ที่ ศธ 04233/6169

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
85 หมู่ 5 ซอยไทรม้า 11 ตําบลไทรม้า
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
26 ธันวาคม 2561

เรื่อง

การเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษา
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
3. การบริหารงบประมาณงบอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
4. แบบขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
5. แบบชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2561 พร้อมทั้งได้กําหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินบํารุงการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งถือปฏิบัติให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น
เพื่อให้การดําเนินการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์เก็บเงินบํารุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษ จัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปีการศึกษา
2562 ซึ่งประกอบด้วย 1) แบบขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เห็นชอบให้สถานศึกษาเก็บเงินบํารุงการศึกษา
และ 3) แบบชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยรวบรวม
เอกสารทั้ง 3 ชุด ส่งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ทราบ ภายในวันที่ 17 มกราคม
2562 เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีโรงเรียนส่งเอกสารไม่ครบทั้ง 3 ชุด ทางสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จะไม่สามารถนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0 2149 3923-6 ต่อ 402 , 08 6558 8613
โทรสาร 0 2149 3923-6 ต่อ 403

*หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5 สามารถ Download ไฟล์ Word และ Excel ได้ที่ระบบ My Office

๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------------

ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน
บํ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สั งกัดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกลาวและใหใชประกาศฉบับนี้แทน
เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗
ลงวั น ที่ ๖ มิ ถุ นายน ๒๕๕๑ เรื่ อง การเก็ บค าใช จ ายเพื่ อจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษาในสั งกั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ งกํ า หนดให ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บเงินบํ ารุงการศึกษาเพื่อเป นคาใชจ ายในการจัดการเรียนการสอนนอก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุงเนนหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกวาปกติ การสอนดวยบุคลากรพิเศษ
การสอนด วยรู ป แบบหรือวิ ธีการที่ แตกต างจากการเรี ยนการสอนปกติ หรื อการสอนที่ ใช สื่ อ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จัดหาใหเปนพิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และเป นไปด วยความสมั ครใจของผู ปกครองและนั กเรี ยน ภายใต
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๓

หลักเกณฑการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------

ดวยปจจุบันสถานศึกษาไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน ไดแก ค าจัดการเรียนการสอน ค าหนั งสื อเรียน คาเครื่ องแบบนั กเรียน คาอุป กรณ การเรีย น และ
คากิจกรรมพั ฒ นาคุณ ภาพผู เรียน เป นตน แตในการจั ดการศึกษาสํ าหรับ สถานศึกษาที่มีความพรอม และ
มีศักยภาพเปนสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงตองการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผูเรียนดวย
รูป แบบ วิธี การ สื่ อ อุ ป กรณ และบุ คลากรที่ ทํ า การสอนเพิ่ ม เติ ม จากเกณฑ ม าตรฐานทั่ ว ไปของหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกรณีพิเศษ โดยมีคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายที่รัฐจัดสรรใหกอปรกับ
การตอบขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถประกาศใหสถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บคาใชจายเพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได
ในการจัดการศึกษาที่ผานมาสถานศึกษาจํานวนมากไดจัดการศึกษา โดยไมเก็บคาใชจายตาม
มาตรา ๔๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว แตยังมีสถานศึกษาบางแห ง
เก็บคาใชจายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนกรณีพิเศษ ดังนั้น เพื่อใหการขอรับการสนับสนุนคาใชจายเปนไปในแนวทางเดียวกัน และการมีสวนรวม
สนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเปนการคุมครองผูปกครองมิให
เกิดผลกระทบตอภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาของนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกําหนดหลักเกณฑใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้
ก. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไมสามารถเรียกเก็บเงิน
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผูปกครองได เนื่องจากรัฐบาลไดจายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนใหแลว ดังนี้
๑. คาเลาเรียน
๒. คาหนังสือเรียน
๓. คาอุปกรณการเรียน
๔. คาเครื่องแบบนักเรียน
๕. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปละ ๑ ครั้ง
๖. คาใชจายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม / ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ปละ ๑ ครั้ง
๗. คาใชจายในการไปทัศนศึกษา ปละ ๑ ครั้ง
๘. คาใชจายในการใหบริการอินเทอรเน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตร ปละ ๔๐ ชั่วโมง
9. คาวัสดุฝก สอน สอบ พื้นฐาน
๑๐. คาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
๑๑. คาบริการหองสมุดขั้นพื้นฐาน
๑๒. คาบริการหองพยาบาล
๑๓. คาวัสดุสํานักงาน
๑๔. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
๑๕. คาวัสดุงานบานงานครัว
๑๖. คาอุปกรณกีฬา

๔

๑๗. คาซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอน
๑๘. คาใชจายในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๙. คาคูมือนักเรียน
๒๐. คาบัตรประจําตัวนักเรียน
๒๑. คาปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. คาวารสารโรงเรียน
สําหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนไดจัดทําเปนลักษณะพิเศษอยางมีคุณภาพ
สามารถขอรับการสนับสนุนไดโดยประหยัด ตามความจําเปนเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของทองถิ่น
ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให สามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจายไดตาม
ความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ดังนี้
ที่
๑
๒
๓

รายการ
หองเรียนพิเศษ EP (English Program)
- ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หองเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
- ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หองเรียนพิเศษดานภาษาตางประเทศดานวิชาการ
และดานอื่น ๆ (เชน หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร เปนตน)

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
ไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๑๗,๕๐๐ บาท
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
เทาที่จายจริง ตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น ยกเวนคาใชจายหองเรียนพิเศษ
ดานภาษาอังกฤษใหเก็บไดไมเกินครึ่งหนึ่ง
ของหองเรียน MEP

การเปดหองเรียนพิเศษตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี
ค. สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถของนั ก เรี ย น
ที่ นอกเหนื อหลั กสู ต รการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน สามารถขอรั บ การสนั บ สนุ น คาใชจ ายไดตามความสมัครใจของ
ผูปกครองและนักเรียน โดยไมรอนสิทธิ์นักเรียนที่ดอยโอกาส ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการ
โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียน
นอกเวลาเรียน
คาจางครูชาวตางประเทศ
คาตอบแทนวิทยากรภายนอก
คาเรียนปรับพื้นฐานความรู

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
เทาที่จายจริง ตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ
ของทองถิ่น ทุกรายการรวมกันไมเกิน
๑,๒๕๐ บาทตอภาคเรียน

๕

ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมใหกับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑมาตรฐาน
ทั่วไปที่ไดงบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนคาใชจายไดเทาที่จายจริง โดยประหยัดตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่นตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. คาจางครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๒. คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียนปรับอากาศ
๓. คาสอนคอมพิวเตอร กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให
(๑ เครือ่ ง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. คาใชจายในการจัดรวมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให
๕. คาใชจายในการไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรูของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให
จ. สถานศึกษาที่จัดใหมีการดูแลดานสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน
คาใชจายไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด ตามความจําเปนและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
ตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. คาประกันชีวิตนักเรียน / คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๒. คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓. คาตรวจสุขภาพนักเรียนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการใหบริการสาธารณสุขของรัฐ
๔. คาอาหารนักเรียน
๕. คาหอพัก
๖. คาซักรีด
สําหรับสถานศึกษาที่จัดใหนักเรียนอยูประจํา สามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจายตาม
ข อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได เท าที่ จ ายจริ งโดยประหยั ด ตามความจํ าเป น และเหมาะสมกั บ สภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
ฉ. สถานศึกษาตองพิจารณาใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนดอยโอกาสใหไดเรียน โดยไมรอนสิทธิ์
ที่จะไดรับ ดังนี้
๑. การเรียนกับครูชาวตางประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดใหนักเรียนทุกคน ควรจัดให
นักเรียนดอยโอกาสไดเรียนสัปดาหละไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง
๒. การเรียนการสอนโดยครูทสี่ ถานศึกษาจางหรือโดยวิทยากรภายนอก
๓. คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียนปรับอากาศ
๔. คาตรวจสุขภาพนักเรียนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการใหบริการสาธารณสุขของรัฐ
๕. คาเรียนปรับพื้นฐานความรู
๖. คาอาหารนักเรียน
๗. การเขารวมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดและการไป
ทัศนศึกษา
๘. การเรียน การฝกใชคอมพิวเตอร และการใชบริการอินเตอรเน็ตปละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามขอ ข, ค, ง, จ และ ฉ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ไดรับอนุมัติจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากอน จึงจะดําเนินการขอรับการสนับสนุนได โดยใหมีการประกาศ
ประชาสัมพันธใหกับผูปกครองและนักเรียนทราบลวงหนา

๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นกําหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อให ทุ กภาคส วนของสั งคมมี ส วนร วมในการระดมทรั พยากร เพื่ อจั ดการศึ กษาขั้ นพื ้น ฐาน
ตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานระดมทรั พยากรเพื่ อเป นค าใช จ ายในการบริ หารงานวิ ชาการ การบริ หารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน
และเปนไปดวยความสมัครใจ ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๗

แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------ดวยปจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ประกอบกับ
มาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปดโอกาสใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ
การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชจัด
การศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการระดมทรัพยากรเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกําหนดหลักเกณฑใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดป
๒. การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจําเปน
๓. สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา เพื่ อส งเสริ มและให
แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคล ครอบครัว ชุมชนองคกรชุมชน เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๔. สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากร เพื่อขอความเห็ นชอบตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การใชจายทรัพยสิ นและทรัพยากรอื่นที่ไดรับจากการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาจะตอง
สอดคลองกับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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óčìíýĆÖøćß ģĦ6ġ óøąøćßïĆââĆêĉÖćøýċÖþćĒĀŠÜßćêĉóčìíýĆÖøćß ģĦĥģ ĒúąìĊęĒÖšĕ× đóĉęöđêĉö (ÞïĆïìĊę Ĥ) óčìíýĆÖøćß
ģĦĦĤ

ĒîüìćÜÖćøĔßšÜïðøąöćè
đóČęĂĔĀšÖćøĔßšÝŠć÷ÜïðøąöćèÜïđÜĉîĂčéĀîčî ðøąđõìđÜĉîĂčéĀîčîìĆęüĕð đÜĉîĂčéĀîčîÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆé
Öćøýċ Öþć×ĆĚ îóČĚ îåćî øć÷ÖćøÙŠ ćÝĆ éÖćøđøĊ ÷îÖćøÿĂî (đÜĉ îĂč éĀîč îøć÷ĀĆ ü) đÖĉ éðøąē÷ßîŤ êŠ ĂÖćøđøĊ ÷îÖćøÿĂî
ĕéšöćÖìĊęÿčé ÝċÜÖĞćĀîéĒîüðäĉïĆêĉ éĆÜîĊĚ
Ģ. ĔĀš ÿëćîýċ ÖþćÝĆ éìĞ ćĒñîðäĉ ïĆ êĉ ÖćøðøąÝĞ ćðŘ ×ĂÜÿëćîýċ ÖþćìĊę ÿ ĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï õćøÖĉ Ý ×ĂÜ
ÿëćîýċÖþć îē÷ïć÷ĒúąÝčéđîšî×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî
ģ. îĞćđÿîĂĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘ×ĂÜÿëćîýċÖþć đóČęĂĔĀšÙèąÖøøöÖćø ÿëćîýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîđĀĘîßĂï
Ĥ. øć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿëćîýċÖþćĔĀšÿćíćøèßîĕéšøĆïìøćï
ĥ. ÖćøĔßšÝŠć÷ÜïðøąöćèêšĂÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘ×ĂÜÿëćîýċÖþć
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úĆÖþèąÖćøĔßšÜïðøąöćè
ÖćøĔßšÜïðøąöćèÜïđÜĉîĂčéĀîčî ðøąđõìđÜĉîĂčéĀîčîìĆęüĕð đÜĉîĂčéĀîčî ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøÝĆé
ÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî øć÷ÖćøÙŠćÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî (đÜĉîĂčéĀîčîøć÷ĀĆü) ĔĀšðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ï×ĂÜìćÜøćßÖćø
ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ ēé÷ĔßšĔîúĆÖþèą Ĥ ðøąđõìÜïøć÷ÝŠć÷ éĆÜîĊĚ
Ģ. ÜïïčÙúćÖø
ÙŠćÝšćÜßĆęüÙøćü đßŠî ÝšćÜÙøĎĂĆêøćÝšćÜøć÷đéČĂî óîĆÖÜćî×Ćïøë îĆÖÖćøõćøēøÜ đðŨîêšî
ģ. ÜïéĞćđîĉîÜćî
ģ.Ģ ÙŠćêĂïĒìî đßŠî ÙŠćêĂïĒìîüĉì÷ćÖø ÙŠćêĂïĒìîüĉì÷ćÖøüĉßćßĊóìšĂÜëĉęî đðŨîêšî
ģ.ģ ÙŠćĔßšÿĂ÷ đßŠî ÙŠćđïĊĚ÷đúĊĚ÷Ü ÙŠćđßŠćìĊęóĆÖ ÙŠćóćĀîą ÙŠćÝšćÜàŠĂöĒàö ÙŠćÝšćÜđĀöćïøĉÖćø
ÙŠćóćĀîąóćîĆÖđøĊ÷îĕðìĆýîýċÖþćĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎš đðŨîêšî
ģ.Ĥ ÙŠćüĆÿéč đßŠî ÙŠćüĆÿéčÖćøýċÖþć ÙŠćđÙøČęĂÜđ×Ċ÷î ÙŠćüĆÿéč đüßõĆèæŤ ÙŠćàŠĂöĒàöïĞćøčÜøĆÖþć
ìøĆó÷Ťÿîĉ đðŨîêšî
ģ.4 ÙŠćÿćíćøèĎðēõÙ đßŠîÙŠćîĚĞć ÙŠćĕôôŜć ÙŠćēìøýĆóìŤ đðŨîêšî
Ĥ. ÜïúÜìčî
Ĥ.Ģ ÙŠćÙøčõĆèæŤ đßŠî ÝĆéàČĚĂĂčðÖøèŤÙĂöóĉüđêĂøŤ đÙøČęĂÜëŠć÷đĂÖÿćø
3.2 ÙŠćìĊęéĉîĒúąÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ øć÷ÝŠć÷đóČęĂðøąÖĂïéĆéĒðúÜ êŠĂđêĉö ĀøČĂðøĆïðøčÜìĊęéĉî Ēúą/
ĀøČĂÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ đßŠî ÙŠćÝĆéÿüîÙŠćëöéĉî ëîî ÿąóćî ïŠĂîĚĞć ĄúĄ
ìĆĚÜîĊĚ ÖøèĊÜïúÜìčîĒúąÜïéĞćđîĉîÜćî ÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøĕéšđóĉęöđêĉöêćöĀîĆÜÿČĂ×ĂÜÿĞćîĆÖÜïðøąöćè
éŠüîìĊęÿčé ìĊę îø ġĨġģ/ü ĦĢ úÜüĆîìĊę ģġ öÖøćÙö ģĦĥĩ đøČęĂÜ ĀúĆÖÖćøÝĞćĒîÖðøąđõìøć÷ÝŠć÷ êćöÜïðøąöćè
êćöĀîĆÜÿČĂÿĞćîĆÖÜïðøąöćèìĊę îø ġĨġĥ/ü ĤĤ úÜüĆîìĊę Ģĩ öÖøćÙö ģĦĦĤ đøČęĂÜ ÖćøðøĆïðøčÜĀúĆÖÖćø
ÝĞ ć ĒîÖðøąđõìøć÷ÝŠ ć ÷êćöÜïðøąöćè ĒúąéŠ üîìĊę ÿč é ìĊę îø ġĨġ4/ü 68 úÜüĆ îìĊę ģ9 đöþć÷î ģĦ5ĩ
đøČęĂÜ ÖćøðøĆïðøčÜĀúĆÖÖćøÝĞćĒîÖðøąđõìøć÷ÝŠć÷êćöÜïðøąöćè

แนวทางการกรอกข้อมูลเพื่อขออนุมัตเิ ก็บเงินบํารุงการศึกษา
คําชี้แจง ขอความอนุเคราะห์คุณครูผู้เกี่ยวข้องอ่านเอกสาร 3 หน้านี้ ให้เข้าใจก่อนไปกรอกข้อมูลลงในแบบ
บกศ./2562 (ตาราง Excel) และแบบชี้แจงฯ/2562 (ไฟล์ Word)
โรงเรียนที่ประสงค์จะจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา โดยระเบียบทางการเงินฯ แล้ว จะต้องขออนุมัติ
ทุกปีการศึกษา ไม่สามารถใช้ผลของการอนุมัติข้ามปีการศึกษาได้ เช่น อนุมัติให้โรงเรียนเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ได้ แต่พอถึงปีการศึกษา 2562 โรงเรียนก็จะต้องทําคําขอมาให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่
ก่อนจะเริ่มอธิบาย ขอความอนุเคราะห์คุณครูปริ้นหน้าตัวอย่างการกรอกข้อมูล แบบ บกศ./2562
และแบบชี้แจงฯ/2562 มาประกอบการอธิบายด้วยนะครับ
1. การกรอกข้อมูลลงใน แบบ บกศ./2562
1) ตารางแบบขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ทางเขตห้ามเพิ่มแถว หรือห้ามเพิ่มรายการ รายการที่นอกเหนือจากนี้
เขตไม่อนุมัติให้ครับ เพราะจะนอกเหนือระเบียบที่กระทรวง ศธ. กําหนด
เช่น ค่า SMS ค่าบํารุงสมาคม ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ค่ากีฬาสี ค่าสาธารณะกุศล ค่ารักษาสิ่งแวดล้อม ค่าประกันของเสียหาย
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ ห้ามส่งแบบฟอร์มของโรงเรียนมา ขอให้ใช้
แบบฟอร์มของทางเขตเท่านั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยกเว้น 2 ร.ร.
คือ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี และราชวินิตนนทบุรี ให้ใช้ตาราง
แบบคําขออนุมัติฯ ของปี 2561 ที่ สพม.3 ออกแบบให้ เพราะทั้ง 2 ร.ร.
เก็บเงินบํารุงการศึกษามีความซับซ้อนในรายห้องและรายชั้น
2) จากตัวอย่างรายการในหมวด ข. (รายการที่ 5 – 11) ช่องสีฟ้าๆ จะเป็นของเด็กห้องเรียนพิเศษเท่านั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กปกติ โดยโรงเรียนจะต้องกรอกยอดเงินรวมเพียง 1 ยอดเท่านั้น ห้ามไปกรอกของห้องเรียน
พิเศษออกจากสีฟ้าเด็ดขาด เพราะคณะกรรมการแจ้งว่า การจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษ เหมือนการซื้อ
แพ็คเกจทัวร์ เสียเงินรอบเดียวเหมาทุกอย่าง โรงเรียนจะมาเก็บค่าบัตรประจําตัว ค่าปฐมนิเทศ ค่าจ้างครู
ค่าแอร์เพิ่มอีกไม่ได้ ส่วนการปฏิบัติจริง โรงเรียนจะแจกแจงรายละเอียดรายการให้ผู้ปกครองทราบ เขตก็ไม่ว่า
แต่เวลาขอ ต้องขอเพียงยอดเดียวเท่านั้น (ห้องเรียนพิเศษทุกประเภทจะอยู่ในช่องสีฟ้าเท่านั้น)
3) จากตัวอย่างรายการที่ 8 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา....อังกฤษ-ญี่ปุ่น… ในแบบจริงจะทําเส้นจุดไข่ปลา..........
ไว้เปล่าๆ โรงเรียนสามารถมาเติมเองได้ เพราะแต่ละโรงเรียนมีแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาหลาย
วิชามาก ห้องเรียนด้านภาษา กระทรวง ศธ. กําหนดห้ามเก็บเกินครึ่งนึงของห้องเรียนพิเศษ MEP นะครับ
ควรศึกษาระเบียบด้วยเพื่อความปลอดภัย ปีก่อนขอมาหลายหมื่น กรรมการก็อนุมัติได้แค่ตามระเบียบนะครับ
ม.ต้น ไม่เกิน 8,750 บาท ส่วน ม.ปลาย ไม่เกิน 10,000 บาท
4) จากตัวอย่างรายการที่ 10 และ 11 ห้องเรียนพิเศษ....วิทย์-คณิต-อังกฤษ-เทคโน... ในแบบจริงจะทําเส้นจุด
ไข่ปลา..........ไว้เปล่าๆ โรงเรียนสามารถมาเติมเองได้ เพราะแต่ละโรงเรียนมีแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษด้าน
อื่นๆ เยอะมาก ขอแค่อย่าเอาคําว่า ภาษาอังกฤษนํา เช่น อังกฤษ-คณิต-วิทย์-เทคโน เพราะถ้ามีอังกฤษนํา
จะกลายเป็นว่าห้องเรียนด้านภาษาทันที ก็จะต้องเก็บตามระเบียบห้องเรียนด้านภาษา คือ ม.ต้น ไม่เกิน
8,750 บาท ส่วน ม.ปลาย ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ถ้าปรับคําเป็น คณิต-วิทย์-อังกฤษ-เทคโน อันนี้กจ็ ะจัดเก็บ
ได้ตามความจําเป็นครับ

-25) จากตัวอย่างรายการที่ 13 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ปีนี้เหลือเพียงช่องเดียว เพื่อง่ายต่อการพิจารณา อันนี้
จะไม่เกี่ยวกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษนะครับ เป็นของห้องเรียนปกติทั่วๆ ไป เพราะห้องเรียนพิเศษจะจบใน
ช่องสีฟ้าเท่านั้น
6) รายการที่ 12 – 13 – 14 – 15 ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 1,250 บาท ระวังพวก ม.1 กับ ม.4 ไว้ครับ เพราะ
โรงเรียนส่วนใหญ่มักมีค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ พอรวมกันทั้ง 4 รายการ จะเกิน 1,250 บาท
7) รายการที่ 1 ค่าคู่มือนักเรียน และรายการที่ 3 ค่าปฐมนิเทศนักเรียน คณะกรรมการเห็นว่า ค่าคู่มือนักเรียน
และค่าปฐมนิเทศนักเรียน ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเก็บค่าใช้จ่าย เพราะมันเกินความจําเป็น คู่มือก็ทําแบบพอเพียง
พอประมาณ ปฐมนิเทศนักเรียนก็พอเป็นพิธีการ เพื่อช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย
8) รายการที่ 2 ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน รายการนี้พอมาดูภาพรวมที่เขตจะเห็นความแตกต่างมาก โรงเรียนที่
เก็บ 200 – 300 บาท กลับใช้ประโยชน์จากบัตรได้น้อยกว่าโรงเรียนที่เก็บแค่ 100 บาท ผมยกตัวอย่างโรงเรียน
แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เก็บค่าบัตร 100 บาท แต่ความสามารถเพียบ ได้แก่ บัตรแข็ง มีรูปนักเรียน
Scan เข้าออกโรงเรียน เด็กไม่มาโรงเรียนส่ง SMS แจ้งผู้ปกครอง เช็คผลการเรียน แต่อีกโรงเรียนนึง
เก็บ 100 บาทเท่ากัน แต่ได้แค่บัตรแข็ง มีรปู นักเรียน เท่านั้น ส่วนอีกโรงเรียนเก็บสูงถึง 300 บาท แต่
ความสามารถแค่บัตรแข็ง มีรูปนักเรียน และ Scan เข้าออกโรงเรียน แค่นั้น หลายคนอาจบอกว่าเด็กเขาเยอะ
หรือเปล่า ราคาบัตรเลยถูก ขอตอบว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางครับ ไม่ได้มีเด็กเยอะเลย มันขึ้นอยู่กับบริษัท
ผู้จัดทําบัตรมากกว่า ลองคุยกับเขาดูนะครับ ต่อรองราคาดู ไม่ก็เปลี่ยนบริษัทครับ
9) ย่อหน้าสุดท้ายของแบบขอเก็บเงินบํารุงการศึกษา จะมีให้ใส่วันที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เห็นชอบให้โรงเรียนจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาด้วยนะครับ อย่าลืมใส่ดว้ ยครับ
2. การกรอกข้อมูลลงใน แบบ ชี้แจงฯ/2562
1) แบบชี้แจงฯ/2562 หรือชื่อเต็มๆ คือ แบบชี้แจงรายละเอียด
ประกอบการขอจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
มีทั้งหมด 7 หน้า ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลเฉพาะรายการที่โรงเรียนขอ
จัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาเท่านั้น รายการใดที่ไม่ได้ขอ ให้ขา้ มข้อนั้นๆ ไป
ทั้งนี้ แบบชี้แจงฉบับนี้ไม่มีครบทุกรายการที่ขอเก็บเงินบํารุงการศึกษา
เลือกมาเฉพาะรายการที่อาจจะมีปัญหาในการพิจารณาเท่านั้น และสําหรับ
ปีนี้ได้เพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา (ตัวสีแดง) เพื่อให้ทุก
โรงเรียนทราบแนวทางการพิจารณาในเบื้องต้น
2) แบบชี้แจงฯ/2562 ผู้กรอกข้อมูล ต้องกรอกด้วยความรอบคอบ มีสติ
ไม่เข้าใจประเด็นไหนให้รีบโทรสอบถาม อ.พิพิธ (กลุ่มแผนฯ สพม.3) 086-5588-613 เพราะทุกๆ ข้อมูลที่
กรอกมาจะต้องนําไปประกอบการชี้แจงให้คณะกรรมการพิจารณาทราบว่า ทําไมโรงเรียนถึงจําเป็นต้องเก็บเงิน
บํารุงการศึกษาในรายการต่างๆ

-33) แบบชี้แจงฯ/2562 เป็นไฟล์ Word เวลากรอกข้อมูลส่งเขตพื้นที่ สามารถลบตัวสีแดงๆ ที่เป็นข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการทิ้งได้เลย ให้เหลือแต่ตัวอักษรสีดําๆ เพื่อเป็นการประหยัดหน้ากระดาษ เช่น
รายการที่ 1 ค่าคู่มือนักเรียน (ต้องส่งโรงพิมพ์เย็บเล่มปกสีอย่างดี ถึงจัดเก็บได้)
-จํานวนเล่มทีต่ ้องการผลิตต่อครั้ง จํานวน........................................ เล่ม
-ประมาณการราคาต่อเล่มต่อครั้ง* เป็นเงิน....................................... บาท
*ราคาต่อเล่ม ต้องไม่เกิน 100 บาท บางโรงเรี ยนเก็ บแพงไป คณะกรรมการเห็นว่ารายการนี้เกิ น
ความจําเป็น และเคยเห็นบางโรงเรียนเก็บเงินเพียง 100 บาท แต่คู่มือใช้กระดาษมันเนื้อดีหนาและพิมพ์สีทั้ง
เล่มสวยงาม ถ้าเป็นกระดาษถ่ายเอกสารขาวดําเย็บเล่มสันข้างธรรมดาๆ ห้ามเก็บรายการนี้
รายการที่ 1 ค่าคู่มือนักเรียน (ต้องส่งโรงพิมพ์เย็บเล่มปกสีอย่างดี ถึงจัดเก็บได้)
-จํานวนเล่มทีต่ ้องการผลิตต่อครั้ง จํานวน 1,000 เล่ม
-ประมาณการราคาต่อเล่มต่อครั้ง* เป็นเงิน 70 บาท
4) รายการใดในแบบชี้แจงฯ/2562 ที่เป็นข้อย่อยๆ ถ้าโรงเรียนมีหลายรายการ เช่น รายการที่ 16 ค่าจ้างครูที่มี
ความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ ซึ่งต้นฉบับทําไว้ 3 ข้อย่อย โรงเรียนก็สามารถเพิ่มข้อย่อยข้อที่ 4) ข้อที่ 5) ... ได้
5) หน้าสุดท้ายในแบบชี้แจงฯ/2562 ให้คุณครูลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย (เผือ่ กรณีคณะกรรมการ
ต้องการซักถาม จะได้ประสานได้ถูกคนและทันที ถ้าไม่มีปญ
ั หา จะไม่โทรไปแน่นอน)

หลักฐานที่โรงเรียนต้องส่งเขตพิจารณามี 3 รายการ คือ (ห้ามขาด)
1. แบบคําขอเก็บเงินบํารุงการศึกษา 2562 (แบบ บกศ./2562)
จํานวน 1 แผ่น
2. แบบชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา (แบบชี้แจงฯ/2562)
จํานวน 1 ชุด
โดยกรอกเฉพาะรายการที่ขอเก็บ รายการไหนที่ไม่ขอ ก็ข้ามไป
3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เห็นชอบให้เก็บเงินบํารุง จํานวน 1 ชุด
เอกสารหลักฐานข้อที่ 1-2 ขอให้ใช้แบบฟอร์มที่เขตกําหนดให้เท่านั้น(แบบ บกศ./2562+แบบชี้แจงฯ/
2562) กรณีใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้ได้ และอาจทําให้บางรายการต้อง
ตกไป ส่วนเอกสารหลักฐานข้อที่ 3 สําเนารายงานการประชุมฯ ถ้าไม่มสี ่งมา ทางกรรมการจะไม่สามารถ
พิจารณาแบบคําขอให้ได้ เพราะมันจะเป็นคําขอเถื่อนทันที
ตรวจสอบเอกสารทั้ง 3 รายการ ให้ครบถ้วนก่อนส่งเขตนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาปรับแก้ สงสัย
ประเด็นไหนสอบถามได้ที่ อ.พิพิธ (กลุ่มแผนฯ สพม.3) 086-5588-613

แบบ บกศ./2562
แบบขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปี การศึกษา 2562
โรงเรียน..................................................................................................................

หมวด

รายการที่ขอเก็บเงินบํารุงการศึกษา

จํานวนเงินที่ขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปี การศึกษา 2562
ม.ต้ น
ม.ปลาย
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

1.ค่าคู่มือนักเรี ยน
ก.จัดทําเป็ น
2.ค่าบัตรประจําตัวนักเรี ยน (Smart Card)
ลักษณะพิเศษ
3.ค่าปฐมนิเทศนักเรี ยน
มีคุณภาพ
4.ค่าวารสารโรงเรี ยน
ข.จัดการ
สอน
นอกเหนือ
หลักสูตร เกิน
มาตรฐานรัฐ
(เฉพาะห้อง
เรี ยนพิเศษ)

5.ห้องเรี ยนพิเศษนานาชาติ IP
6.ห้องเรี ยนพิเศษ EP
7.ห้องเรี ยนพิเศษ MEP
8.ห้องเรี ยนพิเศษด้านภาษา......................
9.ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์-คณิต
10.ห้องเรี ยนพิเศษ...................................
11.ห้องเรี ยนพิเศษ...................................

ค.เพิม่ ศักยภาพ 12.โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดฯ
นอกเหนือ 13.ค่าจ้างครู ชาวต่างประเทศ
หลักสูตร 14.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
(ไม่เกิน 1,250) 15.ค่าเรี ยนปรับพื้นฐานความรู้
16.ค่าจ้างครู ที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ
ง.สอนเสริ ม
17.ค่าสาธารณูปโภคห้องเรี ยนปรับอากาศ
เพิ่มเติม
18.ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ
นอกเหนือ
19.ค่าใช้จ่ายร่ วมกิจกรรมฯ เกินมาตรฐานรัฐ
มาตรฐานรัฐ
20.ค่าใช้จ่ายไปทัศนศึกษาฯ เกินมาตรฐานรัฐ
21.ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน
จ.สวัสดิการ
22.ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
และสวัสดิภาพ
23.ค่าตรวจสุ ขภาพ นอกเหนือบริ การของรัฐ
นักเรี ยน
24.ค่าอาหารนักเรี ยน
รวมขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา (เฉพาะห้ องเรียนปกติ)

-

-

-

-

ขอรับรองว่าทุกรายการที่ขออนุมตั ิจดั เก็บเงินบํารุ งการศึกษาของสถานศึกษา ขออนุมตั ิเท่าที่จ่ายจริ ง โดยประหยัดตามความจําเป็ น เป็ นไปตามความสมัครใจ
ของผูป้ กครองและนักเรี ยน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่............ เดือน............................ พ.ศ...........
ลงชื่อ.................................................................... ผูร้ ับรอง
(...................................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน........................................................................

แบบ บกศ./2562
แบบขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปี การศึกษา 2562
โรงเรียน................................. ตัวอย่ างการกรอกข้ อมูล................................

หมวด

รายการที่ขอเก็บเงินบํารุงการศึกษา

1.ค่าคู่มือนักเรี ยน
ก.จัดทําเป็ น
2.ค่าบัตรประจําตัวนักเรี ยน (Smart Card)
ลักษณะพิเศษ
3.ค่าปฐมนิเทศนักเรี ยน
มีคุณภาพ
4.ค่าวารสารโรงเรี ยน
ข.จัดการ
สอน
นอกเหนือ
หลักสูตร เกิน
มาตรฐานรัฐ
(เฉพาะห้อง
เรี ยนพิเศษ)

จํานวนเงินที่ขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปี การศึกษา 2562
ม.ต้ น
ม.ปลาย
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
100

100

100

100

5.ห้องเรี ยนพิเศษนานาชาติ IP
6.ห้องเรี ยนพิเศษ EP

35,000

35,000

40,000

40,000

7.ห้องเรี ยนพิเศษ MEP

17,500

17,500

20,000

20,000

8.ห้องเรี ยนพิเศษด้านภาษา อังกฤษ-ญี่ปุ่น

8,750

8,750

10,000

10,000

9.ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์-คณิต

7,000

7,000

7,000

7,000

10.ห้องเรี ยนพิเศษ วิทย์ -คณิต-อังกฤษ-เทคโน

9,000

9,000

9,000

9,000

300

300

300

300

11.ห้องเรี ยนพิเศษ...................................

ค.เพิ่มศักยภาพ 12.โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดฯ
นอกเหนือ 13.ค่าจ้างครู ชาวต่างประเทศ
หลักสูตร 14.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
(ไม่เกิน 1,250) 15.ค่าเรี ยนปรับพื้นฐานความรู้
16.ค่าจ้างครู ที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ
ง.สอนเสริ ม
17.ค่าสาธารณูปโภคห้องเรี ยนปรับอากาศ
เพิ่มเติม
18.ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกินมาตรฐานรัฐ
นอกเหนือ
19.ค่าใช้จ่ายร่ วมกิจกรรมฯ เกินมาตรฐานรัฐ
มาตรฐานรัฐ
20.ค่าใช้จ่ายไปทัศนศึกษาฯ เกินมาตรฐานรัฐ
21.ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน
จ.สวัสดิการ
22.ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน
และสวัสดิภาพ
23.ค่าตรวจสุ ขภาพ นอกเหนือบริ การของรัฐ
นักเรี ยน
24.ค่าอาหารนักเรี ยน
รวมขออนุมัติเก็บเงินบํารุงการศึกษา (เฉพาะห้ องเรียนปกติ)

200

200

300

300

300

300

200

200

200

200

100

100

300

300

300

100

300

100
1,700

1,100

1,700

1,100

ขอรับรองว่าทุกรายการที่ขออนุมตั ิจดั เก็บเงินบํารุ งการศึกษาของสถานศึกษา ขออนุมตั ิเท่าที่จ่ายจริ ง โดยประหยัดตามความจําเป็ น เป็ นไปตามความสมัครใจ
ของผูป้ กครองและนักเรี ยน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่...27... เดือน....ธันวาคม..... พ.ศ...2561....
ลงชื่อ.................................................................... ผูร้ ับรอง
(...................................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน........................................................................

แบบชี้แจงฯ/2562

แบบชีแ้ จงรายละเอียดประกอบการขอจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
โรงเรียน.....................................................................................................
คําชี้แจง ให้โรงเรียนที่ขออนุมัติจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่โรงเรียนขอ
จัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาเท่านั้น รายการใดที่ไม่ได้ขอจัดเก็บให้ข้ามข้อนั้นๆ ไป หรือลบทิ้งออกไปได้ ทั้งนี้
แบบชี้แจงฉบับนี้ไม่มีครบทุกรายการที่ขอเก็บเงินบํารุงการศึกษา เลือกมาเฉพาะรายการที่อาจจะมีปัญหาใน
การพิจารณาเท่านั้น และสําหรับปีนี้ได้เพิ่มข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้ทุกโรงเรียนทราบ
(ตัวสีแดงๆ ใต้ข้อรายการ สามารถลบทิ้งได้เวลาส่ง)
รายการที่ 1 ค่าคู่มือนักเรียน (ต้องส่งโรงพิมพ์เย็บเล่มปกสีอย่างดี ถึงจัดเก็บได้)
-จํานวนเล่มทีต่ ้องการผลิตต่อครั้ง จํานวน........................................ เล่ม
-ประมาณการราคาต่อเล่มต่อครั้ง* เป็นเงิน....................................... บาท
*ราคาต่ อ เล่ ม ไม่ ค วรเกิ น 100 บาท บางโรงเรี ย นเก็ บ แพงไป คณะกรรมการเห็ น ว่ า รายการนี้
เกินความจําเป็น และเคยเห็นบางโรงเรียนเก็บเงินเพียง 100 บาท แต่คู่มือใช้กระดาษมันเนื้อดีหนาและพิมพ์สี
ทั้งเล่มสวยงาม ถ้าเป็นกระดาษถ่ายเอกสารขาวดําเย็บเล่มสันข้างธรรมดาๆ ห้ามเก็บรายการนี้
รายการที่ 2 ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน (Smart Card)
-ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน ที่ขอเก็บจากผู้ปกครอง เป็นเงิน..................บาท
-ลักษณะการจัดเก็บเงินค่าบัตรประจํา (เลือก  ได้เพียง 1 ข้อ)
 จัดเก็บทุกภาคเรียน (ปีละ 2 ครั้ง)
 จัดเก็บทุกปีการศึกษา (ปีละ 1 ครั้ง)
 จัดเก็บครัง้ เดียว ใช้ได้ตลอดจนกว่าเด็กจะเรียนจบช่วงชั้น (3 ปี 1 ครั้ง)
 จัดเก็บครัง้ เดียว ใช้ได้ตลอดจนกว่าเด็กจะเรียนจบจากโรงเรียน (6 ปี 1 ครั้ง)
-ลักษณะบัตรและความสามารถของบัตรประจําตัวนักเรียน (เลือก  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บัตรแข็ง Smart Card มีรูปนักเรียนบนบัตร (บัตรอ่อนแล้วไปเคลือบแข็งห้ามจัดเก็บ)
 ใช้ Scan เข้า/ออก โรงเรียน
 กรณีนักเรียนไม่มา Scan บัตร มีระบบส่ง SMS แจ้งผูป้ กครอง
 ใช้เช็คผลการเรียนได้
 ใช้เป็นบัตรซื้ออาหารในโรงอาหารของโรงเรียนได้
 อื่นๆ โปรดระบุความสามารถบัตร............................................................................
*ไม่ควรเก็บเกิน 200 บาท เพราะเมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากโรงเรียนที่ใช้บัตร Smart Card บาง
โรงเรียนเก็บเพียง 100 บาท ก็มีความสามารถมากมายครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งานแล้ว
รายการที่ 3 ค่าปฐมนิเทศนักเรียน (ให้เก็บเฉพาะนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าใหม่)
-จํานวนวันที่จัดปฐมนิเทศนักเรียน ...................................... วัน
-ให้โรงเรียนระบุว่า จะนําเงินค่าปฐมนิเทศ นร. ไปใช้ทําอะไรในวันปฐมนิเทศ....................................
............................................................................................................................................................
*คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะว่า รายการนี้โรงเรียนไม่ควรจัดเก็บ พิธีปฐมนิเทศจัดขึน้ เพื่อต้อนรับ
ลูกศิษย์ใหม่ของโรงเรียน จึงไม่เหมาะสมที่โรงเรียนจะไปเรียกเก็บเงินกับลูกๆ ของตนเอง

-2รายการที่ 4 ค่าวารสารโรงเรียน
-4.1 จํานวนเล่มที่ต้องการผลิต จํานวน..............................เล่ม
-4.2 ประมาณการราคาต่อเล่ม* เป็นเงิน.............................บาท
-4.3 จํานวนครั้งที่ต้องการผลิต** จํานวน..............................ครั้ง / ปีการศึกษา
*รายการนี้ คณะกรรมการให้ ข้ อเสนอแนะว่าไม่ควรเก็ บเกิน 200 บาท ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในปัจจุบัน คณะกรรมการเห็นว่าควรใช้ผ่านสื่อ Online หรือ Social Network เพื่อลดการใช้กระดาษ
**จํานวนครั้งที่ต้องการผลิต ให้นับตลอดปีการศึกษาว่าต้องการผลิตกี่ครั้ง เช่น 4.2 ประมาณการราคา
ต่อเล่ม 100 บาท แล้ว 4.3 จํานวนครั้งที่ต้องการผลิต 2 ครั้ง/ปีการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนนี้จะมีค่าวารสาร
โรงเรียนเป็นเงิน 100x2=200 บ./ปีการศึกษา เวลานําตัวเลขไปกรอกลงในตารางแบบคําขอ (แบบ บกศ.)
ก็ควรให้สอดคล้องกัน คือ 200 บ. โดยจะแยกกรอกเทอมละ 100 บ. ก็ได้
รายการที่ 5 – 11 ค่าห้องเรียนพิเศษ* ทุกประเภท (ต้องเป็นห้องเรียนพิเศษที่ได้รับการอนุมัติเปิดห้องเรียน
พิเศษจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ศธ, สพฐ. , สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา , สสวท. แล้วเท่านั้น)
รายการการเปิดห้องเรียนพิเศษ
5.ห้องเรียนพิเศษนานาชาติ IP
6.ห้องเรียนพิเศษ EP
7.ห้องเรียนพิเศษ MEP
8.ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา..............................
9.ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต
10.ห้องเรียนพิเศษ............................................
11.ห้องเรียนพิเศษ............................................

ปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษ**
ระดับชั้น ปีที่อนุมัติเปิด ระดับชั้น ปีที่อนุมัติเปิด
ม.ต้น
ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ห้องเรียนพิเศษ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย

*ห้องเรียนพิเศษ คือ ห้องเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจากหน่วยงานต้นสังกัด และมีประกาศ
ของทางราชการว่าให้เปิดห้องเรียนพิเศษด้านดังกล่าวได้ ห้องเรียนพิเศษเก็บค่าใช้จ่ายสูงกว่าเด็กห้องปกติ
ไม่ใช่เด็กห้องเรียนปกติ
**รายการไหนที่โรงเรียนไม่ได้เปิดห้องเรียนพิเศษ ให้ขีด (–) รายการไหนมีเปิดห้องเรียนพิเศษให้ใส่
ปี พ.ศ. ตามประกาศที่หน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เปิดห้องเรียนพิเศษได้ ห้ามตอบว่าไม่รู้หรือจําไม่ได้ เพราะ
เอกสารประกาศอนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษเป็นเอกสารสําคัญที่โรงเรียนจะต้องเก็บไว้ยืนยัน
***พวกห้องเรียนปกติระดับชั้น ม.ปลาย ทีเ่ ป็นแผนการเรียนสายวิทย์-คณิต หรือ สายศิลป์-คํานวณ
หรือ สายศิลป์-ภาษา ที่ไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษที่ผ่านการประเมินความพร้อมจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่มี
ความจําเป็นต้องจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ ก็ให้ไปกรอกข้อมูลในตาราง รายการที่ 16 ค่าจ้างครูที่มี
ความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ โดยระบุสาขาให้ชัดเจน ชั้นและห้องที่เก็บเพิ่ม แผนการเรียนของนักเรียนที่เก็บ

-3รายการที่ 12 โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน
- 12.1 โปรดระบุทักษะที่โรงเรียนจะเพิ่มให้นักเรียน และช่วงระยะเวลาที่ใช้ฝึกทักษะนอกเวลาเรียน
1) ทักษะ.................................................................................................................................
ช่วงเวลาที่ใช้ฝึก  หลังเลิกเรียน  เสาร์-อาทิตย์  อื่นๆ ระบุ...............................
มีคา่ ใช้จ่ายในการฝึกทักษะนี้ โรงเรียนต้องนําเงินไปจ่ายเป็นค่า (โปรดระบุ) ...................
.........................................................................................................................................
2) ทักษะ.................................................................................................................................
ช่วงเวลาที่ใช้ฝึก  หลังเลิกเรียน  เสาร์-อาทิตย์  อื่นๆ ระบุ...............................
มีคา่ ใช้จ่ายในการฝึกทักษะนี้ โรงเรียนต้องนําเงินไปจ่ายเป็นค่า (โปรดระบุ) ...................
.........................................................................................................................................
3) ทักษะ.................................................................................................................................
ช่วงเวลาที่ใช้ฝึก  หลังเลิกเรียน  เสาร์-อาทิตย์  อื่นๆ ระบุ...............................
มีคา่ ใช้จ่ายในการฝึกทักษะนี้ โรงเรียนต้องนําเงินไปจ่ายเป็นค่า (โปรดระบุ) ...................
.........................................................................................................................................
- 12.2 ลักษณะการจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา (เลือก  ได้เพียง 1 ข้อ)
 เก็บเงินกับนักเรียนทุกคน ทั้งโรงเรียน เพราะฝึกทักษะให้นักเรียนทัง้ โรงเรียน
 เก็บเงินเฉพาะนักเรียนที่โรงเรียนฝึกทักษะให้
*รายการนี้ คณะกรรมการพิจารณาด้วยความลําบาก เพราะปกติใช้งบอุดหนุนอยู่แล้ว แต่บางโรงเรียน
มีแยกรายการนี้ออกมาเพื่อจัดเก็บเงิน ดังนั้น โรงเรียนที่จัดเก็บจะต้องชี้แจงให้คณะกรรมการเห็นว่าโรงเรียนมี
ความจําเป็นจริงๆ ที่จะต้องจัดเก็บรายการนี้
รายการที่ 13 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
- 13.1 โรงเรียนจ้างครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาใดบ้างที่นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานโปรดระบุรายวิชา และจํานวนคนที่จ้าง
1) รายวิชา....................................................................... จํานวนครูต่างชาติ..................คน
2) รายวิชา....................................................................... จํานวนครูต่างชาติ..................คน
3) รายวิชา....................................................................... จํานวนครูต่างชาติ..................คน
4) รายวิชา....................................................................... จํานวนครูต่างชาติ..................คน
5) รายวิชา....................................................................... จํานวนครูต่างชาติ..................คน
6) รายวิชา....................................................................... จํานวนครูต่างชาติ..................คน
7) รายวิชา....................................................................... จํานวนครูต่างชาติ..................คน

-4- 13.2 เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในการจ้างครูชาวต่างประเทศ กับเงินบํารุงการศึกษารายการ
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากนักเรียน (คํานวณ 1 ปีการศึกษา)
งบรายการค่าจ้างครูชาวต่างประเทศที่คาดว่า*
งบฯ ที่ใช้จ้างครู
ชาวต่างชาติรวมทุกคน
จะจัดเก็บได้จากนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ใน
1 ปีการศึกษา
ผลการเปรียบเทียบ
จ่ายจริง (ระยะเวลาจ้าง
(จํานวนเด็กที่คาดว่าจะเก็บได้ x จํานวนเงิน
นาน 1 ปี)
ที่ ร.ร.ตั้งไว้ว่าจะเก็บ)
(บาท)
นร.ม.ต้น................คน x ..........บ.=…….……..บ.  ร.ร.เก็บเงินสูงเกินจ่ายจริง
……………………………บาท นร.ม.ปลาย............คน x .........บ.=……..……..บ.  ร.ร.เก็บเงินเท่ากับจ่ายจริง
รวม ม.ต้น+ม.ปลาย......................บ.  ร.ร.เก็บเงินต่ํากว่าจ่ายจริง
*คําว่า“คาดว่า” คือ เขตพื้นที่เข้าใจว่าบางโรงเรียนมีปัญหาไม่สามารถจัดเก็บเงินจากเด็กได้ครบทุกคน
100% แต่โรงเรียนก็ควรจะคาดการณ์ได้ว่า โดยปกติจะเก็บได้ประมาณกี่คน งบที่คาดการณ์ก็ไม่ควรจะสูงเกิน
กว่างบที่จะใช้จ้างจริง เพื่อความเหมาะสม ถ้าสูงกว่ากันมากๆ ก็จะเหมือนโรงเรียนเอาเปรียบเด็กนักเรียน
รายการที่ 14 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
- 14.1 โรงเรียนจ้างวิทยากรภายนอก เพื่อมาสอนวิชาหรือทักษะใดบ้างที่นอกเหนือจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โปรดระบุรายวิชาหรือทักษะ และจํานวนวิทยากรที่จ้าง
1) รายวิชา/ทักษะ............................................................... จํานวนวิทยากร..................คน
2) รายวิชา/ทักษะ............................................................... จํานวนวิทยากร..................คน
3) รายวิชา/ทักษะ............................................................... จํานวนวิทยากร..................คน
4) รายวิชา/ทักษะ............................................................... จํานวนวิทยากร..................คน
5) รายวิชา/ทักษะ............................................................... จํานวนวิทยากร..................คน
- 14.2 เพราะเหตุใดโรงเรียนจึงมีความจําเป็นต้องจ้างวิทยากรภายนอกเพื่อมาสอนนักเรียน โดยไม่ใช้
คุณครูในโรงเรียนเป็นผู้สอน โปรดเขียนบรรยายเหตุผลประกอบการพิจารณารายการนี้ และระบุด้วยว่าเก็บเงิน
นักเรียนทุกคน หรือเฉพาะกลุม่ นักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะ.........................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
*รายการนี้ คณะกรรมการพิ จ ารณาว่ า เงิ น อุ ด หนุ น รายหั ว สามารถนํ า มาใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทน
วิ ท ยากร/ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากรวิ ช าชี พ ท้ อ งถิ่ น ได้ แต่ ถ้ า โรงเรี ย นมี ค วามจํ า เป็ น จริ ง ก็ ข อให้ เ ขี ย นเหตุ ผ ล
ประกอบการพิจารณา

-5รายการที่ 15 ค่าเรียนปรับพืน้ ฐานความรู้ (ให้เก็บเฉพาะนักเรียนชัน้ ม.1 และ ม.4 เข้าใหม่)
-จํานวนวันที่ใช้เรียนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน....................วัน……………….คืน (ไม่ค้างคืน ให้ขีด - )
-เงินที่ได้จากค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ โรงเรียนนําไปใช้จ่ายเรื่องใด (เลือก  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ใช้เป็นค่าตอบแทนการสอนให้ครูที่มาสอน*
 ใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
 ใช้เป็นค่าอาหารนักเรียน เรียนในโรงเรียน เดินทางไปกลับไม่ค้างคืน
 ใช้เป็นค่าอาหารนักเรียน และเข้าค่ายพักค้างคืนของนักเรียน
*สตง. มีระเบียบห้ามให้โรงเรียนเก็บเงินรายการนี้ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอนครู ดังนั้น ถ้าโรงเรียน
ใดเลือกเป็นค่าตอบแทนการสอนให้ครู คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุมัติหรือปรับลดในรายการนี้ เพราะ
ผิดระเบียบ และควรจัดเก็บรายการนี้ให้ลดลง
รายการที่ 16 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ
- 16.1 ครูที่โรงเรียนจ้างมาสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ได้รับ
งบประมาณจากรัฐนั้น เชี่ยวชาญสาขาใด (กรุณาระบุสาขา)
1) ครูเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ สาขา.......................................................................................................
สอนนักเรียนระดับชั้น/ห้อง (ระบุให้ละเอียด เช่น ม.1/4) .............................................................
ห้องเรียนมุง่ เน้น / แผนการเรียนของนักเรียน................................................................................
2) ครูเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ สาขา.......................................................................................................
สอนนักเรียนระดับชั้น/ห้อง (ระบุให้ละเอียด เช่น ม.1/4) .............................................................
ห้องเรียนมุง่ เน้น / แผนการเรียนของนักเรียน................................................................................
3) ครูเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ สาขา.......................................................................................................
สอนนักเรียนระดับชั้น/ห้อง (ระบุให้ละเอียด เช่น ม.1/4) .............................................................
ห้องเรียนมุง่ เน้น / แผนการเรียนของนักเรียน................................................................................
- 16.2 ลักษณะการจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา (ทําเครื่องหมาย  ให้ตรงกับความจริง)
 เก็บเงินกับนักเรียนทุกคนทั้งโรงเรียน เพราะสอนเพิ่มเติมให้ทั้งโรงเรียน
 เก็บเงินเฉพาะนักเรียน/ห้องเรียน ที่ต้องการสอนเพิ่มเติมให้
*รายการนี้ มักซ้ําซ้อนกับค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ดังนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาให้เฉพาะโรงเรียน
ที่เปิดแผนการเรียนรับรอง เช่น ครูเชี่ยวชาญสาขาฝรั่งเศส สอน นร. ม.5/2 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส,
ครูเชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์ สอน นร. ม.2/7 ห้องเรียนมุ่งเน้น วิทย์-คณิต เป็นต้น
รายการที่ 17 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ*
-จํานวนชั่วโมงเรียนที่นักเรียนเข้าใช้ห้องเรียนปรับอากาศ.................................ชั่วโมง/คน/ภาคเรียน
*รายการนี้ บางโรงเรียนเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริงมาก จึงขอให้ปรับลด และเก็บตามจริง ทั้งนี้ เงินอุดหนุน
รายหัว กําหนดในส่วนกิจกรรมการให้บริการด้าน ICT เช่น การสืบค้นและการบริการ Internet การจัดทํา
รายงานหรืองานนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ โดยกําหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าว อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/คน/ปี

-6รายการที่ 18 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
-18.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอนทัง้ โรงเรียน
จํานวน..........................เครื่อง
-18.2 จํานวนนักเรียนทั้งโรงเรียน (ยึดตาม DMC เทอม 2/2561) จํานวน..........................คน
-18.3 อัตราส่วนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักเรียน = 1 เครื่อง ต่อ นักเรียน.............คน* **
*มาตรฐานรัฐ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครือ่ ง ต่อนักเรียน จํานวน 20 คน (1 : 20)
**การหาอัตราส่วนในข้อ 18.3 ทําโดย เอาจํานวนนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้ง เช่น 560 คน แล้วหารด้วย
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 60 เครื่อง = 560  60 = 9.3333 เศษ .3333 ปัดทิ้ง เหลือแค่ 9 แล้ว
เอาเลข 9 ไปกรอกที่ข้อ 18.3 เป็นอันเสร็จ (ที่ต้องสอนไว้เพราะบางโรงเรียนคิดอัตราส่วนรายการนี้ไม่เป็น)
รายการที่ 19 ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงานและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
-โปรดแสดงรายการกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (โปรดระบุจํานวนครั้ง/ภาคเรียน
ในแต่ละกิจกรรม)
1) กิจกรรม...............................................................................................จํานวน.............ครั้ง/ภาคเรียน
2) กิจกรรม...............................................................................................จํานวน.............ครั้ง/ภาคเรียน
3) กิจกรรม...............................................................................................จํานวน.............ครั้ง/ภาคเรียน
4) กิจกรรม...............................................................................................จํานวน.............ครั้ง/ภาคเรียน
5) กิจกรรม...............................................................................................จํานวน.............ครั้ง/ภาคเรียน
6) กิจกรรม...............................................................................................จํานวน.............ครั้ง/ภาคเรียน
7) กิจกรรม...............................................................................................จํานวน.............ครั้ง/ภาคเรียน
*รัฐ กําหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าเกินกว่า 1 ครั้ง/ปี จึงจะถือว่าเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ ทั้งนี้
กิจกรรมที่ต้องดําเนินการตามงบอุดหนุนรายหัว (กิจกรรมบังคับ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะประกอบด้วย
1) กิจกรรมวิชาการ เช่น ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, ประชาธิปไตย, Growth Mindset, การใช้
เทคโนโลยี, ทักษะการทํางาน, ทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง, ทักษะอาชีพ, ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ,
มีวินัยทางการเงิน, เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย และส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
2) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ ปลูกฝังความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทํางาน กตัญญู ปลูกฝังความเป็น
ไทยหวงแหนสมบัติของชาติ จัดค่ายคุณธรรมเด็ก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสา ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การอยู่ค่ายพักแรมและผจญภัยของลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด และผู้บําเพ็ญประโยชน์
รายการที่ 20 ค่าใช้จ่ายไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียนเกินมาตรฐานที่รฐั จัดให้
-โปรดแสดงรายการเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานที่รัฐจัดให้ กับสิ่งที่โรงเรียนจัดให้เกินมาตรฐานรัฐ
1) จํานวนครั้งที่โรงเรียนพานักเรียนไปทัศนศึกษาฯ ครั้ง/คน/ปี
1.1) ถ้าไม่เก็บค่าใช้จ่าย เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐจัดให้ จํานวน.............ครั้ง/คน/ปี
1.2) โรงเรียนจัดให้เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
จํานวน.............ครั้ง/คน/ปี
*รัฐ กําหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าเกินกว่า 1 ครั้ง/ปี จึงจะถือว่าเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้

-7รายการที่ 22 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
- 22.1 จํานวนบุคลากรที่โรงเรียนจ้างโดยใช้งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา รายการค่าจ้างบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อมาดูแลด้านสวัสดิภาพนักเรียน โปรดระบุตําแหน่ง และจํานวนคนที่จ้าง
งบฯ ที่ใช้จ้างรวมทุกคน
จํานวนคนที่
ในตําแหน่งนั้นๆ
ที่
ตําแหน่ง
ต้องการจ้าง
(ระยะเวลาจ้างนาน 1 ปี)
(คน)
(บาท)
1
2
3
4
5
รวม
- 22.2 เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในการจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน กับเงินบํารุงการศึกษา
รายการค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จากนักเรียน (คํานวณ 1 ปีการศึกษา)
งบรายการค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
งบฯ ที่ใช้จ้างรวมทุกคน
ในโรงเรียนที่คาดว่า*จะจัดเก็บได้จาก
ทุกตําแหน่ง จ่ายจริง
นักเรียนทั้งโรงเรียนใน 1 ปีการศึกษา
ผลการเปรียบเทียบ
(ระยะเวลาจ้างนาน 1 ปี)
(จํานวนเด็กที่คาดว่าจะเก็บได้ x จํานวนเงิน
(บาท)
ที่ ร.ร.ตั้งไว้ว่าจะเก็บ)
นร.ม.ต้น................คน x ..........บ.=…….……..บ.  ร.ร.เก็บเงินสูงเกินจ่ายจริง
..................................บาท นร.ม.ปลาย............คน x .........บ.=……..……..บ.  ร.ร.เก็บเงินเท่ากับจ่ายจริง
รวม ม.ต้น+ม.ปลาย......................บ.  ร.ร.เก็บเงินต่ํากว่าจ่ายจริง
*คําว่า“คาดว่า” คือ เขตพื้นที่เข้าใจว่าบางโรงเรียนมีปัญหาไม่สามารถจัดเก็บเงินจากเด็กได้ครบทุกคน
100% แต่โรงเรียนก็ควรจะคาดการณ์ได้ว่า โดยปกติจะเก็บได้ประมาณกี่คน งบที่คาดการณ์ก็ไม่ควรจะสูงเกิน
กว่างบที่จะใช้จ้างจริง เพื่อความเหมาะสม ถ้าสูงกว่ากันมากๆ ก็จะเหมือนโรงเรียนเอาเปรียบเด็กนักเรียน
รายการที่ 24 ค่าอาหารนักเรียน
-โปรดระบุระดับชั้นของนักเรียนที่โรงเรียนจัดอาหารให้ พร้อมระบุเหตุผลและความจําเป็น..............
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
ตําแหน่ง...........................................................
เบอร์โทรติดต่อ................................................

ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(..............................................)
ผู้อํานวยการโรงเรียน.....................................................

