ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา และเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
******************************
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็ นสมควรก าหนดแนวปฏิ บัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.
๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึง กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการศึกษารวมทั้งการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์เงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการระดมทรัพยากรของ
สถานศึกษาสังกั ดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และแนวปฏิ บัติก ารระดมทรัพยากรของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โรงเรียนไพศาลพิ ทยาคม สัง กัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต ๓๒ โดยความ
เห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ และความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตามหนังสือแจ้ง ที่ ศธ.
๐๔๒๖๒/๑๑๖ เรื่ อง การเก็ บ เงิ น บารุ ง การศึ กษา ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ให้
ดาเนินการจัดเก็บเงินบารุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรจากนักเรียนและผู้ปกครองดังรายการต่อไปนี้
จานวนเงิน จานวนเงิน
รายการ
ระดับชั้น/ห้อง
หมายเหตุ
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
๑
๒
ค่าจ้างครูสอนครูพิเศษ
ม.๑ - ม.๖
๒๐๐ บาท ๒๐๐ บาท ครูสอนรายวิชาภาษาจีน
ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกิน
ม.๑ - ม.๖
๒๐๐ บาท ๒๐๐ บาท
มาตรฐานของรัฐ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ม.๑ - ม.๖
๑๘๐ บาท
- คุ้มครองตลอดปี
การศึกษา
ค่าคู่มือนักเรียน
ม.๑ - ม.๖
๑๒๐ บาท
- (เฉพาะ ม.๑ และ ม.๔)
ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน
ม.๑ - ม.๖
๕๐ บาท
- (เฉพาะ ม.๑ และ ม.๔)
เป็นเงิน
๗๕๐ บาท ๔๐๐ บาท
รวมเป็นเงินตลอดปีการศึกษาทั้งสิ้น
๑,๑๕๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
( นายสมคิด สิทธิสาร )
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
1. การจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในรายการดังต่อไปนี้
2.1 ค่าหนังสือเรียน
จัดสรรให้นักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียนครบ โดยจะมอบให้นักเรียนในต้นปีการศึกษา เมื่อเปิด
ภาคเรียนที่ 1 มีมูลค่าดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มูลค่าชุดละ 764.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มูลค่าชุดละ 877.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มูลค่าชุดละ 949.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มูลค่าชุดละ 1,318.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มูลค่าชุดละ 1,263.00 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มูลค่าชุดละ 1,109.00 บาท/คน/ปี
หมายเหตุ : โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อให้นักเรียน
2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนจะจัดสรรอุปกรณ์การเรียนที่จาเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
นักเรียนทุกคน โดยจะมอบให้นักเรียนในต้นปีการศึกษา เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ในอัตราดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/คน/ภาคเรียน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/คน/ภาคเรียน
หมายเหตุ : โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อให้นักเรียน
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอ
แล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ได้ในอัตรา ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ปี

หมายเหตุ : ให้นักเรียนนาใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนที่ได้จัดหาแล้วในปีการศึกษา
ปัจจุบันมาส่งให้กับทางโรงเรียนเพื่อรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตามอัตราที่ได้แจ้งข้างต้นในวันประชุม
ผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
2.4.1 กิจกรรมวิชาการ จัดเพิ่มเติมในชั้นเรียนปกติ ดาเนินการอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1
ครั้ง เช่น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตย, กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เป็นต้น
2.4.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินการอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2.4.3 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ดาเนินการอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1
ครั้ง
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้
- มัธยมศึกษาตอนต้น 440 บาท/คน/ภาคเรียน (880 บาท/คน/ปี)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 475 บาท/คน/ภาคเรียน (950 บาท/คน/ปี)
หมายเหตุ : โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินกิจกรรมให้นักเรียนทุกรายการ
2.5. ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
สาหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียนจะเป็น
ผู้ดาเนินการคัดกรองนักเรียนโดยใช้ข้อมูลการออกเยี่ยมบ้าน/การสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ปกครองในแต่ละ
ภาคเรียนในการประกอบการพิจารณา
1) ระดับประถมศึกษา 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)
2. การเก็บเงินบารุงการศึกษา
การรับชาระเงินค่าลงทะเบียนนักเรียนประจาปีการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดาเนินการรับชาระดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 รับเงินวันประชุมผู้ปกครองของทุกระดับชั้น ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
การศึกษา ยกเว้น ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ให้ชาระเงินดังกล่าวในวันมอบตัวเข้าศึกษาต่อตามปฏิทินวิชาการ
กาหนด
ภาคเรียนที่ 2 รับเงินวันประชุมผู้ปกครองของทุกระดับชั้น ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายสาหรับนักเรียน ม.1-ม.6
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
ค่าจ้างครูพิเศษ
ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกิน
มาตรฐานของรัฐ
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่าคู่มือนักเรียน
ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน

ม.1 – ม.6
ม.1 – ม.6

จานวนเงิน
ภาคเรียนที่ 1
200 บาท
200 บาท

ม.1 – ม.6
ม.1 – ม.6
ม.1 – ม.6
รวมเป็นเงิน

180 บาท
120 บาท
50 บาท
750

ชั้น

จานวนเงิน
ภาคเรียนที่ 2
200 บาท
200 บาท

หมายเหตุ

- คุ้มครองตลอดปีการศึกษา
400

**รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของการจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา**
3. งานสวัสดิการนักเรียน
โครงการโรงเรียนอุ่นใจ (ประกันอุบัติเหตุ) คุ้มครองสวัสดิภาพของลูกหลานท่าน เป็นโครงการที่
โรงเรียนได้จัดทาขึ้นเพื่อคุ้มครองนักเรียนกรณีได้รบั ความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวม ไปถึงการเจ็บไข้ได้
ป่วย
3.1 การคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ
1. ระยะคุ้มครอง 1 ปีการศึกษา
2. เบี้ยประกันคนละ 180 บาท ต่อ ปีการศึกษา
3. กรณีเสียชีวิต จาก อุบัติเหตุ (ยกเว้นอุบัติเหตุจากการดื่มสุราและของมึนเมา) หรือถูก
ฆาตกรรมจนเสียชีวิตจะได้รับเบี้ยประกัน 50,000 บาท
4. ค่าปลงศพ เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้รับเบี้ยประกัน 30,000 บาท
5. กรณีเข้ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (ยกเว้นอุบัติเหตุจากการดื่มสุราและของมึน
เมา) และมีการชาระเงินด้วยตนเอง คุ้มครองไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ครั้ง (ไม่เกิน 100 ครั้งต่อปีการศึกษา)
3.2 ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง
3.2.1 กรณีเข้ารับการรักษาและพักรักษาตัวโรงพยาบาลจะได้รับค่าชดเชยการนอนพักรักษา
ตัววันละ 500 บาท เอกสารที่ต้องนามาเบิกประกันกับทางโรงเรียนมีดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์
2. สรุปค่าใช้จ่ายในการพักรักษาตัว ให้แจ้งพยาบาลก่อนออกจากโรงพยาลทุกครั้ง
3. ใบเสร็จการชาระเงิน (กรณีชาระเงินด้วยตนเอง) ให้แนบมาด้วยทุกครั้ง สามารถเบิก
ประกันได้ตามใบเสร็จที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000บาท/คน/ครั้ง (ไม่เกิน 100 ครั้งต่อปีการศึกษา)

3.2.2 กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ไม่ได้พักรักษาตัวจะได้รับค่าชดเชยครั้งละ 300
บาท เอกสารที่ต้องนามาเบิกประกันกับทางโรงเรียนมีดังนี้
- ใบรับรองแพทย์ประทับตราโรงพยาบาลเข้ารักษาตัว
3.2.3 กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลจะได้รับค่าชดเชยครั้ง
ละ 100 บาท เอกสารที่ต้องนามาเบิกประกันกับทางโรงเรียนมีดงั นี้
- ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลที่เข้ารักษาตัว
หมายเหตุ: หากผู้ปกครองได้ทาเรื่องเบิกประกันจากบริษัทอื่นแล้วจะไม่สามารถนาเอกสาร
มาเบิกประกันกับทางโรงเรียนได้ ควรเลือกเบิก 1 ช่องทางเท่านั้น
3.2.4 หากได้รับบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท โดยเราเป็นคู่กรณีในเหตุทะเลาะวิวาทนั้นจะ
ไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุนี้

