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โคำรงสร�างกลุม่บัริหารงบัประมาณ แผู้นงาน และสารสนเทัศึ

งานบริหาร

พัสดุ

งานบริหาร

การเงิน

งานจัดระบบบริหา

รและพัฒนาองค์กร

งานสารสนเทศึ

โรงเรียน

งานบริหา

รสินทรัพย์

งานบริหาร

การบัญชีั้

งานจัดสรร

งบปีระมาณ

งานจัดทำาแผนงาน

เสนอของบปีระมาณ

งานเว็ับไซต์

โรงเรียน

งานตรวัจสอบติดตาม

ปีระเมินผลและ

รายงานการใช้ั้เงิน

งานจัดทำาแผนกลยุทธ์

และแผนปีฏิบัติการ

ปีระจำาปีี 

งานระบบ

การควับคุม

ภายในองค์กร

งานตรวัจสอบพัสดุ

และสินทรัพย์

ปีระจำาปีี

งานปีระสาน

งบปีระมาณกับ

เขตพื�นที�การศึึกษาฯ

และหน่วัยงานอื�นๆ

งานธุรการ/

งานสารสนเทศึ

กลุ่มบริหารงบปีระมาณ

แผนงาน

และสารสนเทศึ

หัวัหน้างานการเงิน หัวัหน้างานแผนงาน หัวัหน้างานสารสนเทศึหัวัหน้างานพัสดุ

หัวหน�ากลุ่มบัริหารงบัประมาณ แผู้นงาน และสารสนเทัศึ

รอุงผู้่�อุำานวยการกลุ่มบัริหารงบัประมาณ แผู้นงาน และสารสนเทัศึ

ผู้่�อุำานวยการโรงเรียน
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กลุ่มบัริหารงบัประมาณ แผู้นงาน
และสารสนเทัศึ

กระที่รว่งศึึกษาธิการมีแนว่ที่างการดำาเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใชั้�จ่ายในการจัดการศึึกษาตั�งแต่ระดับ

อำนุบาลจนจบการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ เพืั�อำให�นักเรียนทุี่กคนได�รับการศึึกษาตั�งแต่ระดับอำนุบาล

จนจบการศึึกษาขั้�นพืั�นฐานทีี่�มีคุณภาพัและมาตรฐานโดยรัฐสนับสนุนค่าใชั้�จ่ายในรายการพืั�นฐานให� ได�แก่  

ค่าจัดการเรียนการสอำน(เงินอุำดหนุน) ค่าหนังสือำเรียน ค่าอุำปีกรณ์การเรียน ค่าเครื�อำงแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม

พััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียน

เกณฑ์การจัดสรรงบปีระมาณและแนวัทางการดำาเนินงาน
 ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัวั/ปัีจจัยพื�นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน) มีเกณฑ์ 

การจัดสรร ดังนี�

  ๑.๑ ระดับมัธยมศึึกษาตอนต้น

    - รายหัว่โรงเรียนปีกติ ๓,๕๐๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาที่/คน) 

    - ปัีจจัยพืั�นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน ๓,๐๐๐ บาที่/คน/ปีีการศึึกษา (ภาคเรียนละ  

๑,๕๐๐ บาที่/คน)

  ๑.๒ ระดับมัธยมศึึกษาปีลาย

    - รายหัว่โรงเรียนปีกติ ๓,๘๐๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาที่/คน)

 ๒. ค่าหนังสือเรียน

  ๒.๑ งบปีระมาณค่าหนังสือเรียนที�ได้รับปีีงบปีระมาณ พ.ศึ. ๒๕๖๔

    สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�นพืั�นฐานได�รบังบปีระมาณปีี พั.ศึ. ๒๕๖๔ เปีน็ค่าหนังสือำ

เสริมปีระสบการณ์สำาหรับระดับก่อำนปีระถมศึึกษา ค่าหนังสือำเรียนรายวิ่ชั้าพืั�นฐานใน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนร้�  

ทุี่กระดับชัั้�น และแบบฝึกหัดรายวิ่ชั้าพืั�นฐาน ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนร้�เฉพัาะ ปี.๑ - ปี.๖ เพืั�อำจัดสรร ให�นักเรียน

มีหนังสือำใชั้�เรียนครบทุี่กคน ดังนี�

    ม่ลค่าหนังสือต่อชุั้ด 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๑ ๘o๘ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๒ ๙๒๑ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๓ ๙๙๖ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๔ ๑,๓๘๔ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๕ ๑,๓๒๖ บาที่/คน/ปีี 

    ชัั้�นมัธยมศึึกษาปีีทีี่� ๕ ๑,๑๖๔ บาที่/คน/ปีี 
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การคัดเลือำกหนังสือำเรียนและแบบฝึกหัด ให�คร้ผู้้�สอำนเปี็นผู้้�พิัจารณาคัดเลือำกหนังสือำตามเหตุผู้ลเชิั้งคุณค่าที่าง

วิ่ชั้าการ เสนอำคณะกรรมการบริหารหลักส้ตรและวิ่ชั้าการ โดยผู่้านคว่ามเห็นชั้อำบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 

(ผู้้�แที่นคร้ ผู้้�แที่นผู้้�ปีกครอำง ผู้้�แที่นชุั้มชั้น และผู้้�แที่นนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน

การคดัเลือำกให�พิัจารณาจากหนงัสือำเรียนและแบบฝกึหัดรายวิ่ชั้าพืั�นฐาน พิัจารณาคัดเลือำกจากหนังสือำ ทีี่�สอำดคล�อำง

กับหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน หลักส้ตรสถานศึึกษา มีเนื�อำหาสาระยากง่ายเหมาะสม กับผู้้�เรียน โดย

ปีกติให�เลือำกจากบัญชีั้กำาหนดสื�อำการเรียนร้�สำาหรับเลือำกใชั้� ในสถานศึึกษา ปีีการศึึกษา ๒๕๖๔ จากเว็่บไซต์ฐาน

ข้�อำม้ลบัญชีั้กำาหนดสื�อำการเรียนร้�สำาหรับเลือำกใชั้�ในสถานศึึกษา ตามหลักส้ตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน 

พุัที่ธศึกัราชั้ ๒๕๕๑ ttp://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรอืำ เว็่บไซต์ข้อำงสำานักวิ่ชั้าการและมาตรฐาน

การศึึกษา http://academic.obec.go.th

 ๓. ค่าอุปีกรณ์การเรียน

  งบปีระมาณค่าอุปีกรณ์การเรียน 

  - ระดับมัธยมศึึกษาตอำนต�น   ๔๒๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาที่/คน) 

  - ระดับมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย  ๔๖๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาที่/คน) 

  ผู้้�ปีกครอำงนักเรียนสามารถถัว่จ่ายระหว่่างอุำปีกรณ์การเรียนและเครื�อำงแบบนักเรียนได�

 ๔. ค่าเครื�องแบบนักเรียน

  งบปีระมาณค่าเครื�อำงแบบนักเรียน ปีระกอำบด�ว่ย เสื�อำ กางเกง กระโปีรง ในอัำตรา ดังนี� 

  - ระดับมัธยมศึึกษาตอำนต�น  ๔๕๐ บาที่/คน/ปีี 

  - ระดับมัธยมศึึกษาตอำนปีลาย  ๕๐๐ บาที่/คน/ปีี 

  ทัี่�งนี� ผู้้�ปีกครอำง หรือำ นักเรียนสามารถถัว่จ่ายระหว่่างเครื�อำงแบบนักเรียนและอุำปีกรณ์การเรียนได� 

กรณีนักเรียนมีชุั้ดนักเรียนเพีัยงพัอำแล�ว่ สามารถซื�อำเข็้มขั้ด รอำงเที่�า ถุงเที่�า ชุั้ดล้กเสือำ/เนตรนารี/ยุว่กาชั้าด/ 

ชุั้ดกีฬา/ชุั้ดฝึกงาน ชุั้ดปีระจำาที่�อำงถิ�น และอุำปีกรณ์การเรียนทีี่�จำาเป็ีนได�

 ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้่เรียน

  กิจกรรมพััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียน มีสาระสำาคัญดังต่อำไปีนี� 

  ๑. กิจกรรมวิ่ชั้าการ

  ๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ล้กเสือำเนตรนารี/ยุว่กาชั้าด/ผู้้�บำาเพ็ัญปีระโยชั้น์

  ๓. กิจกรรมทัี่ศึนศึึกษา

  ๔. กิจกรรมการบริการเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึและการสื�อำสาร (ICT)

  ๕. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอำนที่างไกลในช่ั้ว่งสถานการณ์การแพัร่ระบาด ข้อำงโรคติดเชืั้�อำ

ไว่รัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19)

  การจัดกิจกรรมพััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียน ให�โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให�ครอำบคลุม โดยว่างแผู้ 

ดำาเนินการในแผู้นปีฏบัิติการปีระจำาปีีข้อำงสถานศึึกษา และสามารถใชั้�งบปีระมาณ งบเงนิอุำดหนุน รายการกจิกรรม

พััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียนในการดำาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว่ได�
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  กิจกรรมพััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียน มีสาระสำาคัญ ดังต่อำไปีนี� 

  ๑. กิจกรรมว่ิชั้าการ เปี็นกิจกรรมที่ี�สถานศึึกษาจัดเพิั�มเติมนอำกจากการเรียนปีกติในชัั้�นเรียน  

เพืั�อำให� นักเรียนทุี่กคนได�รับการพััฒนาเต็มตามศัึกยภาพั ส่งเสริมเด็กเก่งให�มีคว่ามเป็ีนเลิศึ และแก�ไข้ข้�อำบกพัร่อำง 

ข้อำงนักเรียนทีี่�เรียนอ่ำอำนให�มีศัึกยภาพัส้งขึ้�น เน�นกิจกรรมทีี่�เสริมสร�างจินตนาการให�โอำกาสนักเรียนได�เรียนร้�  

ได�แก่ กิจกรรมพััฒนาคุณภาพัผู้้�เรียนด�านปีระชั้าธิปีไตย ทัี่�งนี� เพืั�อำเสริมสร�างสมรรถนะและการเรียนร้� โดยพััฒนา

คว่ามสามารถด�านการสื�อำสารด�านการคิดและการพััฒนากรอำบคว่ามคิดแบบเปีิดกว่�าง (Growth Mindset)  

ด�าน การแก�ปัีญหา ด�านการใชั้�เที่คโนโลยีและทัี่กษะการเรียนร้�ทีี่�ส่งเสริมการเรียนร้� ๘ กลุ่มสาระการเรียนร้�  

และเพืั�อำเสริมสร�างทัี่กษะการที่ำางาน การดำารงชีั้พั และทัี่กษะชีั้วิ่ต โดยตอำบสนอำง คว่ามสนใจ คว่ามถนัด  

และคว่ามต�อำงการข้อำงผู้้�เรียนตามคว่ามแตกต่างระหว่่างบุคคลฝึกการที่ำางาน ทัี่กษะ ที่างอำาชั้ีพั ที่รัพัย์สินที่าง

ปัีญญา อำย้่อำย่างพัอำเพีัยงและมีวิ่นัยที่างการเงิน พััฒนาคว่ามสามารถ ด�านการใชั้�ทัี่กษะ ชีั้วิ่ตและสร�างเสริม

สมรรถนะที่างกาย รว่มทัี่�งการส่งเสริมการศึึกษาอำาชีั้พัเพืั�อำการมีงานที่ำา

  ๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ล้กเสือำเนตรนารี/ยุว่กาชั้าด/ผู้้�บำาเพั็ญปีระโยชั้น์ เป็ีนกิจกรรม 

ทีี่�ช่ั้ว่ยส่งเสริมให�นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีี่�ดีงาม และคุณลักษณะทีี่�พึังปีระสงค์ เพืั�อำเสริมสร�าง

คุณลักษณะและค่านิยม โดยปีล้กฝังค่านิยมและจิตสำานึก การที่ำาปีระโยชั้น์ต่อำสังคมมีจิตสาธารณะและการให�

บริการด�านตา่ง ๆ  ทัี่�งทีี่�เป็ีนปีระโยชั้น์ต่อำตนเอำง และตอ่ำส่ว่นรว่ม ปีล้กฝังคว่ามรกัชั้าติ ศึาสนา และพัระมหากษตัริย์ 

ปีล้กฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวิ่นัย ซื�อำสัตย์ สุจริต เสียสละ อำดที่น มุ่งมั�นในการที่ำางาน คว่ามกตัญญ) และ 

ปีล้กฝังคว่ามรัก คว่ามภาคภ้มิใจในคว่ามเป็ีนไที่ย และหว่งแหนสมบัติข้อำงชั้าติ โดยมีสาระสำาคัญดังต่อำไปีนี�

  ๓. กิจกรรมทัี่ศึนศึึกษา โดยเน�นภ้มิศึาสตร์และปีระวั่ติศึาสตร์ข้อำงชั้าติและที่�อำงถิ�น และ/หรือำ

ทัี่ศึนศึึกษา ตามแหล่งเรียนร้�ต่าง ๆ เพืั�อำสร�างเสริมปีระสบการณ์ตรงให�กับนักเรียนทีี่�เพิั�มเติมจากการเรียน 

ในห�อำงเรียน เพืั�อำให�นักเรียนมีคว่ามร้�และปีระสบการณ์อำย่างกว่�างข้ว่าง

  ๔. กิจกรรมการบริการเที่คโนโลยีสารสนเที่ศึและการสื�อำสาร (ICT) เป็ีนกิจกรรมการให�บริการ  

ICT/บริการคอำมพิัว่เตอำร์แก่นักเรียนเพิั�มเติม จากการเรียนคอำมพิัว่เตอำร์พืั�นฐานตามหลักส้ตรปีกติ เช่ั้น การให�

บริการสืบค�นคว่ามร้�ผู่้านระบบอิำนเที่อำร์เน็ต และการให�บริการคอำมพิัว่เตอำร์ในการจัดที่ำาสื�อำรายงาน การนำาเสนอำ

ข้�อำม้ลการอำอำกแบบสร�างสรรค์ ด�ว่ยโปีรแกรมคอำมพิัว่เตอำร์ เป็ีนต�น

  ๕. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอำนที่างไกลในช่ั้ว่งสถานการณ์การแพัร่ระบาด ข้อำงโรคติดเชืั้�อำ

ไว่รัสโคโรนา ๒๐๑๔ ( COVID-19) เช่ั้น การผู้ลิตสื�อำการเรียนการสอำน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใชั้�จ่ายในการ

ติดตามและเยี�ยมบ�านนักเรียนทีี่�เป็ีนค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพัาหนะ ค่านำ�ามันเชืั้�อำเพัลิง ข้อำงข้�าราชั้การคร้และบุคลากร

ที่างการศึึกษา เป็ีนต�น

  งบปีระมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผ้่เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี� 

  - มัธยมศึึกษาตอำนต�น  ๘๘๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาที่/คน) 

  -  มัธยมศึึกษาตอำนปีลาย ๙๕๐ บาที่/คน/ปีี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาที่/คน) 
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แนวัทางปีฏิบัติเกี�ยวักับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
 ตามโครงการสนับสนุนค่าใชั้�จ่ายในการจัดการศึึกษาตั�งแต่ระดับอำนุบาลจนจบการศึึกษาขั้�นพืั�นฐาน 

ปีีงบปีระมาณ ๒๕๖๔

 เพืั�อำให�สถานศึึกษาสามารถนำาไปีปีฏิบัติได�อำย่างเป็ีนร้ปีธรรมและมีทิี่ศึที่างการดำาเนินงานทีี่�ชัั้ดเจน และ

เกิดปีระโยชั้น์ส้งสุดในการจัดการศึึกษา จึงมีแนว่ปีฏิบัติ ดังนี�

 ระดับสถานศึึกษา

 ๑. แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารจัดการหนังสือำเรียน

 ๒. ผู้้�บริหารปีระชุั้มชีั้�แจง และที่ำาคว่ามเข้�าใจกับคณะกรรมการบริหารจัดการหนังสือำเรียน

 ๓. จัดให�มีการลงที่ะเบียนหนังสือำเรียนทุี่กเล่ม ทุี่กกลุ่มสาระการเรียนร้�

 ๔. กำาหนดให�มีผู้้�รับผิู้ดชั้อำบในการยืม-คืนหนังสือำเรียน เช่ั้น คร้ปีระจำาชัั้�น/หัว่หน�าและคร้สายชัั้�น/คร้ 

ผู้้�รับผิู้ดชั้อำบตามกลุ่มสาระการเรียนร้� (ให�สอำดคล�อำงกับการบริหารจัดการข้อำงสถานศึึกษาแต่ละแห่ง)

 ๕. ชีั้�แจงผู้้�ปีกครอำงและนักเรียนเกี�ยว่กับการยืม - คืน การใชั้�และการด้แลรักษาหนังสือำเรียน

 ๖. ให�นักเรียนลงลายมือำชืั้�อำในการยืม - คืน ลงในสมุดที่ะเบียน 

 ๗. ให�สถานศึึกษาแจกหนังสือำเรียนทีี่�จัดซื�อำให�แก่นักเรียนทุี่กคนโดยไม่เรียกเก็บคืนและสร�างวิ่นัย 

ให�นักเรียนมีคว่ามรับผิู้ดชั้อำบ ตระหนักถึงการใชั้�หนังสือำให�คุ�มค่าและเกิดปีระโยชั้น์ส้งสุด

 ๘. การสร�างวิ่นัย/คว่ามรับผิู้ดชั้อำบในการด้แลรักษาหนังสือำให�นักเรียน

  ๘.๑ กำาหนดนโยบาย/ข้�อำตกลง ในการสร�างวิ่นัย/คว่ามรับผิู้ดชั้อำบในการใชั้�หนังสือำเรียน เพืั�อำสร�าง 

คว่ามตระหนักและคว่ามรับผิู้ดชั้อำบในการใชั้�หนังสือำยืมเรียน ซึ�งเป็ีนสมบัติส่ว่นรว่มให�อำย้่ในสภาพัใชั้�งานได�  

เพืั�อำส่งต่อำให�รุ่นต่อำไปี

  ๘.๒ แจ�งข้�อำตกลงร่ว่มกันในการด้แลให�ชัั้ดเจน และให�นักเรียนถือำเป็ีนข้�อำปีฏิบัติ

  ๘.๓ แนะนำาวิ่ธีการด้แลรักษาและซ่อำมแซมหนังสือำเรียนให�แก่นักเรียนในกรณีทีี่�นักเรียนต�อำงการ

จดบันทึี่กให�บันทึี่กคว่ามร้�ลงในสมุด

  ๘.๔ สำารว่จสภาพัหนังสือำทีี่�พัร�อำมใชั้�หรือำชั้ำารุด รายงานข้�อำม้ลให�กับฝ่ายบริหารเพืั�อำเป็ีนข้�อำม้ล

ในการดำาเนินการจัดซื�อำครั�งต่อำไปี

  ๘.๕ จัดให�มีการซ่อำมแซมหนังสือำเรียนทีี่�ชั้ำารุด โดยให�นักเรียนมีส่ว่นร่ว่มในการซ่อำมแซมหนังสือำทีี่�ชั้ำารุด

คำาแนะนำาในการด่แลรักษาหนังสือ
 เพืั�อำให�หนังสือำเรียนมีอำายุการใชั้�งานทีี่�ยาว่นาน และคงที่น คว่รด้แลรักษาหนังสือำเรียน ดังนี�

 ๑. เมื�อำได�รับหนังสือำใหม่ คว่รห่อำปีกหนังสือำเพืั�อำกันไม่ให�หนังสือำชั้ำารุด และคว่รเปีิดให�ถ้กต�อำงเพืั�อำให�

หนังสือำมีอำายุการใชั้�งานทีี่�ยาว่นานและคงที่น

 ๒. หยิบ จับ หรือำเปิีดหนังสือำอำย่างเบามือำ

 ๓. ไม่ขี้ดเขี้ยนข้�อำคว่ามหรือำที่ำาข้�อำคว่ามใด ๆ ลงในหนังสือำ เพืั�อำให�นักเรียนรุ่นต่อำไปีได�ใชั้�ด�ว่ย

 ๔. ไม่คว่รรับปีระที่านอำาหาร ดื�มนำ�า หรือำที่ำากิจกรรมอืำ�น ๆ ข้ณะอ่ำานหนังสือำ เพัราะอำาจที่ำาให�หนังสือำ

เสียหรือำเลอำะเที่อำะได�
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 ๕. ไม่ฉีก หรือำตัดหนังสือำ เพัราะจำาที่ำาให�ข้�อำคว่ามบางตอำนข้าดหายไปี ไม่สมบ้รณ์

 ๖. เมื�อำอ่ำานหนังสือำยังไม่จบ หรือำจำาเป็ีนต�อำงหยุดพัักการอ่ำาน คว่รคั�นหน�าด�ว่ยวั่สดุทีี่�มีคว่ามบาง เช่ั้น 

กระดาษ หรือำทีี่�คั�นหนังสือำ อำย่าพัับมุม หรือำว่างหนังสือำคว่ำ�าหน�า หรือำหงายหนังสือำทิี่�งไว่� อำาจที่ำาให�หนังสือำชั้ำารุด

 ๗. ไม่คว่รให�หนังสือำเปีียกนำ�า เพัราะจะที่ำาให�หนังสือำชืั้�นขึ้�นราได� และเมื�อำกระดาษแห�ง กระดาษจะพัอำงตัว่ 

ที่ำาให�ร้ปีที่รงหนังสือำเปีลี�ยนไปี

 ๘. ไม่คว่รโยนหนังสือำ เพัราะอำาจที่ำาให�หนังสือำเสียหาย ชั้ำารุด

 ๙. ไม่ใช่ั้หนังสือำผิู้ดวั่ตถุปีระสงค์ เช่ั้น บังแดด บังฝน หนุนศีึรษะ หรือำใชั้�เป็ีนทีี่�รอำงเขี้ยนหนังสือำ จะที่ำาให�

หนังสือำเป็ีนรอำย และชั้ำารุดเสียหายได�

คำาแนะนำาในการซ่อมหนังสือ
 ๑. การซ่อำมชัั้�ว่คราว่หรือำซ่อำมเล็กน�อำย เป็ีนการซ่อำมทีี่�ใชั้�เว่ลาไม่นานนัก เนื�อำงจากหนังสือำชั้ำารุด 

เพีัยงเล็กน�อำย เช่ั้น หนังสือำฉีกข้าดเฉพัาะทีี่�ฉีกข้าดบางหน�า ปีกและสันหลุด ฯลฯ ซึ�งเป็ีนการแก�ปัีญหาเฉพัาะหน�า

เพืั�อำไม่ให�หนังสือำเสียหายเพิั�มมากขึ้�นอีำก ผู้้�ให�สามารถซ่อำมเอำงได�

 ๒. การซ่อำมหนังสือำถาว่รหรือำซ่อำมใหญ่ เป็ีนการซ่อำมหนังสือำทีี่�ชั้ำารุดค่อำนข้�างมาก ต�อำงใชั้�เว่ลาในการ

ซ่อำมนาน สถานศึึกษาอำาจจะซอ่ำมเอำง หรือำถ�าชั้ำารุดเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อำมเอำงได� จำาเป็ีนต�อำงส่งร�านรับจ�าง

ซ่อำม สถานศึึกษาต�อำงพิัจารณาดำาเนินการ ซึ�งคว่รที่ำาในช่ั้ว่งปิีดภาคการศึึกษา

แนวัทางปีฏิบัติในการรับเงิน เรียนฟรี ๑๕ ปีี อย่างมีคุณภาพ 
 (ค่าอุปีกรณ์การเรียน และค่าเครื�องแบบนักเรียน)

 ๑. นักเรียนนำาบัตรปีระจำาตัว่ปีระชั้าชั้นมาแสดงในว่นัรับเงิน พัร�อำมลงลายมือำชืั้�อำนักเรียน และหมายเลข้

บัตรปีระชั้าชั้น ๑๓ หลัก ในแบบหลักฐานการจ่ายเงินและรับเงิน จากเจ�าหน�าทีี่�การเงิน

 ๒. นักเรียนลงลายมือำชืั้�อำ และหมายเลข้บัตรปีระชั้าชั้น ๑๓ หลัก ในเอำกสารแบบหลักฐานการจัดหา

กับคร้ทีี่�ปีรึกษา

 ๓. เมื�อำนักเรียนได�รับเงินแล�ว่ให�นำาไปีจัดซื�อำเครื�อำงแบบนักเรียน และอำุปีกรณ์การเรียนจากร�านค�า  

และข้อำใบเสร็จรับเงินจากร�านค�า เพืั�อำนำาส่งให�กับคร้ทีี่�ปีรึกษา

 ๔. นักเรียนทีี่�นำาเงินเรียนฟรี ๑๕ ปีี ไปีซื�อำเครื�อำงแบบนักเรียน และอุำปีกรณ์การเรียนกับร�านค�าชุั้มชั้น

ในหม่้บ�าน ทีี่�ไม่สามารถอำอำกใบเสร็จรับเงินได� ให�นักเรียนข้อำรับใบสำาคัญรับเงินกับคร้ทีี่�ปีรึกษา นำาไปีให�ผู้้�ปีกครอำง

ลงชืั้�อำรับรอำงการรับเงินในใบสำาคัญรับเงิน พัร�อำมแนบสำาเนาบัตรปีระชั้าชั้นข้อำงผู้้�ปีกครอำงทีี่�ลงมือำชืั้�อำในใบสำาคัญ

รับเงินด�ว่ย และนำาส่งคร้ทีี่�ปีรึกษา


