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โครงสร้้างกลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
รองผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ
หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ
หััวหน้้างานพััสดุุ

หััวหน้้างานการเงิิน

หััวหน้้างานแผนงาน

หััวหน้้างานสารสนเทศ

งานบริิหาร
พััสดุุ

งานบริิหาร
การเงิิน

งานจััดระบบบริิหา
รและพััฒนาองค์์กร

งานสารสนเทศ
โรงเรีียน

งานบริิหา
รสิินทรััพย์์

งานบริิหาร
การบััญชีี

งานจััดสรร
งบประมาณ

งานเว็็บไซต์์
โรงเรีียน

งานตรวจสอบพััสดุุ
และสิินทรััพย์์
ประจำำ�ปีี

งานตรวจสอบติิดตาม
ประเมิินผลและ
รายงานการใช้้เงิิน

งานจััดทำำ�แผนงาน
เสนอของบประมาณ

งานประสาน
งบประมาณกัับ
เขตพื้้�นที่่�การศึึกษาฯ
และหน่่วยงานอื่่�นๆ

งานจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์
และแผนปฏิิบััติิการ
ประจำำ�ปีี
งานระบบ
การควบคุุม
ภายในองค์์กร
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กลุ่่�มบริิหารงบประมาณ แผนงาน
และสารสนเทศ
กระทรวงศึึกษาธิิการมีีแนวทางการดำำ�เนิินงานตามนโยบายการสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการศึึกษาตั้้ง� แต่่ระดัับ
อนุุบาลจนจบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ เพื่่�อให้้นัักเรีียนทุุกคนได้้รัับการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับอนุุบาล
จนจบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานที่่�มีีคุุณภาพและมาตรฐานโดยรััฐสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในรายการพื้้�นฐานให้้ ได้้แก่่
ค่่าจััดการเรีียนการสอน(เงิินอุุดหนุุน) ค่่าหนัังสืือเรีียน ค่่าอุุปกรณ์์การเรีียน ค่่าเครื่่�องแบบนัักเรีียนและค่่ากิิจกรรม
พััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน

เกณฑ์์การจััดสรรงบประมาณและแนวทางการดํําเนิินงาน

๑.	ค่่าจััดการเรีียนการสอน (เงิินอุุดหนุุนรายหััว/ปััจจััยพื้้�นฐานสำำ�หรัับนัักเรีียนยากจน) มีีเกณฑ์์
การจััดสรร ดัังนี้้�
		 ๑.๑ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
				 - รายหััวโรงเรีียนปกติิ ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)
				 -	ปััจจััยพื้้�นฐานสำำ�หรัับนัักเรีียนยากจน ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปีีการศึึกษา (ภาคเรีียนละ
๑,๕๐๐ บาท/คน)
		 ๑.๒ ระดัับมััธยมศึึกษาปลาย
				 - รายหััวโรงเรีียนปกติิ ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)
๒.	ค่่าหนัังสืือเรีียน
		 ๒.๑ งบประมาณค่่าหนัังสืือเรีียนที่่�ได้้รัับปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
				สํํานัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานได้้รัับงบประมาณปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็็นค่่าหนัังสืือ
เสริิมประสบการณ์์สํําหรัับระดัับก่่อนประถมศึึกษา ค่่าหนัังสืือเรีียนรายวิิชาพื้้�นฐานใน ๘ กลุ่่�มสาระ การเรีียนรู้้�
ทุุกระดัับชั้้�น และแบบฝึึกหััดรายวิิชาพื้้�นฐาน ใน ๓ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�เฉพาะ ป.๑ - ป.๖ เพื่่�อจััดสรร ให้้นัักเรีียน
มีีหนัังสืือใช้้เรีียนครบทุุกคน ดัังนี้้�
				มููลค่่าหนัังสืือต่่อชุุด
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๑ ๘o๘ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๒ ๙๒๑ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๓ ๙๙๖ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๔ ๑,๓๘๔ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๕ ๑,๓๒๖ บาท/คน/ปีี
				 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ ๕ ๑,๑๖๔ บาท/คน/ปีี
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การคััดเลืือกหนัังสืือเรีียนและแบบฝึึกหััด ให้้ครููผู้้�สอนเป็็นผู้้�พิิจารณาคััดเลืือกหนัังสืือตามเหตุุผลเชิิงคุุณค่่าทาง
วิิชาการ เสนอคณะกรรมการบริิหารหลัักสููตรและวิิชาการ โดยผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการภาคีี ๔ ฝ่่าย
(ผู้้�แทนครูู ผู้้�แทนผู้้�ปกครอง ผู้้�แทนชุุมชน และผู้้�แทนนัักเรีียน) และคณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
การคััดเลืือกให้้พิิจารณาจากหนัังสืือเรีียนและแบบฝึึกหััดรายวิิชาพื้้�นฐาน พิิจารณาคััดเลืือกจากหนัังสืือ ที่่ส� อดคล้้อง
กัับหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน หลัักสููตรสถานศึึกษา มีีเนื้้�อหาสาระยากง่่ายเหมาะสม กัับผู้้เ� รีียน โดย
ปกติิให้้เลืือกจากบััญชีีกํําหนดสื่่�อการเรีียนรู้้�สํําหรัับเลืือกใช้้ ในสถานศึึกษา ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ จากเว็็บไซต์์ฐาน
ข้้อมููลบััญชีีกํําหนดสื่่�อการเรีียนรู้้�สํําหรัับเลืือกใช้้ในสถานศึึกษา ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พุุทธศัักราช ๒๕๕๑ ttp://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรืือ เว็็บไซต์์ของสํํานัักวิิชาการและมาตรฐาน
การศึึกษา http://academic.obec.go.th
๓.	ค่่าอุุปกรณ์์การเรีียน
		 งบประมาณค่่าอุุปกรณ์์การเรีียน
		 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น 		
๔๒๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
		 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
๔๖๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
		 ผู้้�ปกครองนัักเรีียนสามารถถััวจ่่ายระหว่่างอุุปกรณ์์การเรีียนและเครื่่�องแบบนัักเรีียนได้้
๔.	ค่่าเครื่่�องแบบนัักเรีียน
		 งบประมาณค่่าเครื่่�องแบบนัักเรีียน ประกอบด้้วย เสื้้�อ กางเกง กระโปรง ในอััตรา ดัังนี้้�
		 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น		
๔๕๐ บาท/คน/ปีี
		 - ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย		
๕๐๐ บาท/คน/ปีี
		ทั้้�งนี้้� ผู้้�ปกครอง หรืือ นัักเรีียนสามารถถััวจ่่ายระหว่่างเครื่่�องแบบนัักเรีียนและอุุปกรณ์์การเรีียนได้้
กรณีีนัักเรีียนมีีชุุดนัักเรีียนเพีียงพอแล้้ว สามารถซื้้�อเข็็มขััด รองเท้้า ถุุงเท้้า ชุุดลููกเสืือ/เนตรนารีี/ยุุวกาชาด/
ชุุดกีีฬา/ชุุดฝึึกงาน ชุุดประจํําท้้องถิ่่�น และอุุปกรณ์์การเรีียนที่่�จํําเป็็นได้้
๕.	ค่่ากิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน
		กิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน มีีสาระสํําคััญดัังต่่อไปนี้้�
		 ๑.	กิิจกรรมวิิชาการ
		 ๒.	กิิจกรรมคุุณธรรม จริิยธรรม/ลููกเสืือเนตรนารีี/ยุุวกาชาด/ผู้้บํํ� าเพ็็ญประโยชน์์
		 ๓.	กิิจกรรมทััศนศึึกษา
		 ๔.	กิิจกรรมการบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ICT)
		 ๕.	กิิจกรรมการจััดการเรีียนการสอนทางไกลในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19)
		 การจััดกิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน ให้้โรงเรีียนสามารถจััดกิิจกรรมให้้ครอบคลุุม โดยวางแผ
ดํําเนิินการในแผนปฏิิบัติั กิ ารประจํําปีีของสถานศึึกษา และสามารถใช้้งบประมาณ งบเงิินอุุดหนุุน รายการกิิจกรรม
พััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนในการดํําเนิินการตามกิิจกรรมดัังกล่่าวได้้
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		กิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียน มีีสาระสํําคััญ ดัังต่่อไปนี้้�
		 ๑.	กิิจกรรมวิิชาการ เป็็นกิิจกรรมที่่�สถานศึึกษาจััดเพิ่่�มเติิมนอกจากการเรีียนปกติิในชั้้�นเรีียน
เพื่่�อให้้ นัักเรีียนทุุกคนได้้รัับการพััฒนาเต็็มตามศัักยภาพ ส่่งเสริิมเด็็กเก่่งให้้มีีความเป็็นเลิิศ และแก้้ไขข้้อบกพร่่อง
ของนัักเรีียนที่่�เรีียนอ่่อนให้้มีีศัักยภาพสููงขึ้้�น เน้้นกิิจกรรมที่่�เสริิมสร้้างจิินตนาการให้้โอกาสนัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�
ได้้แก่่ กิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนด้้านประชาธิิปไตย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเสริิมสร้้างสมรรถนะและการเรีียนรู้้� โดยพััฒนา
ความสามารถด้้านการสื่่�อสารด้้านการคิิดและการพััฒนากรอบความคิิดแบบเปิิดกว้้าง (Growth Mindset)
ด้้าน การแก้้ปััญหา ด้้านการใช้้เทคโนโลยีีและทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� ๘ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
และเพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะการทํํางาน การดํํารงชีีพ และทัักษะชีีวิิต โดยตอบสนอง ความสนใจ ความถนััด
และความต้้องการของผู้้�เรีียนตามความแตกต่่างระหว่่างบุุคคลฝึึกการทํํางาน ทัักษะ ทางอาชีีพ ทรััพย์์สิินทาง
ปััญญา อยู่่�อย่่างพอเพีียงและมีีวิินััยทางการเงิิน พััฒนาความสามารถ ด้้านการใช้้ทัักษะ ชีีวิิตและสร้้างเสริิม
สมรรถนะทางกาย รวมทั้้�งการส่่งเสริิมการศึึกษาอาชีีพเพื่่�อการมีีงานทํํา
		 ๒.	กิิจกรรมคุุณธรรม จริิยธรรม/ลููกเสืือเนตรนารีี/ยุุวกาชาด/ผู้้�บํําเพ็็ญประโยชน์์ เป็็นกิิจกรรม
ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีีคุุณธรรม จริิยธรรม ค่่านิิยมที่่�ดีีงาม และคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ เพื่่�อเสริิมสร้้าง
คุุณลัักษณะและค่่านิิยม โดยปลููกฝัังค่่านิิยมและจิิตสํํานึึก การทํําประโยชน์์ต่่อสัังคมมีีจิิตสาธารณะและการให้้
บริิการด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ ตนเอง และต่่อส่ว่ นรวม ปลููกฝัังความรัักชาติิ ศาสนา และพระมหากษััตริิย์์
ปลููกฝัังคุุณธรรม จริิยธรรม (มีีวิินััย ซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต เสีียสละ อดทน มุ่่�งมั่่�นในการทํํางาน ความกตััญญ) และ
ปลููกฝัังความรััก ความภาคภููมิิใจในความเป็็นไทย และหวงแหนสมบััติิของชาติิ โดยมีีสาระสํําคััญดัังต่่อไปนี้้�
		 ๓.	กิิจกรรมทััศนศึึกษา โดยเน้้นภููมิิศาสตร์์และประวััติิศาสตร์์ของชาติิและท้้องถิ่่�น และ/หรืือ
ทััศนศึึกษา ตามแหล่่งเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างเสริิมประสบการณ์์ตรงให้้กัับนัักเรีียนที่่�เพิ่่�มเติิมจากการเรีียน
ในห้้องเรีียน เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีความรู้้�และประสบการณ์์อย่่างกว้้างขวาง
		 ๔.	กิิจกรรมการบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ICT) เป็็นกิิจกรรมการให้้บริิการ
ICT/บริิการคอมพิิวเตอร์์แก่่นัักเรีียนเพิ่่�มเติิม จากการเรีียนคอมพิิวเตอร์์พื้้�นฐานตามหลัักสููตรปกติิ เช่่น การให้้
บริิการสืืบค้้นความรู้้ผ่� ่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต และการให้้บริิการคอมพิิวเตอร์์ในการจััดทํําสื่่�อรายงาน การนํําเสนอ
ข้้อมููลการออกแบบสร้้างสรรค์์ ด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ เป็็นต้้น
		 ๕.	กิิจกรรมการจััดการเรีียนการสอนทางไกลในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด ของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๔ ( COVID-19) เช่่น การผลิิตสื่่�อการเรีียนการสอน ใบงาน แบบฝึึกหััด และค่่าใช้้จ่่ายในการ
ติิดตามและเยี่่�ยมบ้้านนัักเรีียนที่่�เป็็นค่่าเบี้้�ยเลี้้�ยง ค่่าพาหนะ ค่่าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ของข้้าราชการครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษา เป็็นต้้น
		 งบประมาณพััฒนากิิจกรรมพััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนต่่อนัักเรีียน ๑ คน ดัังนี้้�
		 -	มััธยมศึึกษาตอนต้้น
๘๘๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๔๔๐ บาท/คน)
		 - 	มััธยมศึึกษาตอนปลาย
๙๕๐ บาท/คน/ปีี (ภาคเรีียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
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แนวทางปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการหนัังสืือเรีียนและแบบฝึึกหััด

ตามโครงการสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับอนุุบาลจนจบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ปีีงบประมาณ ๒๕๖๔
เพื่่�อให้้สถานศึึกษาสามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีทิิศทางการดำำ�เนิินงานที่่�ชััดเจน และ
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในการจััดการศึึกษา จึึงมีีแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
ระดัับสถานศึึกษา
๑. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารจััดการหนัังสืือเรีียน
๒. ผู้้�บริิหารประชุุมชี้้�แจง และทำำ�ความเข้้าใจกัับคณะกรรมการบริิหารจััดการหนัังสืือเรีียน
๓.	จััดให้้มีีการลงทะเบีียนหนัังสืือเรีียนทุุกเล่่ม ทุุกกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
๔.	กำำ�หนดให้้มีีผู้้�รัับผิิดชอบในการยืืม-คืืนหนัังสืือเรีียน เช่่น ครููประจำำ�ชั้้�น/หััวหน้้าและครููสายชั้้�น/ครูู
ผู้้�รัับผิิดชอบตามกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� (ให้้สอดคล้้องกัับการบริิหารจััดการของสถานศึึกษาแต่่ละแห่่ง)
๕.	ชี้้�แจงผู้้�ปกครองและนัักเรีียนเกี่่�ยวกัับการยืืม - คืืน การใช้้และการดููแลรัักษาหนัังสืือเรีียน
๖. ให้้นัักเรีียนลงลายมืือชื่่�อในการยืืม - คืืน ลงในสมุุดทะเบีียน
๗. ให้้สถานศึึกษาแจกหนัังสืือเรีียนที่่�จััดซื้้�อให้้แก่่นัักเรีียนทุุกคนโดยไม่่เรีียกเก็็บคืืนและสร้้างวิินััย
ให้้นัักเรีียนมีีความรัับผิิดชอบ ตระหนัักถึึงการใช้้หนัังสืือให้้คุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
๘. การสร้้างวิินััย/ความรัับผิิดชอบในการดููแลรัักษาหนัังสืือให้้นัักเรีียน
		 ๘.๑	กำำ�หนดนโยบาย/ข้้อตกลง ในการสร้้างวิินัยั /ความรัับผิิดชอบในการใช้้หนัังสืือเรีียน เพื่่�อสร้้าง
ความตระหนัักและความรัับผิิดชอบในการใช้้หนัังสืือยืืมเรีียน ซึ่่�งเป็็นสมบััติิส่่วนรวมให้้อยู่่�ในสภาพใช้้งานได้้
เพื่่�อส่่งต่่อให้้รุ่่�นต่่อไป
		 ๘.๒ แจ้้งข้้อตกลงร่่วมกัันในการดููแลให้้ชััดเจน และให้้นัักเรีียนถืือเป็็นข้้อปฏิิบััติิ
		 ๘.๓ แนะนำำ�วิิธีีการดููแลรัักษาและซ่่อมแซมหนัังสืือเรีียนให้้แก่่นัักเรีียนในกรณีีที่่�นัักเรีียนต้้องการ
จดบัันทึึกให้้บัันทึึกความรู้้�ลงในสมุุด
		 ๘.๔	สำำ�รวจสภาพหนัังสืือที่่�พร้้อมใช้้หรืือชำำ�รุุด รายงานข้้อมููลให้้กัับฝ่่ายบริิหารเพื่่�อเป็็นข้้อมููล
ในการดำำ�เนิินการจััดซื้้�อครั้้�งต่่อไป
		 ๘.๕ จััดให้้มีีการซ่่อมแซมหนัังสืือเรีียนที่่ชำ� ำ�รุดุ โดยให้้นัักเรีียนมีีส่ว่ นร่่วมในการซ่่อมแซมหนัังสืือที่่ชำ� ำ�รุดุ

คำำ�แนะนำำ�ในการดููแลรัักษาหนัังสืือ

เพื่่�อให้้หนัังสืือเรีียนมีีอายุุการใช้้งานที่่�ยาวนาน และคงทน ควรดููแลรัักษาหนัังสืือเรีียน ดัังนี้้�
๑. เมื่่�อได้้รัับหนัังสืือใหม่่ ควรห่่อปกหนัังสืือเพื่่�อกัันไม่่ให้้หนัังสืือชำำ�รุุด และควรเปิิดให้้ถููกต้้องเพื่่�อให้้
หนัังสืือมีีอายุุการใช้้งานที่่�ยาวนานและคงทน
๒. หยิิบ จัับ หรืือเปิิดหนัังสืืออย่่างเบามืือ
๓. ไม่่ขีีดเขีียนข้้อความหรืือทำำ�ข้้อความใด ๆ ลงในหนัังสืือ เพื่่�อให้้นัักเรีียนรุ่่�นต่่อไปได้้ใช้้ด้้วย
๔. ไม่่ควรรัับประทานอาหาร ดื่่�มน้ำำ�� หรืือทำำ�กิิจกรรมอื่่�น ๆ ขณะอ่่านหนัังสืือ เพราะอาจทำำ�ให้้หนัังสืือ
เสีียหรืือเลอะเทอะได้้
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๕. ไม่่ฉีีก หรืือตััดหนัังสืือ เพราะจำำ�ทำำ�ให้้ข้้อความบางตอนขาดหายไป ไม่่สมบููรณ์์
๖. เมื่่�ออ่่านหนัังสืือยัังไม่่จบ หรืือจำำ�เป็็นต้้องหยุุดพัักการอ่่าน ควรคั่่�นหน้้าด้้วยวััสดุุที่่�มีีความบาง เช่่น
กระดาษ หรืือที่�คั่่่ �นหนัังสืือ อย่่าพัับมุุม หรืือวางหนัังสืือคว่ำำ��หน้้า หรืือหงายหนัังสืือทิ้้�งไว้้ อาจทำำ�ให้้หนัังสืือชำ�รุ
ำ ุด
๗. ไม่่ควรให้้หนัังสืือเปีียกน้ำำ�� เพราะจะทำำ�ให้้หนัังสืือชื้้�นขึ้้�นราได้้ และเมื่่�อกระดาษแห้้ง กระดาษจะพองตััว
ทำำ�ให้้รููปทรงหนัังสืือเปลี่่�ยนไป
๘. ไม่่ควรโยนหนัังสืือ เพราะอาจทำำ�ให้้หนัังสืือเสีียหาย ชำำ�รุุด
๙. ไม่่ใช่่หนัังสืือผิดิ วััตถุุประสงค์์ เช่่น บัังแดด บัังฝน หนุุนศีีรษะ หรืือใช้้เป็็นที่ร่� องเขีียนหนัังสืือ จะทำำ�ให้้
หนัังสืือเป็็นรอย และชำำ�รุุดเสีียหายได้้

คำำ�แนะนำำ�ในการซ่่อมหนัังสืือ

๑. การซ่่อมชั่่�วคราวหรืือซ่่อมเล็็กน้้อย เป็็นการซ่่อมที่่�ใช้้เวลาไม่่นานนััก เนื่่�องจากหนัังสืือชำำ�รุุด
เพีียงเล็็กน้้อย เช่่น หนัังสืือฉีีกขาดเฉพาะที่่�ฉีีกขาดบางหน้้า ปกและสัันหลุุด ฯลฯ ซึ่่�งเป็็นการแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า
เพื่่�อไม่่ให้้หนัังสืือเสีียหายเพิ่่�มมากขึ้้�นอีีก ผู้้�ให้้สามารถซ่่อมเองได้้
๒. การซ่่อมหนัังสืือถาวรหรืือซ่่อมใหญ่่ เป็็นการซ่่อมหนัังสืือที่่�ชำำ�รุุดค่่อนข้้างมาก ต้้องใช้้เวลาในการ
ซ่่อมนาน สถานศึึกษาอาจจะซ่่อมเอง หรืือถ้้าชำำ�รุดุ เสีียหายมากจนไม่่สามารถซ่่อมเองได้้ จำำ�เป็็นต้้องส่่งร้้านรัับจ้้าง
ซ่่อม สถานศึึกษาต้้องพิิจารณาดำำ�เนิินการ ซึ่่�งควรทำำ�ในช่่วงปิิดภาคการศึึกษา

แนวทางปฏิิบััติิในการรัับเงิิน เรีียนฟรีี ๑๕ ปีี อย่่างมีีคุุณภาพ

(ค่่าอุุปกรณ์์การเรีียน และค่่าเครื่่�องแบบนัักเรีียน)
๑.	นัักเรีียนนำำ�บัตั รประจำำ�ตัวป
ั ระชาชนมาแสดงในวัันรัับเงิิน พร้้อมลงลายมืือชื่่อนั
� กั เรีียน และหมายเลข
บััตรประชาชน ๑๓ หลััก ในแบบหลัักฐานการจ่่ายเงิินและรัับเงิิน จากเจ้้าหน้้าที่่�การเงิิน
๒.	นัักเรีียนลงลายมืือชื่่�อ และหมายเลขบััตรประชาชน ๑๓ หลััก ในเอกสารแบบหลัักฐานการจััดหา
กัับครููที่่�ปรึึกษา
๓. เมื่่�อนัักเรีียนได้้รัับเงิินแล้้วให้้นำำ�ไปจััดซื้้�อเครื่่�องแบบนัักเรีียน และอุุปกรณ์์การเรีียนจากร้้านค้้า
และขอใบเสร็็จรัับเงิินจากร้้านค้้า เพื่่�อนำำ�ส่่งให้้กัับครููที่่�ปรึึกษา
๔.	นัักเรีียนที่่�นำำ�เงิินเรีียนฟรีี ๑๕ ปีี ไปซื้้�อเครื่่�องแบบนัักเรีียน และอุุปกรณ์์การเรีียนกัับร้้านค้้าชุุมชน
ในหมู่่�บ้้าน ที่ไ�่ ม่่สามารถออกใบเสร็็จรัับเงิินได้้ ให้้นัักเรีียนขอรัับใบสำำ�คัญ
ั รัับเงิินกัับครููที่่�ปรึกึ ษา นำำ�ไปให้้ผู้้�ปกครอง
ลงชื่่�อรัับรองการรัับเงิินในใบสำำ�คััญรัับเงิิน พร้้อมแนบสำำ�เนาบััตรประชาชนของผู้้ป� กครองที่่�ลงมืือชื่่�อในใบสำำ�คััญ
รัับเงิินด้้วย และนำำ�ส่่งครููที่่�ปรึึกษา
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