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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จัดตัง้ กองทุนโรงเรียน
ประชารัฐขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นแหล่งระดมทรัพยากร
จากบุ ค คล นิ ติ บุ ค คล องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกสถานศึ ก ษา
ที่สนับสนุนโครงการโรงเรียนประชารัฐ และน�ำทรัพยากรไปใช้สนับสนุน
ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นประชารั ฐ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษาให้สูงขึ้น
คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนโรงเรียนประชารัฐ การบริหาร
จัดการกองทุน การบริจาคและสนับสนุนกองทุน การรับเงินและการเก็บ
รักษาเงินกองทุน การใช้จ่ายเงินกองทุนการบัญชีและการตรวจสอบ
การเงินการบัญชี รวมถึงสิทธิประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริจาค เงินสนับสนุน
กองทุนโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งคู่มือฉบับนี้เป็นเพียงแนวปฏิบัติเบื้องต้น
ส�ำหรับสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งและผู้สนใจเกี่ยวกับกองทุน
โรงเรียนประชารัฐ จะได้รบั ทราบและมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกองทุน
โรงเรียนประชารัฐอย่างถูกต้อง

(นายการุณ  สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สารบัญ
๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
๙
๑) ความเป็นมา
๙
๒) วัตถุประสงค์ของกองทุน
๑๑
๓) วิสัยทัศน์ของกองทุนและอนาคตที่มุ่งหวัง
๑๑
๔) พันธกิจ
๑๑
๒. การบริหารและอ�ำนาจหน้าที่
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๑) โครงสร้างการบริหารกองทุนโรงเรียน
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๒) คณะกรรมการนโยบายบริหารกองทุน
๑๓
๓) อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายบริหารกองทุน
๑๔
๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน
๑๔
๕) อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน
๑๕
๖) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ
    ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๖
๓. การด�ำเนินงานกองทุนโรงเรียน
๑๗
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน
๑๗
๕. เปิดบัญชี
๑๘
๖. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน
๑๙
๗. การประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคเงินและทรัพย์สิน
๑๙
๘. การรายงานผลการด�ำเนินงาน
๑๙
๙. การบริจาคและการสนับสนุนกองทุน
๒๑
๑) ช่องทางการบริจาค
๒๑
๒) สิทธิประโยชน์
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สารบัญ
๑๐. การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
๑) ที่มาของเงินกองทุน
๒) หลักเกณฑ์การรับบริจาค
๓) การรับเงินบริจาคและการบริหารเงิน
๔) การรับบริจาคทรัพย์สินและการควบคุมทรัพย์สิน
ภาคผนวก ก
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๘
ภาคผนวก ข
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐)
 ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๖)


ภาคผนวก ค
 ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วย
    กองทุนโรงเรียนประชารัฐ
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน
    ที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ภาคผนวก ง
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน
    ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
ภาคผนวก จ
 ตัวอย่างค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
 แบบฟอร์มการบริจาค / Download
 แบบฟอร์มการรายงานผลการด�ำเนินงานกองทุน
 แบบรายงานการรับ จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
คณะท�ำงาน
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๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนโรงเรียนประชารัฐ

๑) ความเป็นมา
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้กำ� หนดนโยบายการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ
๓ หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน ๑๙ หน่วยงาน
และภาคประชาสังคม เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นและยกระดับการศึกษาให้สงู ขึน้
ผ่านทางการด�ำเนินงานของ ๑๒ คณะท�ำงาน ด�ำเนินการขับเคลื่อน
นโยบายอย่างเป็นระบบผ่านโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ”
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โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
การศึกษาของประเทศ มีหน้าที่ในการพัฒนาด้านการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผูน้ ำ 
� (E5) ได้มอบหมายให้สำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดท�ำโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดตั้งกองทุน
โรงเรียนประชารัฐเพื่อให้การบริหารจัดการและการด�ำเนินงานโครงการ
“โรงเรี ย นประชารั ฐ ” เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ โดยมีข้อก�ำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว
อยูภ่ ายใต้ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย
กองทุนโรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ รองรับการด�ำเนินงานของกองทุน และ
ให้บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึง่ มีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  ซึง่ เลขาธิการมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ
โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย
การด�ำเนินการบริหารกองทุนต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
การด�ำเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเป้าหมาย
ของโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ”
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๒) วัตถุประสงค์ของกองทุน
๑. เพือ่ เป็นแหล่งระดมทรัพยากรจากบุคคล นิตบิ คุ คล องค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาทีส่ นับสนุนโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ”
๒. เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ และยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ”
๓) วิสัยทัศน์ของกองทุนและอนาคตที่มุ่งหวัง
กองทุ น โรงเรี ย นประชารั ฐ เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ”
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔) พันธกิจ
พันธกิจของกองทุนโรงเรียนประชารัฐ คือการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการด�ำเนินงานตามโครงสร้างการด�ำเนินงาน ๑๐ ด้าน ของ
โครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” ได้แก่
๑. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล โรงเรี ย นและผลการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด เผย
สู่สาธารณะ (Transparency & Monitoring & Evaluation)
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศ
ได้เข้าถึงแหล่งสาระ ความรูแ้ ละมาตรฐานการศึกษาจากทัว่ โลก (Digital
Infrastructure & High Standard Education Accessibility)
๓. พัฒนาหลักสูตร และคู่มือการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น
ให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการคิดวิเคราะห์ (Curriculum,
Teaching Technique & Manual)
๔. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ (Health, Heart & Ethics)
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๕. พัฒนาศักยภาพความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอนให้เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (High Quality Principles & Teachers Leadership)
๖. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโรงเรียน (Market Mechanism Engagement Parent &
Community / Funds)
๗. พัฒนาความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Local & International
Teachers & University Partnership & Incentive)
๘. ยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน
(English Language Capacity)
๙. พัฒนาและส่งเสริมผู้น�ำรุ่นใหม่ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน
(Young Leadership Development)
๑๐. พัฒนาศูนย์การศึกษา งานค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ประเทศไทย
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาเทคโนโลยี แ ห่ ง อนาคตในระดั บ ภู มิ ภ าค
(Technology Megatrends Hub & R&D)

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 13

๒. การบริหารและอ�ำนาจหน้าที่

๑) โครงสร้างการบริหารกองทุนโรงเรียน

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างการบริหารกองทุนโรงเรียน

๒) คณะกรรมการนโยบายบริหารกองทุน
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  		
เป็นประธานกรรมการ
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเลขาธิการมอบหมายคนหนึ่ง
เป็นรองประธานกรรมการ
๓. ภาครัฐ
จ�ำนวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๔. ภาคเอกชน
จ�ำนวน ๓ คน
เป็นกรรมการ

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 14

๕. ภาคประชาสังคม จ�ำนวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๖. ตัวแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน จ�ำนวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๗. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ 				
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๘. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย 			
เป็นกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
๓) อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายบริหารกองทุน
๑. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ จัดท�ำประกาศที่เกี่ยวกับ
กองทุน
๒. ก�ำกับ ติดตามการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๓. สรุปและรายงานผลการด�ำเนินงานกองทุนในภาพรวม
ระดับประเทศ
๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน
๑. ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา 				
เป็นประธาน  
๒. คณะกรรมการสถานศึกษา จ�ำนวน  ๒  คน
เป็นกรรมการ
๓. ภาคเอกชน
จ�ำนวน  ๒  คน
เป็นกรรมการ
๔. ภาคประชาสังคม
จ�ำนวน  ๒  คน  
เป็นกรรมการ

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 15

๕. ครู
จ�ำนวน   ๑   คน
เป็นกรรมการ
๖. ผู้ปกครอง
จ�ำนวน   ๑   คน  		
เป็นกรรมการ
๗. ศิษย์เก่า
จ�ำนวน   ๑   คน
เป็นกรรมการ
๘. รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา จ�ำนวน ๑ คน 		
เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนข้างต้น ให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕) อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน
๑. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ โครงการระดับสถานศึกษา
ที่เกี่ยวกับกองทุนโดยไม่ขัดกับระเบียบนี้
๒. บริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๓. ประชาสัมพันธ์ และรับบริจาคเงินและทรัพย์สินจาก
บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานภายนอก
สถานศึกษา
๔. พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุน
๕. จัดสรรเงินกองทุนและดอกผลของกองทุนเพือ่ ด�ำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
๖. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลือ่ น
โครงการโรงเรียนประชารัฐของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษารายภาคเรียน

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 16

๖) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ
ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 		
เป็นประธาน  
๒. ผู้แทนภาคเอกชน (มากกว่า ๑ คน) 			
เป็นรองประธาน
๓. ผู้แทนภาคประชาสังคม (มากกว่า ๑ คน)			
เป็นกรรมการ
๔. ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา				
เป็นกรรมการ
๕. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 		
เป็นกรรมการ
๖. ผู้แทนศาสนา 					
เป็นกรรมการ
๗. ผู้แทนสื่อสารมวลชน					
เป็นกรรมการ
๘. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
เป็นกรรมการ
๙. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด				
เป็นกรรมการ
๑๐. รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 17

๓. การด�ำเนินงานกองทุนโรงเรียน

แผนภาพที่ ๒ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน เป็นไปตามความ
ในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยโรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก�ำหนดวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนประชารัฐ ดังต่อไปนี้
๑) กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการ
สถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษานัน้ ๆ ทีผ่ อู้ ำ� นวยการสถานศึกษามอบหมาย

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 18
จ�ำนวน ๑ คน เป็นกรรมการและรองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาหรือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
มอบหมาย จ�ำนวน ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๘ คน ประกอบด้วย ผูซ้ งึ่ ได้รบั
การสรรหาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นโครงการโรงเรียนประชารัฐของสถานศึกษานัน้ ๆ จ�ำนวน ๒ คน
ภาคเอกชน จ�ำนวน ๒ คน ภาคประชาสังคม จ�ำนวน ๒ คน ผู้ปกครอง
นักเรียน จ�ำนวน ๑ คน และศิษย์เก่า จ�ำนวน ๑ คน
ให้สถานศึกษาจัดท�ำร่าง ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโรงเรียนประชารัฐ ก�ำหนดชือ่ บุคคลตามองค์ประกอบในการสรรหา
ข้างต้น เสนอคณะกรรมการขับเคลือ่ นโรงเรียนประชารัฐ ระดับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ต้นสังกัดของสถานศึกษา) เมื่อคณะกรรมการฯ
ให้ความเห็นชอบ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ลงนามค�ำสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนประชารัฐ

๕. เปิดบัญชี

๑) ผู ้ อ�ำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
๑. ประธาน ๑ คน
๒. กรรมการอีก ๒ คน
ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน
๒) คณะกรรมการด�ำเนินการยืน่ ขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
ที่รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจ�ำ  โดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากว่า
“กองทุนโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน..........”

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 19

๖. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน

๑) เมื่อมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตามระเบียบส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
ครบองค์ประกอบ ให้ดำ� เนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ภายใน
๑๕ วัน หลังจากได้รบั การแต่งตัง้ เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ โครงการ
ทีเ่ กีย่ วกับกองทุน และประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ โครงการทีเ่ กีย่ วกับ
กองทุนให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้ทราบโดยทัว่ กัน และปิดประกาศไว้ในทีเ่ ปิดเผย
๒) ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการด�ำเนินงานเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

๗. การประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคเงินและทรัพย์สิน

๑) ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท�ำแผนประชาสัมพันธ์
การรับบริจาคเงินและทรัพย์สิน
๒) ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย
๓) ทบทวน และวิเคราะห์แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อน�ำข้อมูล
มาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ในครั้งต่อไป

๘. การรายงานผลการด�ำเนินงาน

๑) สถานศึกษาจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานกองทุนโรงเรียน
ประชารัฐ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนเพื่อพิจารณา
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสิ้นภาคเรียน (ตามแบบ ปชร. ๑)
๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นภาคเรียน
๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
นโยบายบริหารกองทุน

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 20

แผนภาพที่ ๓ การบริหารกองทุนโรงเรียน

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 21

๙. การบริจาคและการสนับสนุนกองทุน

ผูบ้ ริจาค ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คล ซึง่ สามารถบริจาค
เป็นเงินหรือทรัพย์สิน
๑) ช่องทางการบริจาค
๑. บริจาคตรงเข้าโรงเรียนด้วยตนเอง
ผู้บริจาคสามารถโอนเงินบริจาคตรงเข้าบัญชีของกองทุน
โรงเรียนหรือบริจาคในรูปแบบเงินสดหรือเช็ค โดยสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อโรงเรียนจากเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
http://www.pracharathschool.go.th พร้อมดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
การบริจาค เพื่อกรอกแบบฟอร์มฯ และส�ำเนาเอกสารให้กับโรงเรียนและ
ส่ ง กลั บ มาที่ ก องทุ น โรงเรี ย นประชารั ฐ ทางไปรษณี ย ์ ห รื อ โทรสาร
ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มฯ  
๒. บริจาคผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ผูบ้ ริจาคสามารถบริจาคเงินให้แก่กองทุนโรงเรียนประชารัฐ
โดยผ่านทาง เว็บไซต์www.pracharathschool.go.th ซึ่งเป็นวิธีการ
ทีป่ ลอดภัยและสะดวก และข้อมูลการบริจาคจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
สู ง สุ ด โดยการบริ จ าคจะมี ๒ รู ป แบบ คื อ การบริ จ าคเป็ น ครั้ ง และ
การบริจาคแบบต่อเนื่องทุกเดือน

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 22

รูปแบบที่ ๑  การบริจาคเป็นครั้ง
ผังส�ำหรับผู้ต้องการบริจาคผ่านระบบออนไลน์
๑.๑ ผู้บริจาคกรอกข้อมูล

หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลจริงอาจปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 23

๑.๒ เลือกโรงเรียนที่ต้องการบริจาคซึ่งสามารถค้นหารายชื่อ
โรงเรียนได้ ๒ แบบ
๑) พิมพ์ชื่อโรงเรียนที่ต้องการบริจาค
๒) หรือเลือกพื้นที่ในการบริจาคโดยค้นหาจากแผนที่

หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลจริงอาจปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 24

เว็บไซต์แสดงข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการบริจาค

หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลจริงอาจปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 25

รูปแบบที่ ๒  การบริจาคแบบต่อเนือ่ งรายเดือนโดยตัดจากบัญชี
ธนาคารหรือบัตรเครดิต
๒.๑ ผู้บริจาคเข้าไปใน http://www.pracharathschool.go.th
เพื่อระบุรูปแบบบริจาค (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม word หรือ pdf) ซึ่งจะ
มีการตัดบัญชี ๒ รูปแบบคือ
๑. ผ่านบัญชีบัตรเครดิต
๒. ผ่านบัญชีธนาคาร
๒.๒ ผูบ้ ริจาคด�ำเนินการแจ้งธนาคารให้ตดั บัตรต่อเนือ่ งทุกเดือน
อัตโนมัติจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง

www.pracharthschool.go.th

หมายเหตุ  :  ผูบ้ ริจาคต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเพือ่ ยืนยันการโอนเงิน
ให้สถานศึกษาตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนาบัตร

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 26

หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลจริงอาจปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 27

๒) สิทธิประโยชน์
๑. การลดหย่อนภาษี
ผูบ้ ริจาคทัง้ ประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คลสามารถน�ำ
เอกสารหลักฐานการบริจาคไปยืน่ ต่อกรมสรรพากรเพือ่ รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้รับบริจาค สิทธิบริจาค

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

หมายเหตุ

บุคคล
ธรรมดา

บริจาคเป็น สามารถหักลดหย่อนได้ ๒ เท่าของเงินที่ สามารถหัก
บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้ ลดหย่อนเงิน
เงินหรือ
ทรัพย์สิน พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน บริจาคได้
อื่นตามกฎหมายแล้ว

บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล

บริจาคเป็น สามารถหักลดหย่อนได้ ๒ เท่า ของเงินทีบ่ ริจาค
แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของก�ำไรสุทธิกอ่ นหัก
เงินหรือ
ทรัพย์สิน รายจ่าย เพือ่ การกุศลสาธารณประโยชน์ และ
เพือ่ การศึกษาหรือการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี
(๓) แห่งประมวลรัษฎากร

๒. ใบประกาศ /โล่/ เครื่องราชฯ
โรงเรียนที่ได้รับบริจาคจะเป็นผู้ด�ำเนินการประสานให้กับ
ผู้บริจาคทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนี้
๑. ประกาศเกียรติคุณบัตรตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
ศึกษาธิการก�ำหนด
๒. หนังสือรับรองการบริจาค ซึง่ อาจใช้ประโยชน์ตอ่ การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
๓. โล่เกียรติยศจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักเกณฑ์

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 28

๑๐. การบริหารการเงินและทรัพย์สิน

๑) ที่มาของเงินกองทุน
เงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐได้จากการระดมทรัพยากรโดย
การรับบริจาคเงินและทรัพย์สิน ดังนี้
๑.๑ เงินรับบริจาค ได้แก่
๑) เงินที่มีผู้มอบให้สถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรม
ของกองทุนโดยไม่ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้จา่ ยเงิน
๒) เงินที่มีผู้มอบให้สถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรม
ของกองทุนโดยมีการระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้จา่ ยเงิน
แบบเฉพาะเจาะจง
๓) เงินที่เกิดจากทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อน�ำดอกผล
ใช้จ่ายในกิจกรรมของกองทุน
๔) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดจากการน�ำเงินกองทุน
ฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�ำ
เงินกองทุนทีไ่ ด้รบั บริจาครวมทัง้ ดอกผลทีเ่ กิด จัดเป็นเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา-เงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
๑.๒ ทรัพย์สินได้รับบริจาค ได้แก่
๑) ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคาร ที่ดิน
หรืออาคารพร้อมที่ดิน
๒) ทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ (เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ เครือ่ งช่วย หรือเครือ่ งประกอบกับคอมพิวเตอร์
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
แต่ไม่รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) เป็นต้น

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 29

๒) หลักเกณฑ์การรับบริจาค ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
ระเบียบ โดยสรุปดังนี้
๒.๑ พิจารณาถึงผลดีผลเสีย และประโยชน์ที่จะพึงได้รับ
๒.๒ เป็นการบริจาคโดยสมัครใจ และไม่เป็นการบริจาคเพื่อ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผู้ใดโดยเฉพาะ
๒.๓ ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
๒.๔ กรณีรบั บริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ภี าระติดพันหรือมีภาระ
ต้ อ งซ่ อ มบ� ำ รุ ง รั ก ษาต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ผลตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ คุ ้ ม กั บ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปหรือไม่
๒.๕ กรณีรับบริจาคทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินให้ตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ์ก่อนเสมอ
๒.๖ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาเพือ่ พิจารณาการรับบริจาค
เงินหรือทรัพย์สินก่อนก็ได้
การรับบริจาคเงินและทรัพย์สิน ห้ามมิให้รับเงินบริจาคหรือ
ทรัพย์สนิ ทีผ่ บู้ ริจาคระบุเงือ่ นไขของการบริจาคอันเป็นภาระแก่สถานศึกษา
เกินความจ�ำเป็น
๓) การรับเงินบริจาคและการบริหารเงิน
๓.๑ ข้อปฏิบัติในการรับบริจาคเงินกองทุน
๑) สถานศึกษารับเงินบริจาค ดังนี้
๑.๑) เงินสด
๑.๒) เช็คธนาคาร โดยมีเงื่อนไขการรับเช็ค ดังนี้
(๑) ต้องมิใช่เช็คโอนสลักหลัง
(๒) เป็นเช็คขีดคร่อมและสั่งจ่ายแก่สถานศึกษา
     โดยขีดฆ่าค�ำว่า “ผู้ถือ”ออก

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 30

(๓) เป็นเช็คธนาคารที่มีรายการครบถ้วนตามมาตรา
      ๙๘๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๔)  เป็นเช็คธนาคารทีต่ อ้ งออกในวันทีน่ ำ� เช็คมาบริจาค
     หรือลงวันที่ก่อนน�ำมาบริจาคไม่เกินเจ็ดวัน
๑.๓) รับโอนเงินผ่านทางธนาคารเข้าบัญชี “กองทุนโรงเรียน
ประชารัฐ โรงเรียน...... “
๒) เงินบริจาคทีส่ ถานศึกษาได้รบั ไว้ตามข้อ ๑) ให้เจ้าหน้าที่
การเงิ น ของสถานศึ ก ษาออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ จ าคเพื่ อ เป็ น
หลักฐานการบริจาคเงินและเพื่อให้ผู้บริจาคน�ำไปยกเว้นภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
๒.๑) กรณีรับบริจาคเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคาร ให้ออก
ใบเสร็จรับเงินในวันที่ได้รับเงินสดหรือได้รับเช็คธนาคาร
๒.๒) กรณีรับบริจาคเงินโดยผู้บริจาคโอนเงินผ่านทาง
ธนาคารเข้าบัญชี “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน.........” ให้ออก
ใบเสร็จรับเงินในวันที่รับทราบยอดเงินโอน คือวันที่สถานศึกษาน�ำสมุด
คู่ฝากธนาคารบัญชี “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน.........” ไปปรับ
เพิ่มยอดเงินที่ธนาคาร
๒.๓) ใบเสร็จรับเงินให้ระบุข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เพือ่ ประโยชน์ในการบันทึกรายการบัญชีและการใช้จา่ ยเงิน ดังนี้
(๑) วันที่รับบริจาคเงิน
(๒) ชื่อผู้บริจาคเงิน
(๓) จ�ำนวนเงินที่ได้รับบริจาค
(๔) ช่องรายการระบุรับบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
         “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ”
- กรณี ผู ้ บ ริ จ าคเงิ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ
     เจาะจงในการใช้เงินทีบ่ ริจาค เพือ่ “กองทุน

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 31

   โรงเรียนประชารัฐ” ให้ระบุวตั ถุประสงค์ของ
    ผู้บริจาคไว้ให้ชัดเจน
-  กรณีรับเช็ค ให้ระบุว่ารับเช็คธนาคารใด
    และระบุเลขที่เช็คด้วย
-   กรณีรบั โอนเงินเข้าธนาคารบัญชีกองทุนฯ
    ให้ระบุไว้ด้วย
๓.๒ การเก็บรักษาเงินกองทุน ให้สถานศึกษาด�ำเนินการดังนี้
๑) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือประเภท
ประจ�ำกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ที่กระทรวง
การคลังให้ความเห็นชอบ โดยใช้ชื่อบัญชี “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียน..........”
๒) การเก็บรักษาเงิน
๒.๑) การเก็บรักษาเป็นเงินสดไว้ทสี่ ถานศึกษาเพือ่ ส�ำรองจ่าย
ให้เก็บได้ภายในวงเงินที่ก�ำหนดโดยความเห็นชอบ
  ของกระทรวงการคลัง
๒.๒) การเก็บรักษาเงินส่วนทีเ่ กินจากวงเงินเก็บรักษาเงินสด
ให้น�ำฝากธนาคารบัญชี “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียน..........”
๓) การน�ำเงินฝากธนาคารบัญชี “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียน.............” ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่น�ำฝาก
เงินต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการ
๔) การเบิกถอนเงินจากธนาคารบัญชี “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียน........” ให้คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่เบิกถอน
เงินต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการ
ทัง้ นีส้ ถานศึกษาอาจแต่งตัง้ ให้มผี นู้ ำ� ฝากเงินและคณะกรรมการ
เบิกถอนเงินเฉพาะส�ำหรับกองทุนโรงเรียนประชารัฐ ก็ได้
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๓.๓ การใช้จ่ายเงินกองทุน
๑) การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน
กรณีผบู้ ริจาคเงินให้กองทุนมีการระบุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ในการบริจาคเงินให้สถานศึกษาน�ำไปใช้จ่ายเพื่อการใด ให้สถานศึกษา
ด�ำเนินการใช้จ่ายเงินที่ได้รับบริจาคตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน
กองทุนนั้น โดยด�ำเนินการดังนี้
๑.๑) สถานศึกษาประชุมคณะครูพิจารณาจัดท�ำโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคเงินก�ำหนดไว้ พร้อมทั้ง
จัดท�ำแผนการใช้จ่ายเงิน
๑.๒) เสนอโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงิน
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาและอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน
๑.๓) ด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
๒) การใช้จา่ ยเงินกองทุนตามแนวทางโครงการโรงเรียนประชารัฐ
กรณีผบู้ ริจาคเงินให้กองทุนมิได้ระบุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ในการบริจาคเงินเข้ากองทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง ให้สถานศึกษา
ด�ำเนินการใช้จา่ ยเงินทีไ่ ด้รบั บริจาคตามแนวทางโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โดยด�ำเนินการดังนี้
๒.๑) คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาก�ำหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ โครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ สถานศึ ก ษาและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการศึกษา ๑๐ ด้าน ตามแนวทางโครงการโรงเรียนประชารัฐ
๒.๒) สถานศึ ก ษาพิ จ ารณาจั ด ท� ำ โครงการ/กิ จ กรรม
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารกองทุน พร้อมทั้ง
จัดท�ำแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรมที่ก�ำหนด
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๒.๓) สถานศึกษาเสนอโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้
จ่ายเงินให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาและอนุมัติแผนการใช้
จ่ายเงิน โดยอาจพิจารณาจัดท�ำแผนการใช้จ่ายเงินเป็นภาคเรียนหรือ
จัดท�ำเป็นปีการศึกษาได้ตามความเหมาะสมกับเป้าหมายของโครงการ
กิจกรรม หรือตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน
๒.๔) ด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียน
๓.๔ การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน
การก่ อ หนี้ ผู ก พั น และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ปฏิ บั ติ เช่ น เดี ย วกั บ
การก่อหนีผ้ กู พันและการใช้จา่ ยเงินต่างๆ ของสถานศึกษา โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้มอบให้ผอู้ ำ� นวยการสถานศึกษาปฏิบตั ริ าชการแทน
ในการอนุมตั จิ า่ ยเงิน การอนุมตั จิ า่ ยเงินยืม การก่อหนีผ้ กู พัน การสัง่ ซือ้
สัง่ จ้าง และการด�ำเนินการทัง้ ปวงตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกกรณีด้วยเงินรายได้
สถานศึกษา (ตามค�ำสั่งมอบอ�ำนาจ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๕๐๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
๓.๕ การบัญชีและการตรวจสอบ
๑) การจัดท�ำบัญชีกองทุน
ให้สถานศึกษาบันทึกรับรูเ้ งินกองทุนในระบบบัญชีของสถานศึกษา
ดังนี้
๑.๑) กรณี ส ถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานย่ อ ยซึ่ ง จั ด ท� ำ บั ญ ชี
ตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ และปฏิบัติ
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการน�ำเงินส่งคลังในหน้าทีข่ องอ�ำเภอ
และกิ่งอ�ำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ด�ำเนินการโดย
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(๑) จัดท�ำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา เงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ เพือ่ บันทึกควบคุมการรับจ่าย
เงินกองทุนให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั และถูกต้อง โดยทะเบียนคุมประกอบ
ด้วยช่องต่างๆ เพื่อบันทึกรายการ ดังนี้
ช่อง วัน เดือน ปี
บันทึกวัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ช่อง ที่เอกสาร
บันทึกเลขทีเ่ อกสารประกอบรายการ
ช่อง รายการ
บันทึกค�ำอธิบายรายการโดยย่อ          
ช่อง รับ
บันทึกจ�ำนวนเงินรับ
ช่อง จ่าย
บันทึกจ�ำนวนเงินจ่าย
ช่อง คงเหลือ
บันทึกเงินคงเหลือในรูปของเงินสด
เงินฝากธนาคาร
ช่อง หมายเหตุ
บันทึกข้อความอื่นที่จ�ำเป็น
(๒) ทุกสิน้ วันท�ำการ ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบสรุปยอดเงิน
คงเหลือที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา - เงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ และแสดงยอดไว้ในรายงาน
เงินคงเหลือประจ�ำวันเช่นเดียวกับยอดคงเหลือของเงินจากทะเบียน
คุมเงินประเภทต่างๆ
๑.๒) กรณี ส ถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานย่ อ ยซึ่ ง จั ด ท� ำบั ญ ชี
ตามคู  มือ การบั ญชีส�ำหรับหน่ว ยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ และปฏิบัติ
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการน�ำเงินส่งคลังในหน้าทีข่ องอ�ำเภอ
และกิ่งอ�ำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ด�ำเนินการโดย
(๑) บันทึกรายการรับจ่ายเงินกองทุนในสมุดเงินสดของ
สถานศึกษาเช่นเดียวกับการบันทึกรายการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ประเภทอื่นๆ ของสถานศึกษา
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(๒) จัดท�ำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา  เงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ เพือ่ บันทึกควบคุมการรับจ่าย
เงินกองทุนตามข้อมูลจากสมุดเงินสด ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั และถูกต้อง
โดยทะเบียนคุมประกอบด้วยช่องต่างๆ เพื่อบันทึกรายการ ดังนี้
ช่อง วัน เดือน ปี
บันทึกวัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ช่อง ที่เอกสาร
บันทึกเลขทีเ่ อกสารประกอบรายการ
ช่อง รายการ
บันทึกค�ำอธิบายรายการโดยย่อ          
ช่อง รับ
บันทึกจ�ำนวนเงินรับ
ช่อง จ่าย
บันทึกจ�ำนวนเงินจ่าย
ช่อง คงเหลือ
บันทึกเงินคงเหลือในรูปของเงินสด
เงินฝากธนาคาร
ช่อง หมายเหตุ
บันทึกข้อความอื่นที่จ�ำเป็น
(๓) ทุกสิ้นวันที่มีการรับจ่ายเงินหรือมีรายการเคลื่อนไหว
ในสมุดเงินสดให้ปดิ บัญชีเพือ่ หายอดคงเหลือยกไป โดยยอดคงเหลือของ
เงินนอกงบประมาณตามสมุดเงินสดจะต้องเท่ากับยอดเงินคงเหลือ
ตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทรวมกัน
๑.๓) กรณีสถานศึกษาทีเ่ ป็นหน่วยเบิก ซึง่ จัดท�ำบัญชีตามระบบ
GFMIS และปฏิบัติงานตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน�ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ด�ำเนินการโดย
(๑) บันทึกรับรูเ้ กีย่ วกับรายการรับจ่ายเงินกองทุนในระบบ
GFMIS
(๒) จัดท�ำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
สถานศึกษา เงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ เพือ่ บันทึกควบคุมเงินกองทุน
ให้ ค รบถ้ ว นเป็ น ปั จ จุ บั น และถู ก ต้ อ ง โดยทะเบี ย นคุ ม ประกอบด้ ว ย
ช่องต่างๆ เพื่อบันทึกรายการ ดังนี้

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 36

ช่อง วัน เดือน ปี
ช่อง ที่เอกสาร
ช่อง รายการ
ช่อง รับ
ช่อง จ่าย
ช่อง คงเหลือ

บันทึกวัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บันทึกเลขทีเ่ อกสารประกอบรายการ
บันทึกค�ำอธิบายรายการโดยย่อ          
บันทึกจ�ำนวนเงินรับ
บันทึกจ�ำนวนเงินจ่าย
บันทึกเงินคงเหลือในรูปของเงินสด
เงินฝากธนาคาร
ช่อง หมายเหตุ
บันทึกข้อความอื่นที่จ�ำเป็น
(๓) ทุกสิ้นวันที่มีการรับจ่ายเงินหรือมีรายการเคลื่อนไหว
ให้จัดท�ำรายงานเงินคงเหลือประจ�ำวันตามระเบียบก�ำหนด
(๔) ทุกสิ้นเดือนจัดท�ำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามระบบ GFMIS ก�ำหนด
๒) การตรวจสอบบัญชีกองทุน
๒.๑) เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้ส่วนราชการจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
รายการรับจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีกับหลักฐาน
๒.๒) เมื่อผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินการตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วให้ลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ในบัญชีด้วย
ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการน�ำเงิน
ส่งคลังในหน้าทีข่ องอ�ำเภอและกิง่ อ�ำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ส�ำหรับสถานศึกษา
ที่เป็นหน่วยงานย่อย และปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการน�ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ส�ำหรับสถานศึกษา
ที่เป็นหน่วยเบิก
๓.๖ การจัดท�ำรายงานบัญชีกองทุน
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท�ำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุน
เป็นรายไตรมาส โดยแสดงรายรับ รายจ่าย และยอดคงเหลือยกไป ตามแบบ
ปชร.๒ ในภาคผนวก
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๔) การรับบริจาคทรัพย์สินและการควบคุมทรัพย์สิน
๔.๑ การรับบริจาคทรัพย์สิน
๑) การรับบริจาคทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นสังหาริมทรัพย์เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป ให้สถานศึกษา ด�ำเนินการดังนี้
๑.๑) หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่
จ�ำนวนไม่เกิน ๕ คน
๑.๒) คณะกรรมการด� ำ เนิ น การตรวจสอบกรรมสิ ท ธิ์
สิทธิครอบครองและภาระติดพันในทรัพย์สิน ประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ รั บ บริ จ าค และรายงานผลการพิ จ ารณาต่ อ หั ว หน้ า สถานศึ ก ษา
เพื่อพิจารณา
๑.๓) หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
การรับบริจาค
๒) การรับบริจาคทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นอสังหาริมทรัพย์ กรณีมผี จู้ ดั หา
หรื อ จั ด สร้ า งอาคาร ที่ ดิ น หรื อ อาคารพร้ อ มที่ ดิ น ให้ ส ถานศึ ก ษา
ด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑) หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่
จ�ำนวนไม่เกิน ๕ คน
๒.๒) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ด�ำเนินการตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผู้บริจาครวมทั้งภาระติดพันในที่ดิน
ประเมิ น มู ล ค่า ของอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินที่รับ บริจาค
โดยเที ย บเคี ย งกั บ ราคาประเมิ น กลางของกรมที่ ดิ น หรื อ ราคากลาง
ของทางราชการ และรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าสถานศึกษา
เพื่อพิจารณา
๒.๓) หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับ
บริจาค
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๓) การออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สิน
๓.๑) กรณีผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ให้หัวหน้าสถานศึกษาออกหนังสือรับรองการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาค
ตามมูลค่าที่ได้ด�ำเนินการประเมินราคา หรือตามมูลค่าทรัพย์สินที่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ ไป ทีไ่ ด้พจิ ารณาเห็นชอบแล้ว โดยประทับตราโรงเรียน
และลงลายมื อ ชื่ อ หัว หน้า สถานศึกษาในหนังสือรับ รองด้วย เพื่อให้
ผู ้ บ ริ จ าคที่ น� ำ หนั ง สื อ รั บ รองของสถานศึ ก ษาไปยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
ตามประมวลรัษฎากร
กรณี ที่ บ ริ จ าคเป็ น คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ข อง
คอมพิ ว เตอร์ และผู ้ บ ริ จ าคประสงค์ จ ะน� ำ ไปใช้ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
ตามประมวลรัษฎากร ต้องเป็นการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
๓.๒) กรณีผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่สามารถน�ำ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาไปยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
ให้หวั หน้าสถานศึกษาประสานงานและด�ำเนินการเพือ่ ให้สถานศึกษาหรือ
กระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่กรณีออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออก
อนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาคตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขอบคุ ณ และอนุ โ มทนา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริจาคดังกล่าว
ต่อไป ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบอ�ำนาจ
ตามค�ำสัง่ ที่ ๑๒๖๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗ เรือ่ ง มอบอ�ำนาจ
การตอบขอบใจหรืออนุโมทนา
๔.๒ การควบคุมทรัพย์สิน
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั บริจาคเป็นทรัพย์สนิ ของสถานศึกษาให้ควบคุม
เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาดังนี้
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๑) กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานย่อย
๑.๑) ให้บันทึกควบคุมทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ของสถานศึกษาตามแบบฟอร์มทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนด โดยระบุในช่อง
หมายเหตุว่าเป็นทรัพย์สินกองทุนโรงเรียนประชารัฐโดยไม่ต้องบันทึก
ทะเบียนครุภัณฑ์อีก
๑.๒) แจ้งให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดทราบ
เพือ่ บันทึกรับรูร้ ายการทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั บริจาคในระบบ GFMIS ให้ถกู ต้อง
ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
๑.๓) สิ้นปีงบประมาณให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ� ำ ปี ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ด� ำ เนิ น การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น รวมกั บ
ทรัพย์สินอื่นของโรงเรียน โดยปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย
๒.๑) ให้บันทึกควบคุมทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ของสถานศึกษาตามแบบฟอร์มทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนด โดยระบุในช่อง
หมายเหตุว่าเป็นทรัพย์สินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ โดยไม่ต้องบันทึก
ทะเบียนครุภัณฑ์อีก
๒.๒) บันทึกรับรูร้ ายการทรัพย์สนิ ในระบบ GFMIS ให้ถกู ต้อง
ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
๒.๓) สิ้นปีงบประมาณให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ� ำ ปี ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ด� ำ เนิ น การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น รวมกั บ
ทรัพย์สินอื่นของโรงเรียน โดยปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ี
ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สนิ
ที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานว่าด้วย
กองทุนโรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว ๙๑ ลงวันที่
๗ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งให้ส่วนราชการส�ำรวจและจัดท�ำทะเบียนคุม
ทรัพย์สินถาวรประเภทครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดซื้อหรือ
จัดหามาด้วยเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทรัพย์สนิ
ที่ได้จากการรับบริจาคให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๕. หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
ศธ ๐๔๐๐๒/๖๕๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การจัดท�ำทะเบียน
คุมทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน
๖. ค�ำสั่งมอบอ�ำนาจ สพฐ.ที่ ๑๒๖๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๔๗ เรื่อง มอบอ�ำนาจการตอบขอบใจหรืออนุโมทนา
๗. ค�ำสั่งมอบอ�ำนาจ สพฐ.ที่ ๒๖๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอ�ำนาจการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
ให้ทางราชการ
๘. ค� ำ สั่ ง มอบอ� ำ นาจ สพฐ.ที่ ๑๕๐๕/๒๕๕๑ ลงวั น ที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอ�ำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
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การติดต่อสอบถาม

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพืน้ ฐานและการพัฒนา
ผู้น�ำ “โรงเรียนประชารัฐ”
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๘๘-๕๘๘๘ โทรสาร (๐๒) ๒๘๘-๕๘๘๖

ภาคผนวก ก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕๘
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ภาคผนวก ข
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐)
		 ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๖)
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‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ù˜ °

Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ÚÙ ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ˜

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πª√–¡«≈√—…Æ“°√
«à“¥â«¬°“√¬°‡«âπ√—…Æ“°√ (©∫—∫∑’Ë ÙÚ)
æ.». ÚıÙ˜

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ò˜ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙ˜
‡ªìπªï∑’Ë ı˘ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ
ª√–°“»«à“
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â ¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ ¿“…’∏ÿ√°‘®‡©æ“– ·≈–Õ“°√· µ¡ªá
„Àâ·°àºŸâ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“∫“ß°√≥’
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–¡“µ√“ Û (Ò)
·Ààßª√–¡«≈√—…Æ“°√ ´÷ßË ·°â‰¢‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ·‘ °â‰¢‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡ª√–¡«≈√—…Æ“°√ (©∫—∫∑’Ë Ò)
æ.». ÚÙ˘ˆ ®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“ÕÕ°µ“¡§«“¡„πª√–¡«≈√—…Æ“°√
«à“¥â«¬°“√¬°‡«âπ√—…Æ“°√ (©∫—∫∑’Ë ÙÚ) æ.». ÚıÙ˜é
¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥âµ“¡ à«π Ú ·≈– à«π Û À¡«¥ Û „π≈—°…≥– Ú
·Ààßª√–¡«≈√—…Æ“°√ ”À√—∫‡ß‘π‰¥â∑’Ë®à“¬‡ªìπ§à“„™â®à“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“„Àâ·°à ∂“π»÷°…“¢Õß
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À√◊Õ¡Ÿ≈§à“¢Õß∑√—æ¬å ‘π‡ªìπ®”π«π Õß‡∑à“¢Õß√“¬®à“¬∑’Ë®à“¬‰ª‡ªìπ§à“„™â®à“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“
·µàµÕâ ß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ∫‘ ¢Õß°”‰√ ∑ÿ ∏‘°Õà πÀ—°√“¬®à“¬‡æ◊ÕË °“√°ÿ»≈ “∏“√≥–À√◊Õ‡æ◊ÕË °“√ “∏“√≥ª√–‚¬™πå
·≈–‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“À√◊Õ‡æ◊ËÕ°“√°’Ã“ µ“¡¡“µ√“ ˆı µ√’ (Û) ·Ààßª√–¡«≈√—…Æ“°√
∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’ËÕ∏‘∫¥’°√¡ √√æ“°√ª√–°“»°”Àπ¥
§à“„™â®à“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß‡ªìπ§à“„™â®à“¬ ”À√—∫‚§√ß°“√∑’Ë°√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ·≈–‡ªìπ§à“„™â®à“¬ ”À√—∫√“¬°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ®—¥À“À√◊Õ®—¥ √â“ßÕ“§“√ Õ“§“√æ√âÕ¡∑’¥Ë π‘ À√◊Õ∑’¥Ë π‘ „Àâ·°à ∂“π»÷°…“ ‡æ◊ÕË „™âª√–‚¬™πå
∑“ß°“√»÷°…“
(Ú) ®—¥À“«— ¥ÿÕªÿ °√≥å‡æ◊ÕË °“√»÷°…“ ·∫∫‡√’¬π µ”√“ Àπ—ß Õ◊ ∑“ß«‘™“°“√ Õ◊Ë ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ µ≈Õ¥®π«— ¥ÿÕÿª°√≥åÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√»÷°…“„Àâ·°à ∂“π»÷°…“ µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’
«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥
¡“µ√“ Ù „Àâ¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥âµ“¡ à«π Ú ·≈– à«π Û À¡«¥ Û ¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡µ“¡
À¡«¥ Ù ¿“…’∏ÿ√°‘®‡©æ“–µ“¡À¡«¥ ı ·≈–Õ“°√· µ¡ªáµ“¡À¡«¥ ˆ „π≈—°…≥– Ú ·Ààßª√–¡«≈
√—…Æ“°√ „Àâ·°à∫ÿ§§≈∏√√¡¥“ À√◊Õ∫√‘…—∑À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«ππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ”À√—∫‡ß‘π‰¥â∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‚Õπ
∑√—æ¬å ‘π À√◊Õ°“√¢“¬ ‘π§â“ À√◊Õ ”À√—∫°“√°√–∑”µ√“ “√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√¥”‡π‘π°“√ π—∫ πÿπ
°“√»÷°…“ µ“¡‚§√ß°“√∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡¡“µ√“ Û ‚¥¬ºŸâ‚Õπ®–µâÕß‰¡àπ”
µâπ∑ÿπ¢Õß∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ ‘π§â“´÷Ëß‰¥â√—∫¬°‡«âπ¿“…’¥—ß°≈à“«¡“À—°‡ªìπ§à“„™â®à“¬„π°“√§”π«≥¿“…’‡ß‘π‰¥â
¢Õß∫ÿ§§≈∏√√¡¥“ À√◊Õ∫√‘…—∑À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«ππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–
‡ß◊ËÕπ‰¢∑’ËÕ∏‘∫¥’°√¡ √√æ“°√ª√–°“»°”Àπ¥

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 50

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ù˜ °

Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ÚÙ ‘ßÀ“§¡ ÚıÙ˜

¡“µ√“ ı „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È
ºâŸ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√
π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’‡Ë ªìπ°“√ ¡§«√¬°‡«âπ¿“…’‡ß‘π‰¥â ¿“…’¡≈Ÿ §à“‡æ‘¡Ë
¿“…’∏√ÿ °‘®‡©æ“– ·≈–Õ“°√· µ¡ªá„Àâ·°àºŸâ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“·°à ∂“π»÷°…“¢Õß∑“ß√“™°“√ ∂“π»÷°…“¢ÕßÕß§å°“√
¢Õß√—∞∫“≈ ‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π∑’µË ß—È ¢÷πÈ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“‡Õ°™π∑’µË ß—È ¢÷πÈ µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“‡Õ°™π ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâ¿“§‡Õ°™π‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“
æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 51

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๖)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต รา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามส่ ว น ๒ และส่ ว น ๓ หมวด ๓ ในลั ก ษณะ ๒
แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 52

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๑) สําหรับบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน
ตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงิน
ที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสําหรับการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสําหรับ
โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย
และหักลดหย่อนนั้น
(๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสําหรับเงินได้เป็นจํานวนสองเท่าของรายจ่าย
ที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
สําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง
และการบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป
โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่าย
เพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๒ และส่วน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน
หรือการขายสินค้า หรือสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามมาตรา ๓
โดยผู้ โอนจะต้ องไม่ นําต้นทุนของทรัพย์สิ นหรือสินค้า ซึ่ง ได้ รับยกเว้ นภาษี ดังกล่ าวมาหักเป็ นค่ าใช้จ่ า ย
ในการคํานวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ สําหรับการบริจาค
ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๕ บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิในการยกเว้น
ภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ต้องไม่ใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 53

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๗ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการยกเว้น
ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ได้บริจาคเงิน
หรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียน
นอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สมควรยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ให้แก่สถานศึกษาในกรณีดังกล่าวต่อไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ภาคผนวก ค
ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน
   หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒


คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 56
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ภาคผนวก ค ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนประชารัฐ

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 57

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 58

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 59

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 60

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 61

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 62

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 63

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 64

ภาคผนวก ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 66

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 67

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 68

ภาคผนวก จ
		 ตัวอย่างค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
		 แบบฟอร์มการบริจาค/Download
		 แบบฟอร์มการรายงานผลการด�ำเนินงานกองทุน
		 แบบรายงานการรับ จ่ายกองทุนโรงเรียนประชารัฐ

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 70
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ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
ตราครุฑ
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………… เขต ………
ที่
/ ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : โรงเรียน……..
------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการและการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม
เพื่ อ พั ฒ นาโรงเรี ย นในทุ ก ด้ า น และเพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นประชารั ฐ บรรลุ ผ ลตามระเบี ย บ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งคณะกองทุนโรงเรียนประชารัฐ ดังนี้
๑. ที่ปรึกษา
๑.๑ ………………….
๑.๒ ………………….
มี ห น้ าที่ ให้ ข้ อ เสนอแนะ สนั บ สนุ น รวมทั้ ง ส่ ง เสริม ให้ก ารดํ า เนิ น งานโครงการโรงเรี ย น
ประชารัฐ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. คณะทํางาน ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ประธาน
๒.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน ๒ คน
กรรมการ
๒.๓ ภาคเอกชน จํานวน ๒ คน
กรรมการ
๒.๔ ภาคประชาสังคม จํานวน ๒ คน
กรรมการ
๒.๕ ครู จํานวน ๑ คน
กรรมการ
๒.๖ ผู้ปกครอง จํานวน ๑ คน
กรรมการ
2.๗ ศิษย์เก่า จํานวน ๑ คน
กรรมการ
๒.๘ รองผู้ อํ านวยการสถานศึ ก ษาหรือ ผู้ที่ ได้รั บ มอบหมายจากผู้ อํานวยการสถานศึ ก ษา
จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้งสรุปรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ให้คณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิรยิ ะ อุตสาหะ เต็มกําลังความสามารถ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ……………………………..
(……………………………………………)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………………. เขต…………

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 71
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ภาคผนวก ช แบบฟอร์มการบริจาค / Download
ใบแจ้งความจํานงบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
ผู้บริจาค

บุคคล นาย/นาง/นางสาว........................................ สกุล......................................................
นิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วน.................................................................................................

ที่อยู่

เลขที่.................หมู่ที่.............ซอย..........................................ถนน ....................................................

แขวง/ตําบล.........................เขต/ อําเภอ..........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์....................
หมายเลขโทรศัพท์................................................................
มีความประสงค์จะบริจาคเงิน
เข้ากองทุนโรงเรียน............................................................... ตําบล.................................................
อําเภอ................................................................................... จังหวัด ..............................................
จํานวน .............................................................บาท
เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
 พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางโครงการสานพลังประชารัฐ ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษา (ลดหย่อนภาษี 3 เท่า)
 เพื่อจัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษาการประดิษฐ์
การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สําหรับนักเรียน (ลดหย่อนภาษี 3 เท่า)
 เพื่ออบรมเพื่อพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษาของโรงเรียน
 เพื่อทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี
 บริจาคโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์
ประเภทการชําระเงิน
 1. เงินสด จํานวน ...............................................บาท
 2. เช็ค ธนาคาร.....................................สาขา...............................เลขที่เช็ค................
ลงชื่อ................................................
(...............................................)
วันที่........../............/............
หมายเหตุ : 1. โปรดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ประจําปี
2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ………………………………..…

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 72
43

ฟอร์มการบริจาคเงิน

ฟอร์มแจ้งผลการดําเนินการ

* หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลจริงอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
44

* หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลจริงอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 73
45

ฟอร์มการแจ้งดําเนินการ

* หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลจริงอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ฟอร์มผลการดําเนินการ (สําหรับโรงเรียน)
* หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลจริงอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

46

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 74
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ฟอร์ม การบริจาคสิ่งของ
ผู้บริจาคสามารถเข้าไปดูข้อมูลรายการความขาดแคลนของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์
www.pracharathschool.go.th
ตัวอย่างรายการความขาดแคลนสิ่งของ
 ครุภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้างอาคาร
 อาคารพร้อมที่ดินหรือที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
 วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้า , ระบบน้ํา, อินเทอร์เน็ต)
 อุปกรณ์กีฬา
 เวชภัณฑ์
ตัวอย่างฟอร์มบริจาคสิ่งของ

* หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลจริงอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 75
48

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานกองทุน

ปชร.๑

รายงานผลการดําเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : โรงเรียน…………….
ภาคเรียนที่ ……….. ปีการศึกษา……………..
ดําเนินการ (ระหว่างวันที…่ ………เดือน………………พ.ศ. …….. ถึง วันที…
่ ………เดือน………………พ.ศ……...)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ………………
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ผลการดําเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

(ลงชื่อ ) …………………………………………….ผู้รายงาน
( ………………………………………….)
เลขาคณะกรรมการบริหารกองทุน……………………………………………
(ลงชื่อ ) …………………………………………….ผู้รบั รองข้อมูล
( ………………………………………….)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน………………………………………

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 76
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แบบรายงานการรับ จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ
ปชร. ๒
รายงานการรับ จ่ายเงินกองทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจําปีงบประมาณ ...................
โรงเรียน.................................... สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ...............................................
ไตรมาสที่ ....... เพียงวันที่ ………… เดือน ....................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวนเงิน

ยอดยกมาต้นปี

รวมรายรับ
รายจ่าย
1. ค่า
2. ค่า
3. ค่า
4. ค่า
5. ค่า
6. ค่า
7. ค่า
รวมรายจ่าย
ยอดคงเหลือยกไป
(รายรับ ให้แสดงรายการที่ได้รับบริจาค สําหรับรายจ่าย ให้แสดงรายจ่ายการตามหมวดรายจ่าย เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน เป็นต้น)

คณะท�ำงาน

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 78

ที่ปรึกษา
นายพะโยม  ชิณวงศ์
นายพิธาน  พื้นทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง
นายวันชัย  ธงชัย
นายณรงค์  แผ้วพลสง
นายสันติสุข  ภูมิสุทธินันท์
นางสาวธิดา  ชื่นเลิศสกุล
นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ�ำรง
นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย
นางสาวสุวรรณา  กลิ่นนาค
นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์
นายฐาปณัฐ  อุดมศรี
นางสุชาดา  สภาพงศ์
นางสาวกรวิภา  สุขศรีสังข์
นายไกรพันธ์  ประจันบาล
นางสาวกนกพร  เรืองศรี
นางสาวพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูอ้ ำ� นวยการ  ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิ าร
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย คดีความและนิติกร
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิ าร
ผู้อ�ำนวยการ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษา  
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ครู   รร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
ช่วยราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ครู   รร.ตาคลีประชาสรรค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
ช่วยราชการ ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล  ส�ำนักอ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส�ำนักนโยบายและแผน
ผูอ้ ำ� นวยการ กลุม่ บริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 79

นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์
นายก�ำจัด  คงหนู
นายสายัญ  ผาน้อย
นายเจดีย์  เดชพันธ์
นายแสนศักดิ์  มีสิทธิ์
นายธนบดีพิพัฒน์  ด�ำนิล
นายณัฐพล  คุ้มวงศ์
นายเสวก  บุญประสพ
นายนรงค์  โสภา
นายอานนท์  วงศ์วิศิษฏ์รังสี
นายเฉลิมพล  สายหอม
นายยงยุทธ  สงพะโยม
นายศรากร  เสนะเวส
นายวงศ์กร  ลับบัวงาม
นางสาวศิริญา  เดชะค�ำภู
นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ

ข้าราชการบ�ำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒
รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34
นิติกร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
ศึกษานิเทศก์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
นักวิชาการศึกษา  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนวัดศรีสาคร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ศึกษานิเทศก์  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ศึกษานิเทศก์  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
รองผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนประชามงคล  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
รองผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
ครู โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ : 80

นายประพาฬพงษ์  มากนวล
นางสาวรมมุก  เพียจันท์
นายสมภพ  แสนจุ้ย
นายชัชชัย  เถลิงสุข
นายพีรพล  ชัยศรีบุญเรือง
นายปรัถภาส  วนิชกุล
คณะท�ำงาน
นางพิชชาภา  วรวิทยาการ
นางสุจิตรา  พิชัย
นายบุญช่วย  เสมศักดิ์
นายชัยสิทธิ์  วิจิตร
นางสาวณัฐรดา เนตรสว่าง
นางสาวศรัญญา โชติ
นางสาวปิยทัศน์ แซ่เจียม
นางสาวพิชชาภา วงศ์สุตาล
นายสหัสพล ษรบัณฑิต

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
พนักงานธุรการ
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
พนักงานบันทึกข้อมูล
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
พนักงานพิมพ์ดีด
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
พนักงานพิมพ์ดีด
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

