอกชน เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุด หนุน เพื่อพัฒ นาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แ ก่โ รงเรีย น
เอกชนการกุศล หรือเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนเรียนร่วม ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
(๒) แต่งตั้ง คณะทํา งานจั ด ทํารายละเอีย ดและคุณ ลั กษณะเฉพาะห้องปฏิ บัติการ
คอมพิวเตอร์หรือสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
(๓) แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หรือเงินอุดหนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทราบ
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ข้อ ๖ ให้โ รงเรีย นที่ได้รับการคัด เลือกการจัดสรร ตามข้อ ๕ (๓) ยื่นเอกสารหลักฐาน
ตามที่สํานักงานกําหนด โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสํานักงาน และโรงเรียนในจังหวัดอื่นให้ยื่น
ต่อสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือยื่นผ่านสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ ส่งให้สํานักงาน
ข้อ ๗ การเบิกจ่ ายเงิน อุด หนุน เพื่อพั ฒ นาห้องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ หรือเงิน อุด หนุ น
เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้สํานักงานหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแล้วแต่กรณี
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ขอเบิกเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดกับกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เพื่อเข้าบัญชี
ออมทรัพ ย์ของสํานักงานหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยจัด ทําทะเบียนคุมรายละเอีย ด
การรับ - จ่าย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ
(๒) ทําข้อตกลงกับโรงเรียนเอกชนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
เพื่อแสดงการจัดซื้อ จัดหา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามแบบ
ที่สํานักงานกําหนด
(๓) แต่งตั้งคณะทํางานตรวจรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับโรงเรียนเอกชนการกุศล
หรือสื่อและอุปกรณ์การเรีย นการสอน สําหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
เพื่อพิจารณาตรวจรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
ก. เจ้าหน้าที่สํานักงานหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนตั้งอยู่
ข. ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน
ค. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัด ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วแต่กรณี
(๔) เบิ ก จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ตามหลั ก ฐานการรั บ มอบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือสื่อและอุปกรณ์การเรีย นการสอน หรือใบเสร็จรับเงินของโรงเรีย น
โดยโรงเรียนในกรุงเทพมหานครให้เบิกจากสํานักงาน สําหรับส่วนภูมิภาคให้โรงเรียนยื่นขอรับเงินผ่าน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยสํานักงานหรือ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่โรงเรียนโดยตรง
ข้อ ๘ โรงเรีย นเอกชนการกุศล ที่ได้รับการจัด สรรเงิน อุด หนุน เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน แต่ ไ ม่ เ กิ น ๕ คน
เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์และส่วนประกอบภายในห้อง
และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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(๒) จัดส่งสําเนาสัญญาจ้าง และรายละเอียดแนบท้ายสัญญา พร้อมสําเนาบัญชีเงินฝาก
ของโรงเรีย น ให้สํานักงานหรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือยื่น ผ่านสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ ส่งให้สํานักงาน เพื่อจัดทําข้อตกลงตามข้อ ๗ (๒)
(๓) รายงานสํานักงาน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหลังจากได้รับการส่งมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมแนบใบส่งมอบงาน เพื่อขอเบิกเงิน
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องส่งเอกสารที่รับจากโรงเรียนให้สํานักงานเบิกจ่ายให้โรงเรียนโดยตรง
(๔) จัดส่งใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียน หลังจากที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมส่ง
สําเนาหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการ
(๕) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ครุ ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ และ
ส่วนประกอบภายในห้องเพื่อรอการตรวจสอบ
ข้อ ๙ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ดําเนินการ
จัดซื้อจัดหา สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
(๒) จัดส่งรูปแบบรายละเอียด (แคตตาล็อก) ของสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่จ ะซื้ อ และใบเสนอราคา พร้ อ มสํ า เนาบั ญ ชี เ งิ น ฝากของโรงเรี ย น โดยให้ จั ด ส่ ง ให้ ส่ ว นราชการ
เช่นเดียวกับข้อ ๘ (๒)
(๓) จัดส่งใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียน หลังจากที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมส่ง
สําเนาหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการ
(๔) จัดทําบัญชีรายการสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อรอการตรวจสอบ
ข้อ ๑๐ โรงเรียนเรียนร่วมที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อจัด หาสื่อและอุปกรณ์การเรีย น
การสอนให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดส่งรายชื่อนักเรียนจําแนกประเภทความพิการ และความจําเป็นในการได้รับ
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ ต่อสํานักงาน
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือส่งผ่านสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสํานักงานพิจารณา
(๒) จัด ซื้ อ จัด หา สื่อและอุป กรณ์ การเรีย นการสอนให้นั กเรี ย นพิก ารตามคู่มื อ
รายการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
(๓) จัดส่งใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียน หลังจากที่ได้รับเงินอุดหนุน พร้อมส่ง
สําเนาหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการ
(๔) จัดทําบัญชีรายการสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน และจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน
การจัดซื้อ จัดหา เพื่อรอการตรวจสอบ
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ข้อ ๑๑ การกํากับดูแลให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้สํานักงาน หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามประกาศนี้
(๒) ในกรณีที่ตรวจพบว่า โรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนผิดพลาด หรือโดยไม่มีสิทธิ
ให้ผู้อนุญาตเรียกเงินคืนจากโรงเรียนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากจํานวนที่เบิกโดยผิดพลาด
หรือโดยไม่มีสิทธินับแต่วันที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น
(๓) เมื่อปรากฏว่า โรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนตามประกาศนี้
โดยทุจริต ให้ผู้อนุญาต หรือผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ดําเนินการเรีย กเงิน คืน พร้อมดอกเบี้ยตาม (๒) และให้ผู้อนุญาตสั่ง ลงโทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งพิจารณาดําเนินคดีอาญา และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
แก่ผู้กระทําความผิดด้วย
ข้อ ๑๒ สําหรับการดําเนินการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา
อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย สํานักงานอาจกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษา
เอกชนอําเภอก็ได้
ข้อ ๑๓ ในกรณีหลักเกณฑ์ใดไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

