
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๕๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ�ายเงินตามโครงการให�ความช�วยเหลือบรรเทาภาระค�าใช�จ�าย 
ด�านการศึกษาในช�วงการแพร�ระบาดของโรคโควิด 19 อัตรา ๒,๐๐๐ บาทต�อคน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

    ด�วย มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการให�ความช$วยเหลือบรรเทาภาระค$าใช�จ$าย
ด�านการศึกษาในช$วงการแพร$ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให�การสนับสนุนค$าใช�จ$ายด�านการศึกษาเพ่ือลดภาระ
ค$าใช�จ$ายให�กับผู�ปกครองของนักเรียนในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต$อนักเรียน ๑ คน 
  ตามท่ีโรงเรียนบ�านบางจากได�แจ�งกําหนดการให�ผู�ปกครองมารับเงินโครงการให�ความช$วยเหลือบรรเทาภาระ
ค$าใช�จ$ายด�านการศึกษาในช$วงการแพร$ระบาดของโรคโควิด 19 อัตรา ๒,๐๐๐ บาทต$อคน ในวันท่ี ๗ – ๘ กันยายน 
๒๕๖๔ ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานตามโครงการดังกล$าวเป=นไปตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกําหนด จึงขอแต$งต้ังบุคคล ดังต$อไปนี้เป=นคณะกรรมการดําเนินงานจ$ายเงินตามโครงการให�ความช$วยเหลือ
บรรเทาภาระค$าใช�จ$ายด�านการศึกษาในช$วงการแพร$ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด�วย 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร?  ผู�อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ? ภู$กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน? เล$าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
๑.๔ นางจุฬารัตน?  เฟEFองฟู   ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ  
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี    
๑. สร�างความเข�าใจ ความตระหนัก ให�คําปรึกษา ชี้แจง แนะนํา ติดต$อประสานงานและอํานวยความ

สะดวกในการดําเนินงาน 
๒. เตรียมการเปGดบัญชีธนาคาร เพ่ือรองรับเงินกู� ท่ีขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะแจ�งแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเปGดบัญชีให�ทราบอีกครั้ง 
 

๒. คณะกรรมการจ�ายเงินตามโครงการให�ความช�วยเหลือบรรเทาภาระค�าใช�จ�ายด�านการศึกษา      
ในช�วงการแพร�ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด�วย 
  ๒.๑ นางสาววราพัณณ? จิระอรุณพัฒน? พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  ครูประจําชั้นอนุบาลปLท่ี ๑ 
  ๒.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นอนุบาลปLท่ี ๒ 
  ๒.๓ นางสาวศศิธร จันทร?ชนะ ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นอนุบาลปLท่ี ๓ 

 



  ๒.๔ นางสาวอัยย?  แก�วอาชา ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๑/๑ 
  ๒.๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช$วย       ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๑/๒ 
  ๒.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๒/๑ 
  ๒.๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๒/๒ 
  ๒.๘ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑          ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๓/๑ 
  ๒.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑          ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๓/๒ 
  ๒.๑๐ นายรุจน? เล$าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ     ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๔/๑ 
  ๒.๑๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๔/๒ 
  ๒.๑๒ นางพวงพยอม รุจิโภชน? ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๕/๑ 
  ๒.๑๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ     ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๕/๒ 
  ๒.๑๔ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๖/๑ 
  ๒.๑๕ นางสาวปาจารีย?  เศษโถ ครูผู�ช$วย       ครูประจําชั้นประถมศึกษาปLท่ี ๖/๒ 

มีหน�าท่ีดําเนินการดังนี้    
๑. แจ�งประชาสัมพันธ?ผู�ปกครองของนักเรียนให�รับทราบและเข�าใจถึงหลักการให�ความช$วยเหลือ   

ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงโรงเรียนจะดําเนินการจ$ายเงินกู� โดยวิธีโอนเข�าบัญชีธนาคารหรือจ$ายเป=นเงินสดให�กับ
ผู�ปกครองหรือนักเรียน 

๒. ตรวจสอบข�อมูลจํานวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู$จริงในสถานศึกษา ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔    
โดยไม$นับนักเรียนท่ีอายุไม$ถึงเกณฑ? อายุเกินเกณฑ? และนักเรียนท่ีไม$สามารถจําหน$ายออกจากระบบ DMC 

๓. ตรวจสอบการโอนเงินกู� ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได�โอนเข�าบัญชีของโรงเรียน (ตามข�อ ๑ 
ข�างต�น) พร�อมออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของโรงเรียน ตามจํานวนเงินท่ีได�รับ ส$งให�สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรวบรวมไว�เป=นหลักฐาน กรณีไม$ถูกต�อง ให�แจ�งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภายใน ๑ วัน  
ทําการ 

๔. การจ$ายเงินกู�ให�จ$ายให�กับผู�ปกครองหรือนักเรียน ตามจํานวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู$จริงในโรงเรียน 
ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และต�องเรียนอยู$ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ$ายเงินกู� โดยไม$นับนักเรียนท่ีอายุไม$ถึงเกณฑ?   
อายุเกินเกณฑ? และนักเรียนท่ีไม$สามารถจําหน$ายออกจากระบบ DMC โดยให�จ$ายภายใน ๓ วันทําการนับจากวันท่ี
ได�รับโอนเงินกู� 

๔.๑ กรณีโอนเข�าบัญชีธนาคาร ให�โอนเข�าบัญชีธนาคารของผู�ปกครอง หากผู�ปกครองไม$มีบัญชี       
เงินฝากธนาคาร ให�ใช�บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได� โดยให�เก็บหลักฐานท่ีสามารถระบุตัวตนของผู�ปกครอง
และหลักฐานการโอนเข�าบัญชีธนาคาร เพ่ือให�การดําเนินการเป=นไปด�วยความโปร$งใส ตรวจสอบได� 

๔.๒ กรณีจ$ายเงินสด ให�ดําเนินการตามแนวทางโครงการสนับสนุนค$าใช�จ$ายในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานต้ังแต$ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการค$าอุปกรณ?การเรียน
และค$าเครื่องแบบนักเรียน) และให�ปฏิบัติตามมาตรการปXองกันการแพร$ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย$างเคร$งครัด 



พร�อมท้ังจัดทํารายละเอียดข�อมูลการจ$ายเงินกู� ตามแบบรายงานท่ีกําหนด (แบบ ๑ โรงเรียน)       
ส$งให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๕. นักเรียนท่ีจะยังไม$ได�รับเงินกู� ตามข�อ ๔ ข�างต�น คือ นักเรียนท่ีย�ายเข�าหลังวันท่ี ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ดังนี้ 

   - นักเรียนย�ายเข�ามาจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   - นักเรียนย�ายเข�ามาจากสังกัดอ่ืน เช$น สํานักงานคณะกรรมการการส$งเสริมการศึกษาเอกชน       

กรมส$งเสริมการปกครองท�องถ่ิน เป=นต�น 
ให�โรงเรียนจัดทําข�อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล$าว รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามแบบ

รายงานท่ีกําหนด (แบบ ๓ โรงเรียน) ส$งให�สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการตรวจสอบข�อมูล
นักเรียนรายบุคคล เพ่ือไม$ให�เกิดความซํ้าซ�อนกับหน$วยงานอ่ืนๆ ในภาพรวมท้ังประเทศ และเป=นข�อมูลในการจ$าย
เงินกู� 

๖. การจ$ายเงิน ตามข�อ ๔ ข�างต�น ท่ีโอนเข�าบัญชีธนาคารและจ$ายเงินสดให�กับผู�ปกครองหรือนักเรียน 
ให�จัดเก็บหลักฐานการจ$ายเงินกู�ไว�ท่ีโรงเรียน เพ่ือให�สามารถตรวจสอบได� 

๗. กรณีไม$มีผู�มารับหรือไม$สามารถจ$ายเงินกู�ได� ในกรณีใด ๆ ให�โรงเรียนรายงานข�อมูลรายชื่อนักเรียน 
พร�อมส$งเงินกู�กลับคืนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภายใน ๓ วันทําการ หลังจากการจ$ายเงินกู�เพ่ือรวบรวมส$ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแบบรายงานท่ีกําหนด (แบบ ๒ โรงเรียน) และนําส$งเงินกู�กลับคืน
ส$วนกลางต$อไป 

๘. กรณีขอสนับสนุนเงินเพ่ิมเติม ตามข�อ ๕ ข�างต�น ให�โรงเรียนรายงานข�อมูลรายชื่อนักเรียน         
ส$งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภายใน ๓ วันทําการ หลังจากการจ$ายเงินกู� เพ่ือรวบรวมส$งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแบบรายงานท่ีกําหนด (แบบ ๓ โรงเรียน) ในการขอสนับสนุนเงินกู�เพ่ิมเติมจากส$วนกลาง
ต$อไป 

๓. คณะกรรมการฝ:ายประเมินผลการดําเนินงาน ประกอบด�วย 
๓.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร?  ผู�อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาววิไลลักษณ? ภู$กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางจุฬารัตน?  เฟEFองฟู   ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ  
๓.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 
๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประเมินผลการการดําเนินงาน จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานต$อสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาต$อไป 

 
 
 
 
 



ให�ผู�ท่ีได�รับแต$งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน�าท่ีอย$างเต็มความสามารถ เพ่ือให�เกิดประโยชน?สูงสุดต$อทางราชการ 
พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก 
ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต$ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป=นต�นไป  
 

                                         สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

              ลงชื่อ  
                      (นายตร ีศตสังวัตสร?) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


