การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
การให้ เงินอุดหนุนรายบุคคล
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้คานวณจากจานวนนักเรี ยนที่เรี ยนอยูจ่ ริ งของโรงเรี ยน ซึ่ งต้องไม่เกินความจุ
นักเรี ยนของโรงเรี ยน ตามหลักสู ตรและสาขาวิชาที่โรงเรี ยนได้รับอนุญาต ดังนี้
ก. จานวนนักเรี ยน ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปี การศึกษาที่ขอเบิก
ข. จานวนนักเรี ยน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายนของปี การศึกษาที่ขอเบิกของ
2. โรงเรี ยนที่มีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ต้องเป็ นโรงเรี ยนที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
ก. เป็ นโรงเรี ยนที่ได้รับอนุญาตให้เปิ ดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับใดระดับ
หนึ่งหรื อหลายระดับรวมกัน
ข. เป็ นโรงเรี ยนที่เก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาเมื่อรวมกับเงินอุดหนุนรายบุคคลแล้ว
ไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลสาหรับนักเรี ยนภาครัฐในแต่ละระดับ
กรณี เป็ นโรงเรี ยนการกุศลต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรี ยน
ค. ไม่เป็ นโรงเรี ยนที่ประกาศแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนนี้
ไม่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
3.นักเรี ยนที่โรงเรี ยนจะนามาคานวณเงินอุดหนุนรายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
ก.เป็ นนักเรี ยนที่ได้ลงทะเบียนและเรี ยนอยูจ่ ริ ง ในชั้นเรี ยนที่โรงเรี ยนมีสิทธิ ได้รับการ
อุดหนุ นโดยถูกต้องและเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรื อตราสารจัดตั้งแล้วแต่กรณี
ข. เป็ นนักเรี ยนที่มีเรี ยนจริ งสม่าเสมอเป็ นปกติโดยไม่ขาดเรี ยนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เว้นแต่กรณี เจ็บป่ วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงเรี ยนพยาบาลหรื อแพทย์ที่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมรับรองว่าต้องหยุดพักการเรี ยน
ค. เป็ นนักเรี ยนที่มีเลขประจาตัวประชาชนที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย
ง. เป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนอยูใ่ นระดับที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล สาหรับนักเรี ยนชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 อายุของนักเรี ยนต้องไม่ต่ากว่า 3 ปี บริ บูรณ์ ในวันเปิ ดภาคเรี ยนแรกของปี การศึกษา
จ. เป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนอยูใ่ นระดับที่ได้รับการอุดหนุนรายบุคคล และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
ในวันที่ 16 พฤษภาคม ของปี การศึกษา
ฉ. เป็ นนักเรี ยนใหม่ที่เข้าเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ของโรงเรี ยนประเภทอาชีวศึกษาและต้อง
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการที่เกี่ยวข้อง

ช. กรณี นกั เรี ยนพิการต้องมีสมุดประจาตัวคนพิการ เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์
ของสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข และให้โรงเรี ยนจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล
วิธีการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรี ยน ให้ดาเนิ นการต่อไปนี้
1. จัดทาคาร้องขอรับเงินอุดหนุ นรายบุคคลตามแบบหรื อโปรแกรมที่ สช.กาหนด จานวน
2 ชุด โรงเรี ยนเก็บไว้ 1 ชุด
2. ยืน่ คาร้องขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารและข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในการขอรับเงิน
อุดหนุ น ส่ งสานักงานศึกษาธิ การจังหวัด ภายในวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. แบบคาร้องขอรับการอุดหนุนรายบุคคล..... (อน.1) ปริ้ นเอ้า จากระบบ PSIS
2. แบบรายงานจานวนนักเรี ยนและครู ประจาปี การศึกษา...... (อน.2) ปริ้ นเอ้า จาก
ระบบ PSIS
3. แบบบัญชีรายชื่อนักเรี ยนที่ขอรับการอุดหนุ นรายบุคคล...... (อน.3)ปริ้ นเอ้า จาก
ระบบ PSIS
4. แบบทะเบี ย นคุ ม นัก เรี ย นพิ ก ารในโรงเรี ย นเอกชน กรณี ที่ โ รงเรี ย นขอรั บการ
อุดหนุนรายบุคคลนักเรี ยนพิการ ต้องมีสมุดประจาตัวคนพิการ หรื อเอกสารรับรองความพิการจาก
แพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการและให้โรงเรี ยนจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
5. สาเนาใบอนุญาตกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- จัดตั้งโรงเรี ยน ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อทาการแทน ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ
- ความจุนกั เรี ยนทั้งโรงเรี ยน
- การเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ใบอนุญาตอื่น ๆ
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ซึ่งให้ความเห็นชอบ
ภาคเรียนที่ 1 จานวนนักเรี ยนและจานวนครู (10 มิถุนายน....) ที่ขอรับอุดหนุน
ระบุนกั เรี ยนปกติ และนักเรี ยนพิการให้ชดั เจน และงบรายได้
ค่าใช้จ่าย งบดุลของปี ที่ผา่ นมา
ภาคเรียนที่ 2 สรุ ปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจาปี การศึกษาปัจจุบนั
แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ปี การศึกษาถัดไป และบัญชีรายรับ
รายจ่าย ปี การศึกษาปั จจุบนั

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. โรงเรี ยนยืน่ คาร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาปี การศึกษา ผ่านระบบ PSIS
ข้อมูลนักเรี ยนตามโปรแกรมการขอรับการอุดหนุนรายบุคคล และเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 20
มิถุนายน (สารวจนักเรี ยน ณ วันที่ 10 มิถุนายน) ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
2. สานัก งานศึ ก ษาธิ ก ารจังหวัดเพชรบูรณ์ วิเคราะห์ ตรวจสอบค าร้ องขอรั บการ
อุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรี ยนด้วยโปรแกรมตรวจสอบการขอรับการอุดหนุน รายบุคคล ระบบ
PSIS และเอกสารประกอบตามข้อ 1 พร้ อมเปรี ยบเที ยบจานวนนักเรี ยนในคาร้ องกับจานวน
นักเรี ยนที่คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความเห็นชอบ
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบ รวบรวม ข้อมูลนักเรี ยน ตามระบบ PSIS
ของทุกโรงเรี ยน พร้อมแบบสรุ ปจานวนนักเรี ยนที่มีสิทธิ รับการอุดหนุ นรายบุคคล โดยแยกประเภท
เงินอุดหนุน ส่ งให้สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคมของทุก
ปี
5. สานัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึก ษาเอกชน ตรวจสอบคาร้ องขอรับเงิ น
อุดหนุ นและเอกสารประกอบ ตรวจสอบแบบสรุ ปจานวนนักเรี ยน ตรวจสอบและรวบรวมจานวน
นัก เรี ย นของทุ ก โรงเรี ย น หากถู ก ต้องจัดท าแบบสรุ ป จ านวนนัก เรี ย นของรายบุ ค คล โดยแยก
ประเภทเงินอุดหนุนเพื่อเสนอขออนุมตั ิ เพื่อเบิกจ่ายให้กบั โรงเรี ยน

แผนภูมิ การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชน

โรงเรียน
ยื่นคาร้ องภายใน 20 มิถุนายน (สารวจนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน)
ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่

-

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
วิเคราะห์ ตรวจสอบคาร้ องและเอกสารประกอบ
ตรวจสอบข้ อมูลผ่านระบบ PSIS ของโรงเรียนด้ วยโปรแกรม
ตรวจสอบ
เปรียบเทียบจานวนนักเรียนในคาร้ องกับจานวนนักเรียน
ที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ ความเห็นชอบ
เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละจานวนนักเรียน
สรุปข้ อมูลและนาเสนอคาร้ องขอรับการอุดหนุน

ศึกษาธิการจังหวัด
เห็นชอบจานวนนักเรียน

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ส่งแบบสรุปจานวนนักเรียน
ให้ สช. ภายใน 10 กรกฎาคม
สช.
- รวบรวม ตรวจสอบแบบสรุปจานวนนักเรียน ตามโปรแกรม PSIS
- จัดทารายละเอียดจานวนนักเรียนแต่ละประเภทที่รับการอุดหนุน
- โอนเงินให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

การเบิกจ่ ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือน
โรงเรียนจัดส่ งเอกสารประกอบการขอเบิก ดังนี้
1. ใบสาคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือน (อน.4) จานวน 2 ชุด โรงเรี ยนเก็บ
ไว้ 1 ชุด (ปริ้ นเอ้า จากระบบ PSIS)
2. กรณี จานวนนักเรี ยนที่ขอรับเงินอุดหนุ นของโรงเรี ยน มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือน
ที่ผา่ นมา ให้ส่ง
 บัญชี รายชื่ อนักเรี ยนที่ โรงเรี ยนรับเข้าเรี ยนเพิ่มเติ มของเดื อนที่ ผ่า นมา กรณี
โรงเรี ยนรั บนักเรี ยนเข้าเรี ยนเพิ่มเติ ม/นักเรี ยนอนุ บาล 1 อายุครบ 3 ปี บริ บูรณ์ นับถึ งวันที่ 16
พฤษภาคมของปี การศึกษา (อน.5) (ปริ้ นเอ้า จากระบบ PSIS)
 บัญชี รายชื่ อนักเรี ยนที่โรงเรี ยนจาหน่ าย/ลาออก/พักการเรี ยนของเดื อนที่ผ่าน
มา (อน.6) (ปริ้ นเอ้า จากระบบ PSISX
3. หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครู โดยผ่านระบบธนาคารของเดือนที่ผา่ นมา และบัญชี
การจ่ายเงินเดือนครู ของเดือนที่ขอเบิกเงินอุดหนุน และการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ นาไป
ประทับตราที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
4. หลักฐานการส่ งเงินสมทบ พร้อมแบบ วส.0001ของเดือนที่ผา่ นมา
5. โรงเรี ยนยื่นใบสาคัญรับเงิ น ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรี ยน (อน.4) ประจาเดื อนและ
เอกสารประกอบ ภายในวันที่ 3 ของเดือนที่เบิก ที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบจานวนนักเรี ยนปกติ นักเรี ยนพิการ (ประจา-ไปกลับ) จานวนเงินอุดหนุน
รายบุคคล และเงินสมทบส่ วนของครู และส่ วนของผูร้ ับใบอนุญาตที่ตอ้ งนาส่ งกองทุนสงเคราะห์ครู ใหญ่
และครู โรงเรี ยนเอกชน และตรวจสอบจานวนเงินที่คงเหลือให้ถูกต้อง ผ่านระบบ PSIS และเอกสารที่
โรงเรี ยนส่ งมา ให้ตรงกัน
2. สรุ ปยอดจานวนโรงเรี ยนและจานวนเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ขอเบิกจ่ายและขอ
อนุมตั ิเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจาเดือน ส่ ง สช. ภายในวันที่ 10 ของเดือน เพื่อเบิกจ่ายและโอนเงินให้
โรงเรี ยน
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลเข้าบัญชีโรงเรี ยน
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับโอนเงินจาก สช.
4.รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ
ประจาเดือนและจัดทา แบบสรุ ปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ส่ ง สช. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

แผนภูมิการเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล

โรงเรียน
จัดทาใบสาคัญรับเงิน (อน.4) และเอกสารประกอบ
ส่ง สนง.ศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ภายในวันที่ 3 ของเดือนที่เบิก

สนง.ศึกษำธิกำรจังหวัด
- รับใบสาคัญรับเงิน (อน.4) และ
เอกสารประกอบ
- วิเคราะห์ ตรวจสอบ คานวณเงิน
- รวบรวม จัดทารายละเอียด

ธ.กรุงไทย จำกัด (มหำชน)
- รับฝากเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- โอนเงินอุดหนุนเข้ าบัญชีโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัด
อนุมตั ิ

-

-

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
จัดทาแบบสรุปจานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน และจานวนเงินอุดหนุน
รายบุคคลที่ขอเบิกจ่ายและขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินอุดหนุนประจาเดือน ตามระบบ
PSIS ส่งให้ สช. ภายในวันที่ 10 ของเดือน
สช.ดาเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้ าบัญชี ศธจ.
เมื่อโรงเรียนดาเนินการถูกต้ องครบถ้ วน ศธจ.โอนเงินเข้ าบัญชีโรงเรียน ภายใน
5 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับโอนเงินจาก สช.
รายงานผลการใช้ เงินอุดหนุนส่ง สช.ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

สช.
รวบรวม ตรวจสอบ จัดทารายละเอียดผลการใช้ เงินอุดหนุนทุกจังหวัด
เพื่อประกอบการขออนุมตั เิ งิน

เงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามระเบียบ
1. นักเรี ยนต้องมาเรี ยนตามหลักสู ตรและเวลาเปิ ดที่โรงเรี ยนได้รับอนุญาตให้เปิ ด
ทาการสอนและมาเรี ยนทุกวันเป็ นประจาสม่าเสมอตามกฎกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้อง
2. การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยน โรงเรี ยนต้องดาเนินการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
ให้ถูกต้องตามระเบี ยบ และจัดเก็บเอกสารไว้ให้เป็ นปั จจุบนั พร้ อมให้ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กรณี ที่
จัดเก็บเอกสารเป็ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โรงเรี ยนต้องจัดเก็บเอกสารต้นฉบับไว้เพื่อการตรวจสอบ
ด้วย
3. โรงเรี ยนที่ไม่ยนื่ คาร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
ถือว่าโรงเรี ยนไม่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุ นรายบุคคลสาหรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนนั้น โดยห้าม
เรี ยกเก็บเงิ นค่าธรรมเนี ยมการศึ กษาในส่ วนที่ โรงเรี ยนไม่ได้ดาเนิ นการเบิกจ่ายเงิ นอุ ดหนุ นตาม
ระเบียบและห้ามจาหน่ายนักเรี ยนผูน้ ้ นั ออกจากโรงเรี ยนด้วยเหตุดงั กล่าว
4. โรงเรี ยนที่ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุ นรายบุคคลประจาเดือนไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่
กาหนด โรงเรี ยนต้องดาเนิ นการขอเบิกจ่ายเงินให้ทนั ภายในปี งบประมาณที่ยื่นคาร้อง โดยห้ามงด
จ่ายเงินเดือนครู ดว้ ยเหตุดงั กล่าวและจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ
5. โรงเรี ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในตราสารจัดตั้งเป็ นโรงเรี ยนการกุศล
ภายหลังวันที่ 10 มิถุนายนของปี การศึกษา ให้โรงเรี ยนได้รับเงิ นอุดหนุ นรายบุคคลในอัตราเงิ น
อุดหนุนรายบุคคลโรงเรี ยนการกุศลในปี การศึกษาต่อไป
6. โรงเรี ยนที่ได้รับเงินอุดหนุ นรายบุคคลต้องดาเนินกิจการโรงเรี ยนให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการและต้องนาเงิ นอุดหนุ นรายบุคคลที่
ได้รับไปจ่ายเป็ นเงินเดือนครู ไม่ต่ากว่าวุฒิที่ทางราชการกาหนดและตามประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่ อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ าและนาเงิ นที่ เหลื อไปใช้จ่ายเป็ นค่าพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน ครุ ภณ
ั ฑ์
พัฒนาอาคารสถานที่ และการดาเนินกิจการของโรงเรี ยน
7. โรงเรี ยนต้องทาบัญชีการเงินและบัญชีอื่นที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
8. โรงเรี ยนต้องจ่ายเงินเดือนครู โดยผ่านระบบธนาคารเป็ นรายบุคคลทุกเดือนและ
เก็บไว้เป็ นหลักฐานพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
9. โรงเรี ยนร้องเก็บค่าธรรมเนียนการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามประกาศของ
โรงเรี ยนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

10. โรงเรี ยนต้องบรรจุครู ให้เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอนในระดับที่เปิ ดสอน
โดยให้มีครู ประจาชั้นครบทุกชั้นที่เปิ ดทาการสอน
11. เมื่อนักเรี ยนพ้นสภาพจากการเป็ นนักเรี ยน โรงเรี ยนต้องแจ้งผูอ้ นุ ญาตภายในสิ้ น
เดือนและให้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรี ยนนั้นจนถึงสิ้ นเดือนที่นกั เรี ยนพ้นสภาพ
12. การจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในเดือนเมษายนและพฤษภาคมให้จ่ายตามจานวน
นักเรี ยนที่เรี ยนอยูจ่ ริ งในเดือนมีนาคมและในเดือนตุลาคมให้จ่ายตามจานวนนักเรี ยนที่เรี ยนอยูจ่ ริ ง
ในเดือนกันยายน
13. นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนระหว่างเดือนในแต่ละภาคเรี ยน ให้เบิกเงินอุดหนุน
รายบุคคลได้สาหรับนักเรี ยนผูน้ ้ นั ในเดือนถัดไป
14. โรงเรี ยนจัดตั้งใหม่หรื อโรงเรี ยนที่ขอรับเงินอุดหนุนในครั้งแรกให้ได้รับเงิน
อุดหนุนตั้งแต่เดือนแรกที่เปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 ของปี การศึกษาที่ยนื่ คาร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
15. โรงเรี ยนที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หรื อใบอนุญาตที่
มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม จ านวนนัก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ภายหลัง วัน ที่ 10 มิ ถุ น ายนของปี
การศึกษาให้คานวณจานวนนักเรี ยนที่มีสิทธิ ได้รับเงิ น อุดหนุ นรายบุคคลตามที่ได้รับอนุ ญาตให้
เปลี่ยนแปลงได้ในปี การศึกษาถัดไป
การกากับดูแลให้ ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบ
2. ในกรณี ที่ตรวจพบว่า โรงเรี ยนมีการเบิกเงินอุดหนุ นผิดพลาดหรื อโดยไม่มีสิทธิ
ให้ผอู ้ นุ ญาตเรี ยกเงิ นคืนจากโรงเรี ยนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อป ของจานวนเงิ นที่เบิก
โดยผิดพลาดหรื อโดยไม่มีสิทธิ นับแต่วนั ที่เบิกจ่ายจนถึงวันที่ชาระเสร็ จสิ้ น
หากโรงเรี ยนไม่ชดใช้เงิ นอุ ดหนุ นที่ เบิ กโดยผิดพลาด โดยไม่มีสิทธิ หรื อโดยทุ จริ ต
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ชาระเงิ นคื น ให้ผูอ้ นุ ญาตชะลอการเบิ กจ่ายเงิ น
อุดหนุนรายบุคคลไว้ก่อนจนกว่าโรงเรี ยนจะมาชาระหนี้ให้แล้วเสร็ จ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
ก. ถ้าจานวนเงิ นที่แจ้งให้ชาระเงิ นคื นไม่เกิ นหนึ่ งล้านบาทให้ชาระเงิ นคืนทันที ใน
งวดเดียว
ข. ถ้า จานวนเงิ น ที่ แจ้ง ให้ช าระเงิ นคื น ตั้ง แต่ หนึ่ ง ล้า นบาทขึ้ นไป ให้ช าระเงิ นคื น
ภายใน 1 ปี โดยโรงเรี ยนต้องทาหนังสื อรับสภาพหนี้ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

3. เมื่อปรากฏว่า โรงเรี ยนดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตาม
ระเบี ย บนี้ โ ดยทุ จ ริ ต ให้ผูอ้ นุ ญาตด าเนิ น การเรี ย กเงิ นคื นพร้ อ มดอกเบี้ ย ตาม (2) และพิ จ ารณา
ดาเนินการทางคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผกู ้ ระทาความผิด
4. ในกรณี ตรวจสอบพบว่าโรงเรี ยนไม่ได้นาเงินไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขข้อ 6ให้
ผูอ้ นุญาตสั่งแก้ไข หากไม่ดาเนินการให้ผอู ้ นุญาตสั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนเอกชนเป็ นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนเอกชนเป็ นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนเอกชนเป็ นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการอุดหนุนเป็ นเงินค่าใช้จ่ายรายหัว นักเรี ยน
ในโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2549 และประกาศสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเป็ นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ.2549 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4. ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานของโรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยค่าธรรมเนี ยมการเรี ยนและค่าธรรมเนี ยมอื่น
ของโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2549
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงโรงเรี ยนให้ผิดไปจาก ที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตให้จดั ตั้งโรงเรี ยน พ.ศ.2549
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการกองทุนสงเคราะห์ครู ใหญ่ และครู
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการคุม้ ครองการทางานของครู ใหญ่ และครู
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2542
9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการอุดหนุ นและส่ งเสริ มโรงเรี ยนเอกชน
การกุศล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538

10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานโรงเรี ยนเอกชน
ประเภทการศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการอุดหนุ นและส่ งเสริ มโรงเรี ยนเอกชนการ
กุศล พ.ศ.2535

การปฏิบัติงานของระบบ PSIS กับ เงินอุดหนุนรายบุคคล
1. ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานของระบบ PSIS กับ เงินอุดหนุนรายบุคคล
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรี ยนเอกชนในระบบใช้เป็ นเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา ครู
บุคลากร และนักเรี ยน นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โรงเรี ยนต้องจัดทาเอกสารเกี่ยวกับเอกสาร
เงินอุดหนุนรายบุคคลด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาและการบริ หารจัดการเงิน
อุดหนุน (PSIS) ระบบ PSIS กาหนดให้ประมวลผลเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนเป็ นเงิน
อุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2560 รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการดาเนินงานหรือวิธีการดาเนินงาน
1.การทางานของระบบ PSIS
ระบบ PSIS เน้นการทางานตามเวลาจริ ง (Real Time) หากเกิดรายการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล โรงเรี ยนต้องปรับปรุ ง แก้ไขรายการตามวันเวลาที่เกิดขึ้นจริ ง ตัวอย่าง หากโรงเรี ยนรับ
นักเรี ยนเข้าเรี ยน ลาออก หรื อจาหน่าย โรงเรี ยนต้องเข้าไปปรับปรุ งข้อมูลในระบบ PSIS ภายในวัน
นั้นๆ เพราะระบบ PSIS จะทาการบันทึกเปลี่ยนแปลงรายการตามวัน เวลาที่โรงเรี ยนเข้าทางานเป็ น
วันเดือนปี ของการเปลี่ยนแปลงรายการด้วย เช่น หากมีนกั เรี ยนลาออกในวันที่ 5 กรกฎาคม
โรงเรี ยนต้องปรับปรุ งข้อมูลในระบบ PSIS ในวันที่ 5 กรกฎาคม ระบบ PSIS จะบันทึกเป็ น
นักเรี ยนลาออกในวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่ งทาให้ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งและหลักฐานการ
ลาออกของนักเรี ยน ฉะนั้น สรุ ปได้วา่ หากโรงเรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงรายการใด วันไหน ก็ตอ้ ง
เข้าสู่ ระบบ PSIS ปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลรายการนั้นให้ถูกต้องในวันนั้นด้วยเช่นกัน
2. การยืน่ ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลด้ วยระบบ PSIS
การทางานของระบบ PSIS เน้นการทางานตามเวลาจริ ง (Real Time) ทาให้โรงเรี ยน
ต้องดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ให้ตรงเวลาตามที่กาหนด
การยืน่ คาร้องขอรับเงินอุดหนุน ( อน.1-3) ประจาปี การศึกษา เป็ นการสารวจข้อมูล
นักเรี ยน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25XX เมื่อโรงเรี ยนส่ งใบสาคัญรับเงินอุดหนุ น (อน.4 – 6)
ประจาเดือน พฤษภาคม ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 25XX เรี ยบร้อยแล้วให้โรงเรี ยนดาเนินการ
ปรับปรุ ง แก้ไขข้อมูลนักเรี ยนเป็ นของปี การศึกษาใหม่ในระบบ PSIS ทันที เนื่องจากการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุ นรายบุคคล ประจาเดือนมิถุนายน จะต้องเป็ นนักเรี ยนของปี การศึกษาใหม่ที่เรี ยนอยู่
จริ งในเดือนพฤษภาคม ดังนี้

1. นักเรี ยนที่จบการศึกษาให้เปลี่ยนสถานภาพนักเรี ยนเป็ นสาเร็ จการศึกษา
2. ปรับปรุ งข้อมูลนักเรี ยนที่ยา้ ย ลาออก จาหน่าย
3. เลื่อนชั้นและจัดห้องเรี ยนของนักเรี ยนให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
4. บันทึกข้อมูลนักเรี ยนที่เข้าเรี ยนใหม่
5. โรงเรี ยนต้องบันทึกข้อมูลนักเรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนทุกคน รวม
ทั้งนักเรี ยนที่ขอรับเงินอุดหนุ นและไม่ขอรับเงินอุดหนุ น (รวมถึง นักเรี ยนเตรี ยมอนุบาล ปวส.
หลักสู ตร EP) เพื่อแสดงถึง จานวนนักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริ งของโรงเรี ยน
เมื่อโรงเรี ยนนาข้อมูลนักเรี ยนครบถ้วนแล้ว ระบบ PSIS จะทาการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของนักเรี ยนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการอุดหนุนฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องหาก
ปรากฏว่ามีนกั เรี ยนบางคนที่ระบบไม่ได้นามานับรวมเป็ นจานวนนักเรี ยนที่มีสิทธิ รับเงินอุดหนุน
โรงเรี ยนอาจพิจารณาสาเหตุได้ ดังนี้
1.วัน เดือน ปี เกิด กรณี สีแดงทั้งโรงเรี ยน แสดงว่า สช. หรื อ ศธจ. หรื อ สช.จังหวัดยังไม่ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการอนุ ญาตต่างๆ ของโรงเรี ยน ในเมนูใบอนุญาตเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องตามกฎระเบียบของการอนุญาตดังกล่าวลงในระบบ
2. วัน เดือน ปี เกิด กรณี สีแดงเป็ นบางคน แสดงว่า อายุนกั เรี ยนไม่ครบเกณฑ์ตามที่
ใบอนุญาตหรื อตราสารกาหนด (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 25XX) จึงไม่มีสิทธิ รับเงินอุดหนุ น
3. เลขประจาตัวประชาชน กรณี สีแดงเนื่องจากโรงเรี ยนบันทึกเลขประจาตัวประชาชนผิด
ให้ลบข้อมูลออกโดยเลือกลบด้วยเหตุผลบันทึกข้อมูลผิดพลาด แล้วจึงบันทึกข้อมูลนักเรี ยนที่
ถูกต้องใหม่ (เหตุผล บันทึกข้อมูลผิดพลาด รายชื่อนักเรี ยนจะไม่มาปรากฏในบัญชีรายชื่ อนักเรี ยนที่
โรงเรี ยนจาหน่าย / ลาออก / พักการเรี ยนของเดือนที่ผา่ นมา : อน.6)
4. เลขประจาตัวประชาชน กรณี สีแดง แต่โรงเรี ยนตรวจสอบแล้วพิมพ์เลขประจาตัว
ประชาชนถูกต้อง ให้ส่งหลักฐาน เช่น สู ติบตั ร สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ให้สช. สาหรับกรุ งเทพมหานคร หรื อ ศธจ. หรื อ สช.จังหวัด ที่โรงเรี ยนตั้งอยู่ สาหรับส่ วนภูมิภาค
แล้วแต่กรณี ดาเนินการตรวจสอบในระบบ PSIS เพื่อยืนยันว่าโรงเรี ยนบันทึกเลขประจาตัว
ประชาชนถูกต้อง
5. สถานภาพนักเรี ยน กรณี สีแดง ได้แก่ นักเรี ยนไปเรี ยนโครงการฯ นักเรี ยนพักการเรี ยน
กรณี น้ ีนกั เรี ยนจะไม่มีสิทธิ รับเงินอุดหนุ น (นักเรี ยนยังมีสถานภาพเป็ นนักเรี ยนอยู)่
6. ในระบบ PSIS การนับอายุนกั เรี ยนจะพิจารณาตามที่ใบอนุญาตกาหนด ตัวอย่าง
โรงเรี ยนประเภทอาชีวศึกษา หากปรากฏว่าเลขประจาตัวประชาชน ปวช.1 เป็ นสี แดงทั้งหมดหรื อ
เป็ นส่ วนใหญ่ เกิดจากระบบ PSIS จะไม่คานวณนักเรี ยนที่มีวนั เดือน ปี เกิด ไม่ครบเกณฑ์ตามที่
ใบอนุญาตหรื อตราสารกาหนด (นับถึง 16 พฤษภาคม) เพื่อให้อายุนกั เรี ยนและการจัดการเรี ยนการ
สอนสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง โรงเรี ยนสามารถยืน่ คาร้อง สช.3 เรื่ อง ขอเปลี่ยนแปลง

รายการในตราสารจัดตั้งโรงเรี ยน หมวด 9 ระเบียบการของโรงเรี ยน ข้อ.......( ) จากเดิม “นักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ อายุยา่ งตั้งแต่ 15 ปี อย่างสู ง 21 ปี เปลี่ยนเป็ น “นักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อายุต้ งั แต่ 14 ปี ขึ้นไป” ยืน่ ที่ สช.สาหรับกรุ งเทพมหานคร หรื อ ศธจ. หรื อ
สช. จังหวัด ที่โรงเรี ยน ตั้งอยู่ สาหรับส่ วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุ ญาตแล้วให้โรงเรี ยน
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในเมนูใบอนุญาตระบบ PSIS พร้อมส่ งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ใบอนุญาตในระบบ PSIS ต่อไป
7. นักเรี ยนที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน พิจารณาได้ 2 กรณี คือ
7.1 ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก แต่มีสิทธิ รับเงินอุดหนุ น
หากบิดาหรื อมารดาเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยไม่วา่ จะเกิดในหรื อนอกราชอาณาจักรไทย
นักเรี ยน ผูน้ ้ นั ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ให้โรงเรี ยนกาหนดเลขอัตโนมัติในระบบ จะได้เลข
ขึ้นต้นด้วยตัว P ตามด้วยรหัสโรงเรี ยนและลาดับนักเรี ยนในโรงเรี ยนเป็ นสี แดง โรงเรี ยนส่ ง
หลักฐานที่ปรากฏชื่อบิดา หรื อมารดา ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ PSIS เมื่อเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องให้ยนื ยันสิ ทธิ ให้นกั เรี ยนผูน้ ้ นั รับเงินอุดหนุนได้
หากนักเรี ยนไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎรและไม่มีเลขประจาตัว 13 หลักให้โรงเรี ยน
ซักถามประวัติบุคคลผูม้ าสมัครเรี ยนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อนาลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคล
ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยน
ในสถานศึกษา พ.ศ.2548 เป็ นหลักฐานที่จะนามาลงหลักฐานทางการศึกษา กรณี ดงั กล่าวหากบิดา
มารดาเป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย ก็ให้นกั เรี ยนมีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนเช่นกัน
7.2 ไม่ มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่มีสิทธิ รับเงินอุดหนุ น เช่น นักเรี ยนที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน เนื่องจากเป็ นบุคคลต่างด้าว ไร้สัญชาติ
คาชี้แจง : ขณะนี้สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูส้ ู งอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิ ดสารวจบุคคลไร้
รากเหง้าทั้งที่อยูใ่ นและนอกสถานสงเคราะห์ หรื อที่อยูใ่ นการดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้ง
พระภิกษุสามเณรในวัด และโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม ใน 3 ลักษณะ
1. ไม่ปรากฏบุพการี หรื อบุพการี ทอดทิง้ ตั้งแต่วยั เยาว์
2. ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฏรและไม่มีเลขประจาตัว 13 หลัก
3. เกิดในประเทศไทย หรื อเข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยก่อนวันที่ 18
มกราคม 2548 โดยเปิ ดรับลงทะเบียน ที่ สท. เมื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ แล้วจะออกหลักฐานและ
เลขประจาตัวเพื่อประโยชน์ต่อการดูแลจัดระบบของภาครัฐ และรับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่างๆ ในฐานะ
คนไทย เว้นแต่ต่างด้าวก็อาจจะได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน ยกเว้นสิ ทธิ บางอย่าง
เฉพาะคนไทย ขอให้ติดต่อสานักงานทะเบียนอาเภอ สานักงานทะเบียนท้องถิ่นเขต หรื อเทศบาล
ตามทะเบียนบ้านหรื อภูมิลาเนาที่บุคคลไร้รากเหง้าอาศัยอยู่

8. นักเรี ยนพิการ หากจานวนนักเรี ยนพิการยังไม่แยกข้อมูลจากนักเรี ยนปกติและไม่
ปรากฏชื่อในทะเบียนคุมนักเรี ยนพิการ ให้โรงเรี ยนส่ งหนังสื อรับรองความพิการ หรื อบัตร
ประจาตัวพิการ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ PSIS ให้แล้วจึงจะ
เป็ นนักเรี ยนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรี ยนพิการไป – กลับ (โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ระบบจะตั้งค่าให้เป็ นนักเรี ยนพิการทั้งโรงเรี ยน ไม่ตอ้ งแนบหนังสื อรับรองความพิการ หรื อบัตร
ประจาตัวคนพิการให้เจ้าหน้าที่)
9. นักเรี ยนซ้ าซ้อน พิจารณาได้ 2 กรณี คือ
ซ้ าซ้อนกับโรงเรี ยนอื่น โรงเรี ยนต้องเข้าไปยืนยันในระบบก่อนว่ามีนกั เรี ยนเรี ยน
อยูจ่ ริ งหรื อไม่มีนกั เรี ยนอยู่ กรณี ยนื ยันว่ามีนกั เรี ยนอยูจ่ ริ งให้ส่งหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนผูน้ ้ นั
เรี ยนอยูท่ ี่โรงเรี ยนจริ งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตัดสิ น (เช่น หลักฐานการมอบตัวนักเรี ยน บัตร
ประชาชนตัวจริ ง ภาพถ่ายนักเรี ยน หนังสื อยืนยันของนักเรี ยนเอง เป็ นต้น)
ซ้ าซ้อนในโรงเรี ยนเดียวกัน เมื่อโรงเรี ยนบันทึกข้อมูลนักเรี ยนแล้วแต่ไม่มีชื่อใน
ห้องเรี ยนนั้น หรื อระบบขึ้นว่าซ้ าในโรงเรี ยนเดียวกัน ให้โรงเรี ยนค้นหานักเรี ยนด้วย ชื่ อ หรื อสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน เมื่อพบแล้วให้คลิกที่เลขประจาตัวประชาชนของนักเรี ยนแล้วจะ
ปรากฏข้อมูลนักเรี ยนให้เลือกห้องเรี ยน แล้วกดบันทึก
กรณี โรงเรี ยนยืนยันผิดพลาด เช่น นักเรี ยนไม่อยูแ่ ต่ยนื ยันว่าอยู่ ให้โรงเรี ยนแจ้ง
เจ้าหน้าที่เพื่อดาเนิ นการแก้ไขให้ หรื อหากทั้งสองโรงยืนยันว่าไม่อยู่ ระบบจะทาการลบข้อมูล
นักเรี ยนคนนั้นโดยอัตโนมัติ และหากเจ้าหน้าที่ตดั สิ นให้โรงเรี ยนผิดโรง ให้รีบแจ้งโรงเรี ยนลบ
ข้อมูลนักเรี ยนคนนั้นออกจากระบบ PSIS ทันที
10. ความจุนกั เรี ยนต่อห้องไม่ตรงกับข้อมูลการอนุ ญาตที่มีอยูใ่ นระบบ PSIS
โรงเรี ยนที่ได้รับอนุญาตให้รับนักเรี ยนต่อความจุต่อห้องไม่ตรงกับที่ระบบ PSIS
กาหนดให้ส่งหนังสื อการอนุ ญาต ให้เจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขจานวนนักเรี ยนให้ตรงกับที่ได้รับอนุ ญาต
เช่น ระดับประถมศึกษา ขนาดห้อง 7 x 8 เมตร ให้รับนักเรี ยนได้ 55 คน เป็ นต้น ทั้งนี้ การขอ
อนุญาตผ่อนผันให้รับนักเรี ยนเกินความจุของห้องเรี ยน ให้โรงเรี ยนระบุห้อง และขออนุญาตเฉพาะ
ปี การศึกษา สาหรับระดับก่อนประถมศึกษาไม่มีการผ่อนผันนักเรี ยนเกินความจุห้อง แม้หอ้ งจะมี
ขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานฯ)
โรงเรี ยนต้องการดาเนิ นการบันทึก ปรับปรุ ง แก้ไขข้อมูลนักเรี ยนให้เสร็ จสิ้ นภายใน
วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี การศึกษา

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาเดือนด้ วยระบบ PSIS
การขอรับเงินอุดหนุนประจาเดือน ระบบจะประมวลผลจานวนครู นักเรี ยนเข้า –
ลาออก ลาพักเรี ยน ของนักเรี ยนภายในเดือนที่ผา่ นมา (ตั้งแต่วนั ที่ 1 ถึงวันสิ้ นเดือน) ฉะนั้น หาก
มีการเปลี่ยนแปลงรายการใด โรงเรี ยนต้องจัดทาข้อมูลนักเรี ยน หรื อครู ในระบบ PSIS ในวันที่ครู
นักเรี ยน เข้าออกจริ ง เพื่อจะได้ขอ้ มูลครู นักเรี ยนที่ขอรับเงินอุดหนุ นประจาเดือนถูกต้องตรงกับ
ความเป็ นจริ ง (การทางานของระบบ PSIS เน้นการทางานตามเวลาจริ ง (: Real Time) ระบบ
กาหนดให้สามารถพิมพ์รายงานได้ หลังจาก 24.00 น. ของทุกวันสิ้ นเดือน และโรงเรี ยนสามารถ
พิมพ์รายงานใบสาคัญรับเงิน (อน.4-6) และเอกสารประกอบ และจัดส่ งให้ สช. ศธจ. หรื อ สช.
จังหวัด ไม่เกิน วันที่ 3 ของทุกเดือน
4. ผลจากการเรียนรู้ ได้ รับความรู้ อะไรบ้ าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การค้นหาโรงเรี ยนเพื่อตรวจสอบ
การบันทึกเลขที่บญั ชีธนาคารของโรงเรี ยน
การตรวจสอบและบันทึกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยน
การบันทึกจานวนนักเรี ยนสู งสุ ดที่ได้รับอุดหนุนในแต่ละห้องเรี ยน
การตรวจสอบและยืนยันเลขประจาตัวประชาชน
การตรวจสอบและยืนยันนักเรี ยนพิการ
การตัดสิ นนักเรี ยนซ้ าซ้อนที่ยงั ไม่ได้ขอ้ ยุติ
การเปิ ดดูรายงาน อน.ต่าง ๆ และบัญชีการจ่ายเงินเดือนครู

หมายเหตุ
1. อน.1 หมายถึงคาร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชน
2. อน.2 หมายถึง แบบรายงานจานวนนักเรี ยนและครู ประจาปี การศึกษา.....
3. อน.3 บัญชีรายชื่อนักเรี ยนที่ขอรับอุหนุนเป็ นรายบุคคล
4. อน.4 ใบสาคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
5. อน.5 บัญชีรายชื่อนักเรี ยนที่ขอรับอุดหนุนเป็ นรายบุคคล กรณี โรงเรี ยนรับนักเรี ยนเพิ่มเติมของ
เดือนที่ผา่ นมา
6. อน.6 บัญชีรายชื่อนักเรี ยนที่โรงเรี ยนจาหน่าย/ลาออก/พักการเรี ยนของเดือนที่ผา่ นมา

อน. 1

คาร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สาหรับนักเรียน โรงเรียนประสิทธิว์ ิทยา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เรียน ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์
ข้าพเจ้า นางผุสดี ศรีตนทิพย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ขอยื่นคาร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียน เรียน ต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โรงเรียนได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกาหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็น
เงินอุดหนุนรายบุคคล
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โรงเรียนได้รับนักเรียนลงทะเบียนเรียนและเรียนอยู่จริงในชั้นเรียนที่โรงเรียน ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือตราสารที่ไ ด้รับ
อนุญาตในปัจจุบันให้รับนักเรียนดังนี้
3.1 ตั้งแต่ ชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 08:30 - 16:00 อายุ ตั้งแต่ 3 ปี ถึงอายุ 12 ปี
3.2 ความจุสูงสุดรวม 1,474 คน จานวนห้องเรียน 35 ห้อง ความจุนักเรียนรวมปัจจุบัน 982 คน จานวนห้องเรียน 30 ห้อง
3.3 นักเรียนปกติ จานวน 982 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เงินอุดหนุนรายบุคคล

จานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง

ของนักเรียน

ณ วันที่ 19 ต.ค. 2561

บาท/คน/ปี

(เฉพาะชั้นที่ขอรับการอุดหนุนฯ)

บาท/คน/ปี

ระดับการศึกษา
การกุศล

ทั่วไป

การกุศล

ทั่วไป

การกุศล

ทั่วไป

รวม

ก่อนประถมศึกษา

-

4,800.00

-

10,010.50

-

372

372

ประถมศึกษา

-

4,200.00

-

10,180.50

-

610

610

-

982

982

รวมจานวนนักเรียน
3.4 นักเรียนพิการที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนโดยถูกต้อง จานวน 0 คน
4. โรงเรียนขอรับการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ข้อ 3.3 + ข้อ 3.4) รวม 982 คน

5. โรงเรียนจะนาเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับไปจ่ายเป็นเงินเดือนครูไม่ต่ากว่าวุฒิที่ทางราชการกาหนด และตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า และหากเหลือจ่ายจะนาไปใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนและครุภัณฑ์ พัฒนาอาคารสถานที่ และการดาเนินกิจการในโรงเรียน
6. เมื่อมีนักเรียนพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโรงเรียน ข้าพเจ้าจะแจ้งงดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ ภายในสิ้นเดือ นนับแต่
วันที่นักเรียนผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าโรงเรียน มิได้ดาเนินการตามข้อความดังกล่าวข้างต้น หรือ
เกิดผิดพลาดด้วยประการใดก็ดี หรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับใบอนุญาตยินยอม
จะนาเงินชดใช้ให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน และยินยอมรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
ลงชื่อ.................................................................ผู้จัดการ
( นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ )

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับใบอนุญาต
( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )

อน.2
แบบรายงานจานวนนักเรียนและครู ประจาปีการศึกษา 2561
สารวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
รหัสโรงเรียน 1167100001

โรงเรียน ประสิทธิ์วิทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 486/5 ม.0 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
นักเรียนมาเรียนสม่าเสมอ
ชื่อ-สกุล

นักเรีย
ชั้นเรียน

นเต็ม

แยกแต่ละห้อง

ตาม
บัญชี

ปกติ

ครูประจาชั้นและครูพิเศษ

พิการ

(เฉพาะครูที่ได้รับอนุญาต

ทั่วไ

กุศล

ป

ประจา

ไป

วุฒิ

ที่ได้รับ
ในปัจจุบัน

ให้

รวม
การ

เงินเดือน

วันเดือนปี
ที่บรรจุ

เลขที่หนังสือ
ที่บรรจุ
แต่งตั้ง

บรรจุแต่งตั้งให้เป็นครู)

กลับ

ก่อนประถมศึกษา

อ.1/1

27

-

27

-

-

27 นางสาวสุนารี พิมมะสอน

ป.ตรี

ป.
อ.1/2

22

-

22

-

-

15,600.00

(ครู)

22 นางพิมลพรรณ พิมพ์ทอง บัณฑิต

2561

16,432.00

นางสาวประภัสสร อ่อนละ ป.ตรี

21

-

21

-

-

21

อ.1/4

21

-

21

-

-

21 นางจรัญ ทองใบ

อ.2/1

33

-

33

-

-

33 นางสาวพรพิศ ทองใบ

อ.2/2

34

-

34

-

-

34 นางสาวดวงใจ พรหมบุญ

มัย

ป.โท

36

-

36

-

-

36 นางสาวศิรินภา สมงาม

15,600.00

31,200.00

17,680.00

35

-

35

-

-

35 นางเรณู คุ่ยต่วน

ป.ตรี
(ครู)

1 มิ.ย.
2545

16,432.00

1 พ.ค.
2556

(ครู)

อ.2/4

1 พ.ย.
2529

(ครู)

บัณฑิต

1 มิ.ย.
2535

(ครู)

ป.ตรี

1 ส.ค.
2553

(ครู)

ป.
อ.2/3

15,600.00

(ครู)

ป.ตรี

1 ส.ค.
2553

(ครู)

อ.1/3

1 ม.ค.

15,600.00

1 มิ.ย.
2545

ปว.0001/2561

39-53-0005

36-53-0006

39-35-0050

39-29-5033

39-45-0093

ปว0002/2556

39-45-0095

นักเรียนมาเรียนสม่าเสมอ
ชื่อ-สกุล

นักเรีย
ชั้นเรียน

นเต็ม

แยกแต่ละห้อง

ตาม
บัญชี

ปกติ

ครูประจาชั้นและครูพิเศษ

พิการ

(เฉพาะครูที่ได้รับอนุญาต

ทั่วไ

กุศล

ป

ไป

ประจา

วุฒิ

34

-

34

-

-

34 นางประภาศิริ สกุลยา

อ.3/2

37

-

37

-

-

37 นางเรณู นาคเมือง

อ.3/3

35

-

35

-

-

35 นางบุญชู จริยะ

บัณฑิต

ป.ตรี

16,432.00

ป.ตรี

-

37

-

-

37 นายสมชาย สุวรรณภพ

15,600.00

15,600.00

ประถมศึกษา

372

- 372

-

- 372

12

1 มิ.ย.
2534

16,432.00

1 เม.ย.
2548

(ครู)

รวมก่อน

1 ธ.ค.
2543

(ครู)

บัณฑิต

1 พ.ค.
2528

(ครู)

ป.
37

ที่บรรจุ

เลขที่หนังสือ
ที่บรรจุ
แต่งตั้ง

กลับ

(ครู)

อ.3/4

วันเดือนปี

บรรจุแต่งตั้งให้เป็นครู)

ป.
อ.3/1

ที่ได้รับ
ในปัจจุบัน

ให้

รวม
การ

เงินเดือน

39-28-0027

39-43-0127

39-26-0071

39-48-0043

208,208.00

ประถมศึกษา

ป.1/1

29

-

29

-

-

29

นางสาวสุกัลยา สุวรรณ
พจน์

ป.
บัณฑิต

ป.ตรี

วิเศษ

(ครู)

38

-

38

-

-

38

ป.1/3

37

-

37

-

-

37 นางอารีรัตน์ จันทร์เพชร

ป.2/1

32

-

32

-

-

32 นางสมพร กรณีย์

ป.ตรี

15,600.00

(ครู)

1 ก.ค.
2539

15,600.00

(ครู)

ป.ตรี

1 เม.ย.
2552

(ครู)

นางสาวสุฑาวรรณ คง

ป.1/2

16,432.00

1 เม.ย.
2552

20,800.00

1 มิ.ย.
2524

39-52-0003

39-39-0116

39-52-0001

39-24-3496

นักเรียนมาเรียนสม่าเสมอ
ชื่อ-สกุล

นักเรีย
ชั้นเรียน

นเต็ม

แยกแต่ละห้อง

ตาม
บัญชี

ปกติ

ครูประจาชั้นและครูพิเศษ

พิการ

(เฉพาะครูที่ได้รับอนุญาต
รวม

การ

ทั่วไ

กุศล

ป

ไป

ประจา

เงินเดือน
วุฒิ

-

32

-

-

32 นางอัมพร สายเพ็ชร์

ป.2/3

32

-

32

-

-

32 นางบุญเลื่อน เที่ยงตรง

ป.3/1

36

-

36

-

-

36 นางธารกมล จิตรจา

ป.3/2

36

-

36

-

-

36 นายยุทธชัย บุญเหลือ

ป.3/3

37

-

37

-

-

37 นางนงลักษณ์ บุญละ

ป.4/1

29

-

29

-

-

29 นางรุ่งทิพย์ นาคเพชร

ป.4/2

32

-

32

-

-

32 นางสาวจันทิมา เสนาขันธ์

ป.ตรี

30

-

-

30 นายพุทธา เวินเสียง

15,600.00

(ครู)

ป.ตรี

ป.ตรี

15,600.00

15,600.00

16,432.00

15,600.00

15,600.00

15,600.00

37

-

37

-

-

37 นางถาวร ทองใบ

ป.5/2

39

-

39

-

-

39 นางสาเนียง ห้วยใหญ่

ป.ตรี

16,432.00

(ครู)

1 มิ.ย.
2554

20,800.00

(ครู)

ป.ตรี

1 ก.ค.
2552

(ครู)

ป.5/1

1 พ.ค.
2544

(ครู)

บัณฑิต

1 พ.ค.
2553

(ครู)

ป.ตรี

1 ก.ค.
2559

(ครู)

ป.ตรี

1 พ.ค.
2556

บัณฑิต

ป.ตรี

1 มิ.ย.
2545

(ครู)

ป.

1 เม.ย.
2536

(ครู)

ป.
-

ที่บรรจุ
แต่งตั้ง

กลับ

32

30

ที่บรรจุ

เลขที่หนังสือ

บรรจุแต่งตั้งให้เป็นครู)

ป.2/2

ป.4/3

ที่ได้รับ
ในปัจจุบัน

ให้

วันเดือนปี

1 ก.พ.
2527

15,600.00

1 เม.ย.
2548

39-36-0014

39-40-0161

ปว0003/2556

ปว 0003/2559

39-53-0001

39-44-0037

39-47-0140

39-54-0002

39-26-0288

09-39-0309

นักเรียนมาเรียนสม่าเสมอ
ชื่อ-สกุล

นักเรีย
ชั้นเรียน

นเต็ม

แยกแต่ละห้อง

ตาม
บัญชี

ปกติ

ครูประจาชั้นและครูพิเศษ

พิการ

(เฉพาะครูที่ได้รับอนุญาต

ทั่วไ

กุศล

ป

ไป

ประจา

-

35

-

-

35 นางสาวขัตติยา บุผาโต

ป.6/1

36

-

36

-

-

36 นางวรรณภา ลามนต์

ป.6/2

31

-

31

-

-

31 นางสาวกิตติ์สินี รัตนวิชัย

ป.6/3

32

-

32

-

-

32 นายพงษ์ศิฏฐ วรรณา

- 610

-

- 610

610

ในปัจจุบัน

15,600.00

ป.ตรี

ป.ตรี

15,600.00

(ครู)

นางผุสดี ศรีตนทิพย์

15,600.00

(ครู)

982

- 982

-

- 982

1 ก.ค.
2552

ป.ตรี

22,880.00

(ครู)

1 พ.ย.
2538

ที่บรรจุ
แต่งตั้ง

ปว0001/2560

ที่ปว 0002/61

39-52-0005

39-38-0140

300,976.00

36,400.00

บัณฑิต

ป.โท

26,000.00

(ครู)

32

1 ธ.ค.
2540

(ครู)

นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์

1 มิ.ย.
2561

ป.ตรี

18

1 ม.ค.
2560

ป.

รวมทั้งหมด

ที่บรรจุ

เลขที่หนังสือ

กลับ

35

ประถมศึกษา

ที่ได้รับ

วันเดือนปี

บรรจุแต่งตั้งให้เป็นครู)

ป.5/3

รวม

วุฒิ

ให้

รวม
การ

เงินเดือน

1 พ.ค.
2554

39-40-0187

39-54-0001

571,584.00

ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่ามิได้เป็นไปดังกล่าวข้างต้น หรือเกิดผิดพลาดด้วยประการใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอม
ใช้เงินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการครบถ้วนทุกกรณี และยินยอมรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
ลงชื่อ .......................................................ผู้แทนครู

ลงชื่อ .......................................................ผู้อานวยการ

( นางสมพร กรณีย์ )
ลงชื่อ .......................................................ผู้จัดการ

( นางสาวพรพิศ ทองใบ )
ลงชื่อ ......................................................ผู้รับใบอนุญาต

( นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ )

( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )
ย้อนกลับ

อน.3

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับอุดหนุนเป็นรายบุคคล
ประจาปีการศึกษา 2561
สารวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
รหัสโรงเรียน 1167100001

โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา

ประเภทของโรงเรียน ในระบบประเภทสามัญศึกษา (ทั่วไป)

ตั้งอยู่เลขที่ 486/5 ม.0 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056711465 โทรสาร 056711465
ระดับชั้นปี/ห้องเรียน อ.1/3

หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ

ที่

เลขประจาตัวนักเรียน

ชื่อ-สกุล

1

12946

ด.ญ. วิภาวรรณ รักอยู่

2

12951

ด.ช. กชกร โมริกุล

3

12952

4

วันเดือนปีเกิด

เลขประจาตัวประชาชน

4 พ.ย. 2557

1679900949741

19 พ.ย. 2557

1679900951240

ด.ญ. ชญาภา เต็มใจ

4 ธ.ค. 2557

1679900952670

12954

ด.ญ. พิมประภัส ยางก้อน

9 พ.ค. 2558

1679900964104

5

12956

ด.ญ. กวีรัตน์ แสนสุข

23 มี.ค. 2558

1679900960591

6

12958

ด.ช. ปัญญาพล วุธนู

22 ม.ค. 2558

1679900956632

7

12964

ด.ช. ภัทระ พิมพ์บล

4 พ.ย. 2557

1679900949806

8

12967

ด.ญ. ณัฏฐวรรณ สุวรรณโชติ

23 ก.พ. 2558

1679900958627

9

12970

ด.ญ. กมลวรรณ ปานแปน

26 พ.ย. 2557

1679900951801

10

12971

ด.ญ. ภัทรวดี คงเพ็ง

17 มี.ค. 2558

1679900960231

11

12972

ด.ช. พีรพัฒน์ กามล

10 พ.ย. 2557

1679900950260

12

12973

ด.ช. นนทพัทธ์ เลไธสง

27 ก.พ. 2558

1679900959062

13

12974

ด.ญ. กมลชนก พึ่งเมือง

15 ก.ย. 2557

1679900945053

14

12975

ด.ญ. กัญญพัชร ชื่นสุข

22 ธ.ค. 2557

1679900954061

15

12976

ด.ช. จักรเพชร ยินดีขันธ์

22 ต.ค. 2557

1679900948621

ลักษณะพิการ

ที่

เลขประจาตัวนักเรียน

ชื่อ-สกุล

วันเดือนปีเกิด

เลขประจาตัวประชาชน

16

12980

ด.ญ. สร้อยสุดาห์ บุญยวง

11 เม.ย. 2558

1679900962055

17

12981

ด.ช. พสิษฐ์ อินทมงคล

5 ธ.ค. 2557

1679900952751

18

12983

ด.ญ. ฑิตฐิตา ปิติวรยุทธ

18 พ.ค. 2557

1679900934337

19

12985

ด.ญ. ัะญญามาศ ชูสังวาลย์

28 ต.ค. 2557

1679900949105

20

12989

ด.ช. ธีรภัทร จันมี

6 ธ.ค. 2557

1719900980672

21

12993

ด.ญ. ประภัสสรณ์ อุปรา

14 เม.ย. 2558

1129701663591

ลักษณะพิการ

ลักษณะความพิการ: 1 = ทางการมองเห็น, 2 = ทางการได้ยิน, 3 = ทางสติปัญญา, 4 = ทางร่างกายหรือสุขภาพ,
5 = ทางการเรียนรู้, 6 = ทางการพูดและภาษา, 7 = ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์, 8 = ออทิสติก, 9 = ความพิการซ้าซ้อน
ขอรับรองว่า บัญชีรายชื่อนักเรียนนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ครูประจาชั้น

ลงชื่อ ...........................................................ผู้อานวยการ

( นางสาว ประภัสสร อ่อนละมัย )

( นางสาวพรพิศ ทองใบ )

ลงชื่อ .......................................................ผู้จัดการ

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับใบอนุญาต

( นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ )

( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )

อน.4

ใบสาค ัญร ับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ิ ธิว์ ท
สาหร ับน ักเรียน โรงเรียนประสท
ิ ยา
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทร. 056711465
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ข้าพเจ้า นางผุสดี ศรีตนทิพย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 486/5 ถ.เพชรเจริญ ต.ใน
เมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-725-564 ได้สารวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อขอรับ
การอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุน รายบุคคลของนักเรียน ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561 จานวนเงิน 827,834.25 บาท
โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 6141717799 ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ดัง
รายการดังนี้
จานวนนักเรียน (เฉพาะชั้นทีข่ อรับการอุดหนุน)
ปกติ

ระดับการศึกษา

จานวนเงินอุดหนุน (บาท /
เดือน)

พิการ

การ
กุศล

ทั่วไป

รวม

ประจา

ไปกลับ

รวม

ก่อนประถมศึกษา

-

372

372

-

-

-

310,325.50

ประถมศึกษา

-

610

610

-

-

-

517,508.75

-

982

982

-

-

-

827,834.25

ก่อนประถมศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

ประถมศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมจานวนนักเรียนและเงิน
อุดหนุนนักเรียนปกติ

รวมจานวนนักเรียนและเงิน
อุดหนุนนักเรียนพิการ
รวมจานวนนักเรียนและเงิน
อุดหนุนรายบุคคลทั้งสิ้น

982

รวมรับเงินอุดหนุนรายบุคคลทั้งสิ้น
= แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์ =

827,834.25

827,834.25

ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่ามิได้เป็นไปดังกล่าวข้างต้น หรือเกิดผิดพลาดด้วย
ประการใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการครบถ้วนทุกกรณี และยินยอมรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
ลงชื่อ .......................................................ผู้รับใบอนุญาต
( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับเงิน
( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )

ลงชื่อ .......................................................ผู้จ่ายเงิน
(.........................................................)

อน.5
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
กรณีโรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มเติมของเดือนที่ผ่านมา
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
สารวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
รหัสโรงเรียน 1167100001
โรงเรียน ประสิทธิ์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 486/5 ม.0 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056711465 โทรสาร
056711465

ที่

1

ระดับชั้น
เลข
/
ประจาตัว
ห้องเรียน นักเรียน

อ.1/4

13042

ชื่อ-นามสกุล

ด.ช.ณดล สี
ดาถม

วัน/เดือน/ปี
เกิด

เลขประจาตัว
ประชาชน

ลักษณะ
พิการ

5 ก.ย. 2557 1679900944294

วัน/เดือน/ปี
ที่
รับเข้าเรียน

หมายเหตุ

15 ต.ค. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชอน
2561 ไพรเพชรบูรณ์/เพชรบูรณ์

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง หากปรากฎในภายหลังว่ามิได้เป็นไปดังกล่าวข้างต้นหรือเกิดผิดพลาดด้วย
ประการใดก็ดี
ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการครบถ้วนทุกกรณีและยินยอมรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
ลงชื่อ ................................ผู้จัดการ

ลงชื่อ ..................................ผู้อานวยการ

( นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ )

( นางสาวพรพิศ ทองใบ )

ลงชื่อ ..............................................ผู้รับใบอนุญาต
( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )

อน.6
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนจาหน่าย/ลาออก/พักการเรียนของเดือนทีผ่ ่านมา
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
สารวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 31 ต.ค. 61
รหัสโรงเรียน 1167100001
โรงเรียน ประสิทธิว์ ิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 486/5 ม.0 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056711465 โทรสาร 056711465

ที่

1

ระดับชั้น
เลขประจาตัว
/
นักเรียน
ห้องเรียน

อ.2/4

ชื่อ-นามสกุล

12855

วัน/เดือน/ปีเกิด

ด.ญ.
กฤษณา บาง 10 เม.ย. 2557
สิงห์

วัน/เดือน/ปี
ที่จาหน่าย/ลาออก/พักการ
เรียน

20 ก.ย. 2561

สาเหตุ
ที่จาหน่าย/
เลขประจาตัวประชาชน
ลาออก/พักการ
เรียน

1199901516177

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง หากปรากฎในภายหลังว่ามิได้เป็นไปดังกล่าวข้างต้นหรือเกิดผิดพลาดด้วยประการใดก็ดี
ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการครบถ้วนทุกกรณีและยินยอมรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
ลงชื่อ ............................................. ผูจ้ ดั การ ลงชื่อ ................................................ผู้อานวยการ ลงชื่อ ..................................ผู้รบั ใบอนุญาต
( นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ )
( นางสาวพรพิศ ทองใบ )
( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )

กรณีอื่นๆ

รายละเอียดประกอบการจัดประชุม
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาทีไ่ ด้ รับการอุดหนุน
ภาคเรียนที่หนึ่ง
โรงเรี ยนจะต้องนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจาณาอนุ มตั ิหรื อให้ความ
เห็นชอบภายในวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี ดังนี้
1. จานวนนักเรี ยน จานวนครู สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปี
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกาไรขาดทุน) ของปี การศึกษาที่ผา่ นมา
3. งบดุลของปี การศึกษาที่ผา่ นมา
หลังจากการประชุมเสร็ จสิ้ นแล้ว ต้องส่ งรายงานการประชุมให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน/ จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของปี
ภาคเรียนทีส่ อง
โรงเรี ยนจะต้องนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1. สรุ ปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุ นรายบุคคล ประจาปี การศึกษา (พฤษภาคม
ถึงเดือนที่นดั ประชุมในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษา)
2. แผนการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจาปี การศึกษา
(ปี ถัดไป)
3. บัญชีรายรับ –รายจ่ายของโรงเรี ยน สาหรับภาคเรี ยนที่ 1 ของปี การศึกษา
4. แผนงาน/โครงการ(กรณี เป็ นโรงเรี ยนเอกชนการกุศล
หลังจากการประชุมเสร็ จแล้ว ต้องส่ งรายงานการประชุมให้สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน / จังหวัด

ตัวอย่างที่ 1
(ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 25.............)
ระเบียบวาระการประชุ มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ 1/25......(ครั้ง 1 ปี การศึกษา 25........)
วันที.่ ...................เดือน.........................พ.ศ..................
ณ ห้ องประชุ ม................................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยน ครั้งที่ 2/25........
(ทุกครั้งถ้ามีการประชุมยกเว้นการประชุมครั้งแรก)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องสื บเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/25….......(เรื่ องปัญหาหรื ออุปสรรคใน
การดาเนิ นการตามมติที่ประชุ มครั้งที่ 2/25......และเรื่ องที่โรงเรี ยน/กรรมการ
คนใด คนหนึ่ งหรื อ หล าย คนไ ด้ รั บม อบหม าย จา กคณะ กรร มการ ให้ ไ ป ด าเนิ นกา ร
ต้องรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ (โรงเรี ยนรายงานผลการดาเนินกิจการโรงเรี ยนในเดือน
ภาคเรี ยน/ ปี ที่ผา่ นมาในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ
5.1 จานวนครู จานวนห้องเรี ยน และ จานวนนักเรี ยน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
25......เพื่อขอรับเงินอุดหนุ นรายบุคคลประจาปี 25......... โรงเรี ยนได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดสอนตั้งแต่
ระดับ...............ถึงระดับ......................... ความจุที่ได้รับอนุญาต จานวน....................คน จานวน
..................ห้อง ครู ที่ได้รับการบรรจุ จานวน...................คน ครู ที่ยงั ไม่ได้รับการบรรจุ จานวน
..........................คน มีนกั เรี ยน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25...... ดังนี้
ระดับชั้น
เตรี ยมอนุบาล
อ.1
อ.2
อ.3

นักเรี ยนชาย

นักเรี ยนหญิง

รวม

รับอุดหนุน

รวมอนุบาล
ระดับชั้น

นักเรี ยนชาย

นักเรี ยนหญิง

รวม

รับอุดหนุน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมระดับประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวมระดับมัธยมต้น
ม.4
ม.5
ม.6
ร ว ม ร ะ ดั บ มั ธ ย ม
ปลาย
รวมทุกระดับ
การขอรับเงินอุดหนุนนักเรี ยนพิการ (ถ้ามี) จานวน...................คน ระดับอนุบาล........................
คน ระดับประถมศึกษา...............................คน ระดับมัธยมศึกษา...........................คน
มติที่ประชุม............................................
การขอรับเงินอุดหนุนนักเรี ยนพิการ (ถ้ามี)

5.2 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริ ม(นม) ประจาปี การศึกษา ........... นักเรี ยนที่ขอรั บ
เงินอุด หนุ นอาหารเสริ มนม เป็ นนั ก เรี ยนตั้ งแต่ ระดั บอนุ บาล 1- ระดั บประถมศึ กษาปี ที่ 6 ซึ่ งมี
นักเรียนทีข่ อรับเงินอุดหนุน (ข้ อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25.........) ดังนี้
ระดับชั้น

นักเรี ยนชาย

นักเรี ยนหญิง

รวม

รับอุดหนุน

อ.1
อ.2
อ.3
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมระดับประถม
รวมทั้งหมด
มติที่ประชุม.......................................................................
5.3 การขอรั บเงินอุดหนุ นอาหารกลางวัน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25............ (ข้ อมูล
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25............) มีนักเรียนทีข่ อรับเงินอุดหนุน ดังนี้
ระดับชั้น
อ.1
อ.2
อ.3

ทุพ
โภชนาการ

ขาดแคลน

รวม

หมายเหตุ

รวมระดับอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมระดับประถม
รวมทั้งหมด
- มติทปี่ ระชุ ม..............................................................................
5.4 การขอรับเงินอุดหนุนเรี ยนฟรี สาหรับภาคเรี ยนที่ ........... ปี การศึกษา
25.......... (จานวน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25.......... ) มีดังนี้
ระดับชั้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5

ตามประมาณ ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.
การ
25..........

เพิ่ม/ลด

ขอเพิ่ม/
ส่ งคืน

ป.6
รวมระดับประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวมระดับมัธยมต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวมระดับมัธยมปลาย
รวมทุกระดับ
- มติที่ประชุม.........................................................................................
5.4 งบรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกาไรขาดทุน) ของปี การศึกษาที่ผา่ นมา
(เอกสารหมายเลข 1)
- มติที่ประชุม..................................................................................................
5.5 งบดุล ปี การศึกษา ที่ผา่ นมา
(เอสารหมายเลข 2)
- มติที่ประชุม.........................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
.................................

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ...........................................
วันที่ .......... เดือน.................... พ.ศ.................. เวลา .........................
ณ ห้องประชุม.........................................
----------------------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม
1................................................... ตาแหน่ง.............................
2.....................................................ตาแหน่ง ..............................
3......................................................ตาแหน่ ง ..............................
4.....................................................ตาแหน่ง ..............................

รายชื่อกรรมการผู้มิได้เข้าร่วมประชุม
(ไม่มี)
เริ่มประชุม

เวลา ............. น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 .......................................................................................................
...
1.2 .......................................................................................................
.
1.3 .......................................................................................................

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ครั้งที.่ ............/............ เมื่อวันที่ ....... เดือน............... พ.ศ. ..................

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ .............
เมื่อวันที่ ............. เดือน................ พ.ศ. .......................
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
4.1 ......................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ที่ประชุม

รับทราบ
4.2 .....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ

5.1
มิถุนายน

จานวนครู จานวนห้องเรี ยน และ จานวนนักเรี ยน ณ วันที่ 10

25......เพื่อขอรับเงินอุดหนุ นรายบุคคลประจาปี 25......... โรงเรี ยนได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดสอนตั้งแต่
ระดับ...............ถึงระดับ......................... ความจุที่ได้รับอนุญาต จานวน....................คน จานวน
..................ห้อง ครู ที่ได้รับการบรรจุ จานวน...................คน ครู ที่ยงั ไม่ได้รับการบรรจุ จานวน
..........................คน มีนกั เรี ยน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25...... ดังนี้
ระดับชั้น

นักเรี ยนชาย

นักเรี ยนหญิง

รวม

รับอุดหนุน

นักเรี ยนชาย

นักเรี ยนหญิง

รวม

รับอุดหนุน

เตรี ยมอนุบาล
อ.1
อ.2
อ.3
รวมอนุบาล
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมระดับประถม

ม.1
ม.2
ม.3
รวมระดับมัธยมต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวมระดับมัธยมปลาย
รวมทุกระดับ
การขอรับเงินอุดหนุนนักเรี ยนพิการ (ถ้ามี) จานวน...................คน ระดับอนุบาล........................
คน ระดับประถมศึกษา...............................คน ระดับมัธยมศึกษา...........................คน
มติทปี่ ระชุ ม..คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
5.2 การขอรั บเงิ นอุด หนุ นอาหารเสริ ม(นม) ประจาปี การศึ กษา ........... นั กเรี ยนที่ขอรั บเงิ น
อุดหนุนอาหารเสริ มนม เป็ นนักเรี ยนตั้งแต่ ระดับอนุบาล 1- ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งมีนักเรียน
ทีข่ อรับเงินอุดหนุน (ข้ อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25.........) ดังนี้
ระดับชั้น

นักเรี ยนชาย

นักเรี ยนหญิง

รวม

รับอุดหนุน

นักเรี ยนชาย

นักเรี ยนหญิง

รวม

รับอุดหนุน

อ.1
อ.2
อ.3
รวมอนุบาล
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3

ป.4
ป.5
ป.6
รวมระดับประถม
รวมทั้งหมด
มติที่ประชุม......คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ
5.3 การขอรั บเงินอุดหนุ นอาหารกลางวัน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25............ (ข้ อมูล
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25............) มีนักเรียนทีข่ อรับเงินอุดหนุน ดังนี้
ระดับชั้น

ทุพ
โภชนาการ

ขาดแคลน

รวม

หมายเหตุ

อ.1
อ.2
อ.3
รวมระดับอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมระดับประถม
รวมทั้งหมด
- มติที่ประชุม......คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ

5.4 การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี สาหรับภาคเรียนที่ ........... ปีการศึกษา 25..........
(จานวน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25.......... ) มีดังนี้
ระดับชั้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมระดับประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวมระดับมัธยมต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวมระดับมัธยมปลาย
รวมทุกระดับ

ตามประมาณ ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.
การ
25..........

เพิม่ /ลด

ขอเพิม่ /ส่ งคืน

- มติที่ประชุม......ให้ความเห็นชอบ......................................................................................
5.5 งบรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกาไรขาดทุน) ของปี การศึกษาที่ผา่ นมา
(เอกสารหมายเลข 1)
- มติที่ประชุม......ให้ความเห็นชอบ......................................................................................
5.5 งบดุล ปี การศึกษา ที่ผา่ นมา
(เอสารหมายเลข 2)
- มติที่ประชุม.....ให้ความเห็นชอบ....................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
(ถ้ามี)

เลิกประชุม

เวลา ..............................น.
(.........................................................)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกการประชุม

(..............................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

QR CODE คู่มือปฏิบตั ิงานการเบิกเงินอุดหนุน

