
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ชื่อโครงการ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     เพ่ือตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

2. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 2.1 ด้านปริมาณ  
  1) โรงเรียนเอกชนได้รับการตรวจและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 15 แห่ง 
  ๒) จ านวนนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมด จ านวน 14,819 ราย จ านวนนักเรียนปกติ 
14,814 ราย นักเรียนพิการ 5 ราย 
 
 2.2 ด้านคุณภาพ 
  ๑) โรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับเงินอุดหนุน ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน 
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปตามที่ระเบียบ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และจัดท าหลักฐาน
การจ่ายเงิน ทะเบียนรายรับ –จ่าย ในแต่ละรายการเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละรายการ 
  ๒) โรงเรียนเอกชนในระบบได้จัดท าเอกสารงานทะเบียน งานการเงิน และบัญชีของโรงเรียน 
และเอกสารทางการศึกษา ที่ต้องจัดท าตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 และระเบียบที่เก่ียวข้องได้เป็นปัจจุบัน 

3. รายละเอียดการด าเนินงาน 
 3.1 ขั้นเตรียมการ 
       1) จัดท าโครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เสนอ ศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 
        ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จ านวน 5 คน 
        ๓) ก าหนดการออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน –
สิงหาคม 2561 
 3.2 ขั้นด าเนินการ 
        1) จัดท าหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุน จ านวน 15 แห่ง ดังนี้ 
  ๑.1) โรงเรียนผดุงราษฎร ์
  1.๒) โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 
         /1.3 โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิย์ 
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  1.๓) โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิย์ 
  1.4) โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 
  1.๕) โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ 
  1.๖) โรงเรียนสิ่นหมิน 
  1.๗) โรงเรียนอนุบาลโรจนวทิย์ป้อมเพชร 
  1.๘) โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ 
  1.9) โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง 
  1.10) โรงเรียนธีรบัญชร 
  1.11) โรงเรียนศึกษาวิทย์ 
  1.12) โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 
  1.13) โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 
  1.14) โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 
  1.15) โรงเรียนญานเรศว์รพัฒนาพิทยาคม    
       2) ด าเนินการออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนตามก าหนดการโดยใช้   
แบบตรวจ และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  
       3) สรุปผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จ านวน 15 แห่ง และขออนุมัต ิ  
เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
        3.3 ขั้นติดตามประเมินผล 
       รายงานผลการด าเนินงานตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 30,000 บาท 
เบิกใช้ในโครงการ จ านวน  17,104  บาท คงเหลือใช้ส าหรับกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริม      
การจัดการศึกษาเอกชนจ านวน  12,896  บาท 

5. สรุปผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 

 สรุปผลตามแบบตรวจและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561 

 จ านวนนักเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าปีการศึกษา 2561 
 1. โรงเรียนผดุงราษฎร์ ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 2,054 คน 
 2. โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 2,162 คน 
 3. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 3,146 คน ส่งคืนเงินอุดหนุนรายบุคคล
จ านวน 3 ราย เนื่องจากนักเรียนไม่มาเรียน รวมจ านวนนักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน จ านวน 
3,143 คน  
 
              /4. โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ 
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 4. โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 679 คน นักเรียนปกติ 677 คน      
นักเรียนพิการ 2 คน 
 5. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทยป์้อมเพชร ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 183 คน    

6. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 198 คน 
 7. โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 3,052 คน 
 8. โรงเรียนสิ่นหมิน ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 923 คน นักเรียนปกติ 921 คน                   
นักเรียนพิการ 2 คน 
 9. โรงเรียนศึกษาวิทย์ ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 393 คน 
 10. โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 163 คน 
 11. โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 395 คน 

12. โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 107 คน 
 13. โรงเรียนญานเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 630 คน 
 14. โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 561 คน นักเรียนปกติ 560          
นักเรียน พิการ 1 คน 
 15. โรงเรียนธีรบัญชร ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 175 คน 

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

 1. โรงเรียนผดุงราษฎร์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน  1,446 คน  เป็นเงิน     
2,198,494.- บาท จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 2,054 คน จ านวนเงิน 
3,552,617.- โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน 1,354,123.- บาท 
 2. โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 1,385 คน  เปน็เงิน      
2,024,290.- บาท จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 2,162 คน จ านวนเงิน 
3,603,242.- บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  1,578,952.- บาท 
 3. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์       
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 2,027 คน เป็นเงิน      
2,409,322.- บาท จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 3,146 คน จ านวนเงิน 
4,266,544.- บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน   1,857,222.- บาท 

4. โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์   
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 469 คน 355,435.- บาท 
จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 679 คน จ านวนเงิน 553,385.-บาท โรงเรียน       
ขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวนเงิน 197,950.- บาท 

5. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 138 คน เป็นเงิน 104,670.- บาท 
จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561  จ านวน 183 คน โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวนเงิน   
44,475.- บาท 

 
                 /6. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร 
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6. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทยป์้อมเพชร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 127 คนเป็นเงิน 
96,305.- บาท จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 198 คน จ านวนเงิน 161,370.-บาท 
โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  17,11565,065.- บาท       
 7. โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์   
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 2,109 คน เป็นเงิน 
2,433,784.- บาท จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวนนักเรียน 3,052 คน จ านวนเงิน 
4,036,150.-บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน 1,602,366.- บาท  
 8. โรงเรียนสิ่นหมิน ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 633 คน เป็นเงิน 807,190.- บาท 
จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 923 คน จ านวนเงิน 1,370,498.-บาท โรงเรียน    
ขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  563,308.- บาท          

9. โรงเรียนศึกษาวิทย์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 275 คน เป็นเงิน 275.- บาท  
จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 393 คน จ านวนเงิน 522,087.-บาท โรงเรียน        
ขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  199,232.- บาท  

10. โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 105 คน เป็นเงิน 
79,575.- บาท จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 163 คน จ านวนเงิน 163.-บาท 
โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  132,845.- บาท  

11. โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์   
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 283 คน เป็นเงิน 
363,722.- บาท จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 395 คน จ านวนเงิน      
592,437.-บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  228,715.- บาท  

12. โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 71 คน เป็นเงิน 135,827.- บาท 
จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 107 คน จ านวนเงิน 228,317.- บาท โรงเรียน       
ขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  92,490.- บาท  

13. โรงเรียนญานเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 423 คน เป็นเงิน 
523,919.- บาท จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 630 คน จ านวนเงิน      
876,230.- บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  352,311.- บาท  

14. โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์    
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 353 คน เป็นเงิน 
479,009.- บาท จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 561 คน จ านวนเงิน      
854,914.- บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  375,905.- บาท  

 
 
         15. โรงเรียนธรีบัญชร 
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15. โรงเรียนธรีบัญชร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนนักเรียน 124 คน เป็นเงิน 140,879.- บาท 
จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จ านวน 175 คน จ านวนเงิน  221,059.- บาท โรงเรียน     
ขอเบิกเงินเพ่ิม จ านวน  80,180.- บาท  

 เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 

 1. โรงเรียนผดุงราษฎร์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 932 คน แยกเป็น 

     ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  263  คน  เป็นเงิน  239,330.- บาท 
     ระดับประถมศึกษา       จ านวน  669  คน  เป็นเงิน  608,790.- บาท 
2. โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

จ านวน 1,009 คน แยกเป็น 
     ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  248  คน  เป็นเงิน  225,680.- บาท 

       ระดับประถมศึกษา       จ านวน  761  คน  เป็นเงิน  692,510.- บาท  
3. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

จ านวน 2,804 คน แยกเป็น 
     ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  505  คน     เป็นเงนิ  459,550.- บาท 

       ระดับประถมศึกษา       จ านวน  2,299  คน  เป็นเงนิ  2,092,090.- บาท  
4. โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2561 ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 628 คน เป็นเงิน  571,480.- บาท 
5. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 184 คน เป็นเงิน  167,440.- บาท 
  6. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทยป์้อมเพชร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 171 คน เป็นเงิน  155,610.- บาท     

7. โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 2,909 คน แยกเป็น 

     ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  705  คน     เป็นเงนิ  641,550.- บาท 
       ระดับประถมศึกษา       จ านวน  2,204  คน  เป็นเงนิ  2,005,640.- บาท  
 8. โรงเรียนสิ่นหมิน ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ จ านวน 877 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 ระดับประถมศึกษา  เป็นเงิน 798,070.- บาท  

9. โรงเรียนศึกษาวิทย์ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561    
จ านวน 384 คน แยกเป็น 

     ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  80  คน     เป็นเงิน  72,800.- บาท 
       ระดับประถมศึกษา       จ านวน  304  คน  เป็นเงิน  276,640.- บาท 
 10. โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2561  ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 144 คน เป็นเงิน  131,040.- บาท 
 
 
                           /11. โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ   
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 11. โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561  ระดับประถมศึกษา จ านวน 394 คน เป็นเงิน  358,540.- บาท 

12. โรงเรียนญานเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2561  จ านวน 457 คน แยกเป็น 

     ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  149  คน     เป็นเงนิ  135,590.- บาท 
       ระดับประถมศึกษา       จ านวน  308  คน  เป็นเงิน  280,280.- บาท 

13. โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 336 คน แยกเป็น 

     ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  79  คน     เป็นเงิน  71,890.- บาท 
       ระดับประถมศึกษา       จ านวน  257  คน  เป็นเงิน  233,870.- บาท 

14. โรงเรียนธรีบัญชร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   
จ านวน 175 คน แยกเป็น 

      ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  45  คน     เป็นเงิน  40,950.- บาท 
        ระดับประถมศึกษา       จ านวน  130  คน  เป็นเงิน  118,300.- บาท            

   เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
       โรงเรียนศึกษาวิทย์ ขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 211 คน ดังนี้ 
  ระดับก่อนประถมศึกษา นักเรียนทุพโภชนาการ จ านวน 41 คน นักเรียนขาดแคลน 23 คน 
  ระดับประถมศึกษา นักเรียนทุพโภชนาการ จ านวน 76 คน นักเรียนขาดแคลน 71 คน 

 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
       1. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ขอรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (วุฒิต่ ากว่า
ปริญญาตรี) จ านวน 1 คน 
       2. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ขอรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (วุฒต่ า
กว่าปริญญาตรี) จ านวน 4 คน 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
 1. โรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ประกาศ และแนวปฏิบัติ   
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  
 2. เงินอุดหนุนที่โรงเรียนขอรับการอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ได้รับการจัดสรรล่าช้าท าให้การปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการขอรับการอุดหนุนส าหรับโรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
 2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้ทัน         
ภายในแต่ละภาคเรียน 
 
ลงชื่อ .........................................................ผู้รายงาน         ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
            (นางพัชรินทร์  เรืองเดช)                                         (นางลัดดาวัลย์  โตโหมด) 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ                       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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