แนวทางการดาเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำน โครงกำรสนับสนุน
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด กำรศึ ก ษำตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ ำลจนจบกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ปี ง บประมำณ พ.ศ. 256 3
เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระดั บ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
และสถำนศึกษำได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ ประหยัด
โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทำงรำชกำรสูงสุด
กำรจัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีแนวคิดและหลักกำรในกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑. ยึดหลักกำรแนวทำงกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เป็นแนวทำงหลักและปรับปรุง
แนวทำงกำรดำเนินงำนจำกกำรระดมควำมคิดเห็น ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนกำรวิจัยกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2. สนองตอบต่อนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี กำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรี ย นรู้ และกำรพัฒ นำศั กยภำพของคนไทยทุ กช่ว งวัย เพื่อให้ คนไทยมี กำรศึก ษำและกำรเรี ย นรู้
โดยให้ควำมสำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้ อมกัน สร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถ
เรียนรู้พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพและกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีควำมใฝ่รู้และมีทักษะ
ที่ เ หมำะสม เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม สร้ ำ งเสริม คุ ณ ภำพกำรเรี ยนรู้ โดยมี ก ำรเรีย นรู้ เพื่ อ สร้ำ งสั ม มำชีพ ในพื้นที่
ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคน ให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมให้ภำคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ และกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดนโยบำยเฉพำะสำหรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่ง เสริมกำรแก้ไขปัญหำ
เด็กประถมศึกษำอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ กำรดูแลเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ ทบทวน ปรับปรุง
หลักสูตรกำรศึกษำ
3. แนวทำงกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนที่สำมำรถใช้ร่วมกัน
สำหรับสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำระสำคัญ
ของแนวทำงกำรดำเนินงำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้ น พื้ น ฐำน ปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ประกอบด้ ว ย ควำมเป็ น มำ วั ต ถุ ป ระสงค์ สำระส ำคั ญ ของนโยบำย
วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด งบประมำณ เกณฑ์กำรจัดสรรและแนวทำงกำรดำเนินงำน ปฏิทินกำรดำเนินงำน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แนวทำงกำรดำเนินงำน โครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
เอกสำรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ในด้ ำ นโอกำสทำงกำรศึ ก ษำ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ มีควำมพร้อม
ที่จะเรียนและได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และสถำนศึ กษำสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียน สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยของรัฐบำล

(นำยอำนำจ วิชยำนุวัติ)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สารบัญ
หน้า
คำนำ
ควำมเป็นมำ
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
ด้ำนคุณภำพ
ตัวชี้วัด
ด้ำนปริมำณ
ด้ำนคุณภำพ
นิยำมศัพท์
กำรจัดสรรงบประมำณ
เกณฑ์และแนวทำงกำรดำเนินงำน
๑. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
๒. ค่ำหนังสือเรียน
2.1 งบประมำณค่ำหนังสือที่ได้รับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้
2.3 กำรคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
2.4 แนวทำงกำรจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด
2.5 วิธีดำเนินกำรจัดซื้อ
๓. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
๔. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
- แบบหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
- แบบหลักฐำนยืนยันกำรจัดหำ
๕. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
แนวทำงกำรดำเนินงำนโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ
5.1 กำรจัดสรรงบประมำณ
5.2 กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน
5.3 แนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วม
5.4 บริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่ำเครื่องแบบนักเรียน/ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
- ใบแสดงเจตจำนงบริจำคค่ำเครื่องแบบนักเรียน/ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ปฏิทินกำรดำเนินงำน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
8
8
9
10
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
21
23
24
25
26

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภำคผนวก
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
- ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน
- ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน
กำรบริหำรงบประมำณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
สำหรับโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์/โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ลักษณะกำรใช้งบประมำณ
สำเนำหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓ ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน
ที่ กค. 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2560
เรื่อง ขอหำรือเกี่ยวกับกำรใช้เงินเหลือจ่ำยงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน
- แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยำกร
- แบบใบสำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
แนวทำงดำเนินกำรเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ตำมกิจกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ขั้นตอนกำรจัดซื้อหนังสือเรียน
ตำรำงแสดงกำรลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง/นักเรียน
1. โรงเรียนปกติ
2. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
3. โรงเรียนศึกษำพิเศษ
4. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

29
30
30
32
37
40
41
43
44
45
45
49
50
51
54
56
56
60
62
64

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
66
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
70
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำเนาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559
72
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
สำเนาคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
74
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 58/2563
75
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหาร
งบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์ประสานงาน
78

1

แนวทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ก. ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระสาคัญในหมวด ๕ หน้าที่
ของรั ฐ ด้ านการศึ ก ษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รับ การศึ ก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี
ตั้ งแต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั งคั บ อย่ า งมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่ าย และบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้บัญ ญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ ง ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ว่ าการจั ด การศึ ก ษาต้ อ งจั ด ให้ บุ ค คลมี สิ ท ธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่ เก็บค่ าใช้ จ่ าย ประกอบกับ มาตรา 14 บั ญญั ติ ว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์ กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์ ก รวิช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สั งคมอื่ น ซึ่ งสนั บ สนุ น หรื อจั ด การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานมี สิ ท ธิ ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามควรแก่ ก รณี ดั งต่ อ ไปนี้ (1) การสนั บ สนุ น จากรั ฐ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ ย งดู บุ ค คล ซึ่ ง อยู่ ในความดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ (2) เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ ส าหรั บ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามที่ ก ฎหมายก าหนด (3) การลดหย่ อ นหรือ ยกเว้น ภาษี ส าหรับ ค่ าใช้ จ่ า ย
การศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็ นว่านโยบายจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย
เป็นเวลา 15 ปี สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม
แก้ ปั ญ หาความยากจน ตลอดจนส่ งเสริ ม การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของประชาชน จึงได้ออกคาสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้ จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ได้ยืนยัน
แนวทางการจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพัฒนาต่อไป
ด้ว ยการยกระดั บ จากการเป็ น โครงการตามนโยบายของแต่ ล ะรัฐ บาลให้ เป็ น หน้ าที่ ของรัฐ และมาตรการ
ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง
และได้ให้ความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์
ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา
หรือผู้จัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
หรือระดับ ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้ หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและ
การศึ ก ษาสงเคราะห์ ด้ ว ย นอกจากนี้ ได้ ก าหนดความหมายของค าว่ า การศึ ก ษาพิ เศษ หมายความว่ า
การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจาเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบ
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โดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจาเป็นของแต่ละบุคคล
และการศึกษาสงเคราะห์ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้ แก่ เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลาบากหรืออยู่ใน
สถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ทั้งนี้ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนดเตรียมการ เพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลและพัฒ นาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ก าหนดอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน 15 ปี เพื่ อ เสนอตามกระบวนการจัด ท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมี ค่ าใช้จ่ าย ได้ แ ก่
(1) ค่ า จั ด การเรี ย นการสอน (2) ค่ า หนั งสื อ เรี ย น (3) ค่ าอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น (4) ค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ (6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และข้อ 6 ให้อัตรา
ค่าใช้จ่ ายในการจั ด การศึก ษาตั้ งแต่ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ มีผ ลใช้อ ยู่ในวัน ก่อ นวัน ที่
คาสั่ งนี้ ใช้บั งคับ ยั งคงมี ผ ลใช้บั งคับ ต่อ ไปจนกว่าจะมีก ารกาหนดอัตราค่ าใช้จ่ายส าหรับการจัดการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อ 3
โดยการสนั บสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุมัติ
ตั้งงบประมาณเป็ น รายปี เพื่อดาเนิ นงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลาดับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549
อนุมัติให้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษาทั้ งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
อนึ่ ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหั วสาหรับการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน เข้าที่ ป ระชุมคณะรัฐ มนตรี เพื่อพิ จารณาการปรับอัต ราค่าเงิน อุดหนุ นค่าใช้จ่ายต่อหั ว ส าหรับ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ทุกระดับ การศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใช้ผ ลการวิจัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ การปรับ เพิ่มโรงเรียนขนาดเล็ ก โดยใช้ผลการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับ
อัต ราค่าเงิน อุดหนุ น ค่าใช้จ่ ายต่อหั ว ส าหรับการศึกษาขั้นพื้ นฐานทุ กระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่ งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
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ข. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการ
พื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรีย น
และค่ ากิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ให้ นั ก เรีย นทุ ก คนมี ค วามพร้อ มที่ จ ะได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค. เป้าหมาย
๑. ด้านปริมาณ
จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖3
จานวนทั้งสิ้น ๖,668,322 คน จาแนกได้ ดังนี้
จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
899,548 คน
ระดับประถมศึกษา
3,097,713 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1,706,821 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
941,386 คน
ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)
7,973 คน
นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
14,881 คน
จานวนนักเรียน จาแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนปกติ (จานวน 29,669 โรง)
6,598,131 คน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (จานวน 51 โรง)
34,304 คน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (จานวน 48 โรง)
12,428 คน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ (จานวน 77 ศูนย์)
14,881 คน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ 8,578 คน
(จัดโดยครอบครัว 605 คน จัดโดยสถานประกอบการ 7,973 คน)
๒. ด้านคุณภาพ
นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ตามหลั ก สู ต รและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ โดยเน้ น การเสริ ม สร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

ง. ตัวชี้วัด
๑. ด้านปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒. ด้านคุณภาพ
2.1 ร้ อ ยละของนั ก เรีย นที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง
ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดาเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ร้ อ ยละของผู้ ป กครองมี ค วามพึ ง พอใจที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒ นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

จ. นิยามศัพท์
1. การสนั บ สนุ น ค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน หมายถึง งบประมาณที่รัฐ จัดสรร
ให้ ส ถานศึกษา 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหั ว ปั จจัยพื้นฐานส าหรับนักเรีย น
ค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจ าพั ก นอน) ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น ค่ า อุ ป กรณ์ การเรี ย น ค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545 โดยรั บ เด็ ก เข้ า ศึ ก ษาซึ่ ง มี อ ายุ ย่ า งเข้ า ปี ที่ เจ็ ด
จนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
๓. การศึกษาขั้นพื้น ฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี แต่ไม่เกินอายุ 20 ปี
ตามข้อมูลที่รายงานเข้าสู่ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
๔. ระดับ ก่อนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ให้แก่เด็กที่มี
อายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี
5. ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6
6. ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ช่ ว ง
คื อ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ระดั บ ชั้ น ม.1 ถึ ง ม.3) และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย แบ่ งเป็ น 2 ประเภท คื อ
ประเภทสามั ญ (ระดั บ ชั้น ม.4 ถึ ง ม.6) หรือ ระดั บ ปวช. ที่จั ดโดยสถานศึกษา และประเภทอาชีว ศึก ษา
ที่จัดโดยสถานประกอบการ (ปวช.)
7. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งจั ด การศึ ก ษาให้ เป็ น รู ป แบบโดยเฉพาะ และอาศั ย เทคนิ ค ต่ า ง ๆ ในการสอนตามลั ก ษณะ
ความต้องการและความจาเป็นของแต่ละบุคคล
8. การศึ ก ษาสงเคราะห์ หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ เด็ ก ที่ ต กอยู่ ในภาวะยากล าบาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
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9. เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย หมายถึง เด็กวัยเรียนที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยอาศั ย อยู่ ใ นประเทศไทย ที่ เข้ า รั บ การศึ ก ษาระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาและการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วย
9.1 เด็ก ที่ ไม่มี ห ลั กฐานตามกฎหมายว่าด้ วยทะเบี ยนราษฎร หมายถึง เด็กที่ อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
9.2 เด็ ก ที่ ไม่ มี ทร.13 หมายถึ ง เด็ ก ต่ า งด้ า วที่ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทยไม่ อ ยู่ ในทะเบี ย นกลาง
ใช้รหัสนาหน้าด้วย G โดยได้รับรหัสประจาตัวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว
9.3 เด็กที่มี ทร.13 หมายถึง เด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกลาง
10. เด็กต่างชาติ หมายถึง เด็กที่มีสั ญ ชาติต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมี ห ลั กฐาน
แสดงตัวตน

ฉ. แนวทางการดาเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่ อ สนั บ สนุ นค่ าใช้จ่ ายในการจั ดการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน โดยรัฐ จัด สรร
งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนจานวน 5 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 37,203,764,300 บาท ดังนี้
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
22,596,155,400 บาท
๒. ค่าหนังสือเรียน
5,062,019,700 บาท
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
2,561,938,500 บาท
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
2,665,732,600 บาท
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4,317,918,100 บาท
โดยมีแนวทางการดาเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
ค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจ าพั ก นอน การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว และสถานประกอบการ
โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สาหรับนักเรียนทั่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีอัตราการจัดสรรจาแนกตามระดับ ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๘๕๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา
๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๙๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,8๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)
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1.1.2 เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม
1.1.2.1 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม
เงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
1) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพิ่ม
จากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)
2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพิ่ม
จากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
1.1.2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุน
ให้ โรงเรี ยนขยายโอกาสที่ มี นั กเรี ยน ๓๐๐ คนลงมา ให้ เพิ่ มจากรายหั วที่ ได้ รั บปกติ โดยจั ดให้ เฉพาะนั กเรี ยน
ม.ต้น เพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/ คน)
1.1.2.3 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ปรับอัตรา
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,0๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ 1,500 บาท/คน)
สาหรับการจัดสรรงบประมาณให้ เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรอง
ปัจ จัยพื้น ฐานนักเรียนยากจนที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด แนวทางและวิธีการ
บริหารจัดการ ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ตามภาคผนวก
1.1.2.4 ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวั น ที่
24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอนตามที่ขอทาความตกลงไว้ ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
1.1.3 เงิ น อุ ดหนุ นรายหั ว ส าหรั บ การจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานโดยครอบครั วและ
สถานประกอบการ เกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา ๗,๑๙๒ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๓,๕๙๖ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา ๗,๓๖๒ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๓,๖๘๑ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐,๒๗๖ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕,๑๓๘ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,606 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 5,303 บาท/คน)
ระดับ ปวช. ๑-๓ ๑๑,๗๓๖ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๘๖๘ บาท/คน)
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1.1.4 เงินอุดหนุนรายหัว สาหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เกณฑ์การจัดสรร
ดังนี้
1.1.4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
1) นักเรียนประจา ๓๐,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ 15,300 บาท/คน)
2) นักเรียนไป-กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)
1.1.4.2 ระดับประถมศึกษา
1) นักเรียนเรียนประจา ๓๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๔๐๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป-กลับ ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน)
1.1.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) นักเรียนประจา ๓๒,๒๐๐ บาทไ/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๑๐๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป-กลับ ๑๐,๑๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๐๕๐ บาท/คน)
1.1.4.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) นักเรียนประจา ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป-กลับ ๑๐,๔๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนที่ ๕,๒๐๐ บาท /คน)
1.1.5 เงินอุดหนุนรายหัว สาหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑ์การจัดสรร
ดังนี้
1.1.5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
1) นักเรียนประจา ๓๑,๐๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ 1๕,๕๑๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป-กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)
1.1.5.2 ระดับประถมศึกษา
1) นักเรียนประจา ๓๑,๒๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๖๑๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป-กลับ ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน)
1.1.5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) นักเรียนประจา ๓๒,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๓๐๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป-กลับ ๑๐,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๒๕๐ บาท/คน)
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1.1.5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) นักเรียนประจา ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป-กลับ ๑๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๔๐๐ บาท/คน)
1.1.6 เงินอุดหนุนรายหัว สาหรับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
1.1.6.1 ค่าอาหารนักเรียนประจา ๒๗,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท/คน)
1.1.6.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
1.1.6.3 ค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ ๖,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๒,๙๗๐-๓,๖๓๐ บาท/คน)

2. ค่าหนังสือเรียน
2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นค่าหนังสือ
เสริมประสบการณ์สาหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
เฉพาะ ป.๑ - ป.๖ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียน
ครบทุกคน ดังนี้
มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา
๒๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๖๒๕ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๖๑๙ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๖๒๒ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๖๗๓ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๘๐๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๘๑๘ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๗๖๔ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๘๗๗ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๙๔๙ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑,๓๑๘ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑,๒๖๓ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑,๑๐๙ บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี
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2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ซื้ อ หนั งสื อ ตามกิ จ กรรม
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
2.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
2.2.2 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
เป็ น หนั งสื อเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพ
8) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และแบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มี เพื่อเสริมทักษะที่จาเป็นแก่
นักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น ได้แก่
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
เป็ น หนังสือเรีย น สาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หมายเหตุ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้นให้ใช้มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
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2.3 การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
2.3.1 หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล
ให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล เป็นผู้คัดเลือกหนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวั ย
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน)
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพิจารณาคัดเลือกให้พิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลั กสู ต รสถานศึก ษา ปลู กฝั งให้ เด็ กมี นิ สั ยรัก การอ่ าน ส่ งเสริมกระบวนการคิ ด คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
รักษ์สิ่ งแวดล้ อม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อตัวอย่างหนังสือที่ผ่ านการประกวด/การคัดเลื อกจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชนจากเว็ บ ไซต์ ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา http://academic.obec.go.th
หรื อเว็บ ไซต์ฐ านข้ อมู ล บั ญ ชีก าหนดสื่ อการเรียนรู้ส าหรับ เลื อกใช้ในสถานศึ กษา ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/
2.3.2 หนั งสือเรีย นและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให้ ค รู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กหนั ง สื อ ตามเหตุ ผ ลเชิ ง คุ ณ ค่ า ทางวิ ช าการ
เสนอคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรและวิช าการ โดยผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ าย
(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพิจารณาคัดเลือกให้พิจารณาจากหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา
มีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับ ผู้เรียน โดยปกติให้ เลือกจากบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้ส าหรับเลื อกใช้
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา
ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช ๒551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/
หรือ เว็บไซต์ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th
2.4 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
2.4.1 การจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล
ให้ จั ด ซื้ อ เพื่ อใช้ ส าหรับ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ ที่ ส อดคล้ องกั บ หลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ควรมี ห ลากหลายประเภท หลากหลายในด้ า นของผู้ แ ต่ ง ผู้ ว าด
ภาพประกอบและเนื้ อ หาการเรี ย นรู้ และมี จ านวนเพี ย งพอกั บ เด็ ก เหมาะสมต่ อ การจั ด ประสบการณ์
ในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล
2.4.2 การจั ด ซื้อ หนั งสื อ เรียนและแบบฝึ กหั ด รายวิช าพื้ น ฐาน ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ดาเนินการจัดซื้อ ดังนี้
1) จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนครบทุกคน
โดยหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ให้ พิ จ ารณาเลื อกซื้ อ ฉบั บ ที่ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรณีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 1) ชื่อเดิม วิทยาศาสตร์
เป็นชื่อใหม่ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ 2) ชื่อเดิม การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นชื่อใหม่ “การงาน
อาชีพ” ตามคาสั่ง สพฐ ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อ
ของการเปลี่ยนผ่านชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่ าว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การตรวจ
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ประเมินคุณ ภาพสื่อการเรียนรู้ และการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงอนุโลมให้จัดซื้อหรือใช้หนังสือเรียนได้ทั้งฉบับที่ใช้ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้เดิมและใช้ชื่อกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใหม่ในปีการศึกษา 2563 ได้
สาหรับสื่อการเรียนรู้ของสานักพิมพ์เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ชื่อ เดิ ม) หรื อกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชีพ (ชื่อ ใหม่) ให้ ส ถานศึ กษาพิ จารณาเลื อกใช้ ห นั งสื อเรีย น
ที่ ส านั ก พิ ม พ์ เอกชนจั ด ท าใหม่ โดยที่ ป กหลั ง ของหนั ง สื อ เรี ย นจะมี ใ บประกั น คุ ณ ภาพสื่ อ การเรี ย นรู้
ของสานักพิมพ์นั้น ๆ
2) จั ดซื้ อแบบฝึ กหั ด รายวิ ช าพื้ น ฐานระดั บ ประถมศึ กษาโดยให้ จั ด ซื้ อ แบบฝึ กหั ด
ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อแจกให้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ทั้งนี้ การจัดซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ให้พิจารณาเลื อกซื้อฉบั บ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรณี สถานศึกษาขนาดเล็ กที่ ไม่ สามารถดาเนิ นการตามกระบวนการตามข้ อ ๑) และ ๒)
ข้ างต้ น ได้ อาจรวมกลุ่ มกั บ สถานศึ กษาอื่ น เพื่ อด าเนิ นการคั ดเลื อกหนั งสื อเรี ยน หรื อร้ องขอให้ ส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาช่วยดาเนินการแทนได้
กรณี ที่ ได้ รั บแจ้ งจั ดสรรงบประมาณยั งไม่ ค รบตามวงเงิ นงบประมาณค่ าหนั งสื อ เรี ยน
ให้สถานศึกษายืมเงินจากงบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลาดับแรกก่อน
หากยั ง ไม่ พ อให้ ยื ม เงิ น จากรายการค่ า จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ล าดั บ ถั ด ไป และเมื่ อ ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพิ่มเติมครบจานวนนัก เรียนจริงให้ ส่งใช้คืนรายการเดิม งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัดสามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้
กรณีมีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน
ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นทุ ก คนแล้ ว ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถน าไปจั ด ซื้ อ หนั งสื อ เสริ ม ประสบการณ์ ระดั บ ปฐมวั ย
หนั งสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ เพิ่ มเติ ม รายวิ ช าเพิ่ มเติ ม ที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บหลั กสู ตรสถานศึ กษา
หรือจัดทาสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็ นชอบร่วมกัน
ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ งนี้ ให้ สถานศึ กษาแจกหนั งสื อเรี ยนที่ จั ดซื้ อให้ แก่ นั กเรี ยนทุ กคนโดยไม่ เรี ยกเก็ บคื น
และสร้างวินัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 วิธีดาเนินการจัดซื้อ
2.5.1 ให้สถานศึกษาดาเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนั งสื อ ส านั ก งบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวั น ที่ 6 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
และกฎกระทรวงที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยให้ ค านึ งถึ งคุ ณ ภาพที่ เหมาะสมกั บ ราคาและให้ ต่ อ รองราคาจากผู้ ข าย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรณี ห นั งสื อเรี ยนที่ คั ดเลื อกมี ความจ าเป็ นต้ องระบุ ชื่ อส านั กพิ มพ์ และชื่ อผู้ แต่ ง
เป็ น การเฉพาะ ให้ ด าเนิ น การโดยเปิ ด เผย โปร่ ง ใส และเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งเป็ น ธรรม
โดยให้จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า สานักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เมื่อมีผู้เสนอ
ราคาต่าสุดแล้ว หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ทาการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
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2.5.2 ให้ สถานศึ กษาเตรี ยมด าเนิ นการหาผู้ ขายไว้ ให้ พร้ อม เพื่ อที่ จะท าสั ญ ญาได้ ทั นที
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา
2.5.3 เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น งบประมาณให้ ตรวจสอบจ านวนเงิ น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง การโอนเงิ น
และจ านวนเงิ นในสมุ ดคู่ ฝากของธนาคารว่ ามี จ านวนเงิ นที่ ถู กต้ องตรงกั น และออกใบเสร็ จรั บเงิ นตามแบบ
ของทางราชการ ในนามของสถานศึ กษาตามจ านวนเงิ นที่ ได้ รั บส่ งส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเพื่ อรวบรวม
ไว้เป็นหลักฐาน
2.5.4 เมื่ อ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ หนั งสื อ เรี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ส ถานศึ ก ษาลงบั ญ ชี วั ส ดุ
หนังสือเรียน และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
2.5.5 การจั ดซื้ อหนั งสื อเรี ยนจะต้ องด าเนิ นการด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานมาให้ด้วยแล้ว

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จาเป็นและส่งผลต่อการพัฒ นาคุณภาพ
ผู้ เรีย น ได้แก่ สี เทีย น สี น้ า ดิน น้ ามัน ไร้ ส ารพิ ษ กรรไกรส าหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา
ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
๒๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา
๓๙๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๙๕ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๒๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
ระดับ ปวช.๑-๓
๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
ที่จัดโดยสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้
3.2 แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
3.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่
หน่ ว ยเบิ ก จ่ าย (สพป. สพม. และโรงเรี ย นที่ เป็ น หน่ ว ยเบิ ก จ่ าย) เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การโอนเงิ น งบประมาณ
ค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด
3.2.2 สถานศึ กษาจ่ ายเงิ นสดให้ กั บนั กเรี ยน และ/หรื อผู้ ปกครอง โดยด าเนิ นการขั้ นตอน
การจ่ายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้
1) เมื่ อ สถานศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น งบประมาณให้ ต รวจสอบจ านวนเงิ น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง
การโอนเงินและจานวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาว่ามีจานวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน
2) สถานศึ กษาออกใบเสร็ จรั บเงิ นตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึ กษา
ตามจานวนเงินที่ได้รับส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
3) สถานศึ ก ษาแต่ งตั้ งผู้ จ่ า ยเงิ น อย่ า งน้ อ ย ๒ คน โดยมี ค รู ป ระจ าชั้ น ร่ ว มเป็ น
ผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรั บเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อ
รั บ เงิน ได้ ให้ ผู้ ป กครองลงลายมื อ ชื่ อ รั บ เงิน แทนเพื่ อ เก็ บ ไว้ เป็ น หลั ก ฐานการจ่ ายเงิน ตามแบบหลั ก ฐาน
การจ่ายเงินตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ (ตามแบบฟอร์มหน้า 15)
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4) สถานศึ กษาแจ้ งให้ นั กเรี ยนและ /หรื อผู้ ปกครองจั ดซื้ อ จั ดหาอุ ปกรณ์ การเรี ยน
ได้ตามความต้องการ เช่น จัดซื้อจากร้านค้า ชุมชน ฯลฯ โดยดาเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สาหรับโรงเรียน
ที่ ห่ างไกลทุ รกั น ดาร โรงเรี ย นการศึ กษาพิ เศษ โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ และศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
ซึ่ งผู้ ปกครองหาซื้ อได้ ล าบาก สถานศึ กษาสามารถด าเนิ นการช่ วยเหลื ออ านวยความสะดวกในการจั ดหาได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) สถานศึ ก ษาติ ด ตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ หลั ก ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ การเรี ย น
จากนักเรียน หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืน ยันการจัดหา (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้
หลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 (ตามแบบฟอร์มหน้า 16)
6) สถานศึ ก ษาดู แ ลให้ นั ก เรี ย นมี อุ ป กรณ์ การเรี ย นจริ ง หากพบว่ านั ก เรี ย นไม่ มี
อุปกรณ์การเรียน โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองนาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครอง
จะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ
7) นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามความต้องการ
ให้ เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยส่งผลต่อคุณภาพการเรียน ได้แก่ สีเทียน สี น้า ดินน้ามันไร้สารพิษ
กรรไกรส าหรั บเด็ กปฐมวั ย กระดาษ สมุ ด ดิ นสอ ปากกา ยางลบ ไม้ บรรทั ด เครื่ องมื อเรขาคณิ ต วั สดุ ฝึ กตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด้าน ICT กระเป๋านักเรียน ฯลฯ เป็นต้น
8) กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทาง
การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์อุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิ ทธิ์ดังกล่าวให้ กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ
เพื่อให้ โรงเรียนนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้ บริจาค (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มหน้า 24)
เพื่อนาไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4.1 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
๓๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา
๓๖๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔๕๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับ ปวช. ๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๐๐ บาท/คน/ปี
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้
กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้
4.2 แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
4.2.1 ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โอนงบประมาณค่าเครื่องแบบนั กเรียน
ให้ แก่ ห น่ วยเบิ กจ่ าย (สพป. สพม. โรงเรี ยนที่ เป็ น หน่ วยเบิ กจ่ าย) เพื่ อให้ ด าเนิ น การโอนเงิ น งบประมาณ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด
4.2.2 สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง
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4.3 การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึ กษาแจ้ ง ให้ นั กเรี ย นและ/หรื อ ผู้ ปกครองจั ด ซื้ อ จั ด หาเครื่ อ งแบบนั กเรี ย น
ได้ตามความต้องการ โดยดาเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สาหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ ปกครองหาซื้อได้ลาบาก โรงเรียน
สามารถดาเนินการช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน
ได้โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อ
นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้จาก ร้านค้า ชุมชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง ฯลฯ
กรณี นั กเรี ยนมี เครื่ องแบบนั กเรี ยนเพี ยงพอแล้ ว นั กเรี ยนและ/หรื อผู้ ปกครองอาจน าเงิ น
ที่ได้รั บไปจั ดซื้ อเข็มขัด รองเท้ า ถุงเท้ า ชุ ดลู กเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้ บ าเพ็ ญประโยชน์ ชุ ดกีฬา ชุ ดฝึ ก งาน
ชุดประจาท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จาเป็นได้
วิ ธี ปฏิ บั ติ ในการจ่ ายเงิ นการควบคุ ม ติ ดตาม และตรวจสอบให้ ปฏิ บั ติ เหมื อนกั บการจ่ าย
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่…............ ปีการศึกษา…............
ระดับชั้น ❏อนุบาลปีที่….............. ❏ประถมศึกษาปีที่……......................
❏มัธยมศึกษาปีท…ี่ .......... ❏ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…........................
นักเรียนจานวนทั้งสิ้น…………….........คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…...........................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…....................................................................ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนาเงิน
ที่ได้รับไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการหากไม่ดาเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืน
ให้กับโรงเรียนต่อไป
ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หมายเลข
จานวนเงิน
ประจาตัว
นักเรียน ๑๓ หลัก

วันที่
รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน
(..................................................)

ลงชื่อ..................................................ครูประจาชั้น
(..................................................)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(.................................................)
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เอกสารหมายเลข ๒

แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน)
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ …............... ปีการศึกษา……………………....
ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่….................. ❏ ประถมศึกษาปีที่….................
❏ มัธยมศึกษาปีท…ี่ ........... ❏ ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…...................
นักเรียนจานวนทั้งสิ้น…..................คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…..................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…..................................................และขอรับรองว่านักเรียนทุกคน/ผู้ปกครอง
ได้นาเงินไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานจริง
หมายเลข
ประจาตัว
นักเรียน
๑๓ หลัก

ที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน

จานวนเงิน
เครื่องแบบ อุปกรณ์

รวม

ลายมือชื่อ
ผู้ปกครอง/
นักเรียน

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ........................................................ ครูประจาชั้น
(....................................................)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ....................................................... ผู้อานวยการโรงเรียน
(....................................................)

หมาย
เหตุ
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5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.1 งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้
ก่อนประถมศึกษา
๔๓๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๕ บาท/คน)
ประถมศึกษา
๔๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น
๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
ปวช.๑-๓ ทีจ่ ัดโดยสถานประกอบการ ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
5.2 แนวทางการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ให้ โ รงเรี ย นสามารถจั ด กิ จ กรรมให้ ค รอบคลุ ม
โดยวางแผนดาเนินการในแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา และสามารถใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการดาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวได้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
5.2.1 กิจกรรมวิชาการ
เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่ม เติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เพื่อให้
นักเรีย นทุกคนได้รับ การพัฒ นาเต็มตามศักยภาพ ส่ งเสริมเด็กเก่งให้ มีความเป็นเลิศ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้
ได้ แ ก่ กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นด้ า นประชาธิ ป ไตย ทั้ งนี้ เพื่ อ เสริม สร้า งสมรรถนะและการเรี ย นรู้
โดยพั ฒ นาความสามารถด้ า นการสื่ อ สารด้ า นการคิ ด และการพั ฒ นากรอบความคิ ด แบบเปิ ด กว้ า ง
(Growth Mindset) ด้ า นการแก้ ปั ญ หา ด้ า นการใช้ เทคโนโลยี แ ละทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้
๘ กลุ่มสาระการเรีย นรู้ และเพื่อเสริมสร้างทักษะการทางาน การดารงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนอง
ความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทางาน ทักษะ
ทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะ
ชีวิต และสร้ างเสริ ม สมรรถนะทางกาย รวมทั้ งการส่ งเสริม การศึ กษาอาชี พ เพื่ อ การมี งานท า โดยก าหนด
ให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
5.2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์
เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ เพื่ อ เสริ ม สร้า งคุ ณ ลั ก ษณะและค่ านิ ย ม โดยปลู ก ฝั งค่ านิ ย มและจิ ต ส านึ ก
การท าประโยชน์ ต่ อ สั ง คมมี จิ ต สาธารณะและการให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง
และต่อส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทางานความกตัญญู) และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และหวงแหนสมบัติของชาติโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ได้แก่ ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก
ค่ายรักษ์สัตว์ ค่ายยุวชนคนดี ค่ายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นต้น
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2) ลู ก เสื อ /เนตรนารี / ยุ ว กาชาด/ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ เป็ น กิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ
ในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แก่ การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม
การผจญภัย (ไต่เขา ปีนต้นไม้ ฯลฯ) โดยกาหนด ให้มีการดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
5.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษา
ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริ มประสบการณ์ ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้ องเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยกาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
5.2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เป็ น กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก าร ICT/บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ก่ นั ก เรี ย นเพิ่ ม เติ ม
จากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และการให้ บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ในการจั ด ท าสื่ อ รายงาน การน าเสนอข้ อ มู ล การออกแบบสร้ า งสรรค์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยกาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/คน/ปี

6. แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ส าหรั บโรงเรียนการศึ กษาพิ เศษ ศูนย์การศึ กษาพิ เศษ และโรงเรียนศึ กษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็ น
สถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษจากสถานศึกษาทั่วไป ได้รับการอนุโลมนอกจากแนวทางการดาเนินการข้างต้น ดังนี้
6.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6.1.1 โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนในลักษณะประจา
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ านค่ าเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น ชุ ด ลู ก เสื อ
ชุ ด เนตรนารี ชุ ด ล าลอง ถุ งเท้ านั ก เรี ย น รองเท้ า นั ก เรี ย น เข็ ม ขั ด ชุ ด นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ตามหนั งสื อ
ส านั กงบประมาณ ที่ นร ๐๔๑๐/ ๑๙๓๔ ลงวั นที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๔๕ และจากแนวทางการด าเนิ นงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน
ให้ น าไปจั ดท ากิ จ กรรมที่ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั กเรี ยน หรื อซื้ อ เข็ ม ขั ดรองเท้ า ชุ ด กี ฬ า ที่ ไม่ เพี ยงพอ เป็ น ต้ น
โดยให้ โรงเรี ยนเป็ นผู้ ด าเนิ นการแทนผู้ ปกครอง โดยมี หลั กฐานแสดงความจ านงไว้ กั บผู้ อ านวยการโรงเรี ยน
ด้วยเหตุผลผู้ปกครองมีภูมิลาเนาอยู่ห่างไกลและการคมนาคมลาบาก
6.1.2 โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่รับนักเรียนประเภทไป – กลับ
สามารถดาเนินการตามแนวนโยบายได้
6.1.3 ศู นย์ การศึกษาพิ เศษ ให้ บริการเด็กพิ การตั้ งแต่ แรกเกิ ดหรือแรกพบความพิ การ
ในการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย (ชุดต่าง ๆ) ตามความเหมาะสม

19
6.2 ค่าหนังสือเรียน
โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึ กษา โรงเรียนบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา) ดาเนินการดังนี้
6.2.1 โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเอง
ในบางส่วน
6.2.2 โรงเรี ยนสอนคนตาบอด ไม่ สามารถใช้ หนั งสื อเรี ยนตามปกติ ให้ จั ดท าหนั งสื อ
อักษรเบรลล์ได้
6.2.3 โรงเรี ยนบกพร่องทางสติ ปั ญญา ให้ จัดท าแบบเรียนในด้ านพั ฒนาศั กยภาพ และ
แบบเสริมประสบการณ์ของเด็กแต่ละบุคคล
6.2.4 ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ เป็ นสถานศึ กษาที่ ให้ บริ การฟื้ นฟู สมรรถภาพเด็ กพิ การ
ตั้ งแต่ แ รกเกิ ด หรื อ แรกพบความพิ ก าร และบริก ารเด็ ก พิ ก ารประเภทต่ า ง ๆ ให้ จั ด ท าเอกสารตาม แผน
การจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized Education Program : IEP) ของเด็ ก พิ ก ารแต่ ล ะบุ ค คล
และแบบเสริมประสบการณ์ รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

ช. แนวทางการบริหารงบประมาณ
+

1. การจัดสรรงบประมาณ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด สรรงบประมาณ แผนงานยุ ท ธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
/ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน) ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และ ๕) ค่ ากิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ยน มี ขั้ น ตอนการจั ดสรรงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖2 และภาคเรียนที่ ๑/๒๕63) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ปีงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖2 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครัง้ ที่ ๑ จัดสรร ร้อยละ ๗๐ ของจานวนนักเรียนในสังกัดทุกคน
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖2
(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖2)
ครั้งที่ ๒ จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนนักเรียนที่มีตัวตน
ในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖2 (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖2)
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ปีงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕63

จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรร ร้อยละ ๗๐ ของจานวนนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖2
(ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖2) ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง
เป็น อ.๒ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖
สาหรับนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น อ.๑ อ.2 ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ จัดสรรร้อยละ ๗๐
ของจานวนนักเรียนชั้น อ.๑ อ.2 ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ เดิม ปีการศึกษา 2๕๖2
ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕63 (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕63) แล้ว
จึงจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ๑๐๐% ของจานวนนักเรียนปัจจุบัน
**ทัง้ นี้การโอนเงินประจางวด ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสานักงบประมาณ**

กรณี ส ถานศึ กษาได้รับ จัด สรรงบประมาณเกิน จ านวนนั กเรีย นจริง ข้ อมู ล ณ วัน ที่
๑๐ มิ ถุ น ายน และวั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน (นั ก เรี ย นลดลง) ให้ ส ถานศึ ก ษาเก็ บ เงิน งบประมาณไว้ ส มทบ
ในการจั ด สรรครั้ ง ต่ อ ไป ซึ่ ง จะหั ก ลบงบประมาณที่ เกิ น ในภาคเรี ย นถั ด ไป ส าหรั บ กรณี นั ก เรี ย นย้ า ย
ให้ ส ถานศึ ก ษาต้ น ทางแจ้ ง รายละเอี ย ดรายการพร้ อ มหลั ก ฐานที่ นั ก เรี ย นได้ รั บ จั ด สรรให้ ส ถานศึ ก ษา
ปลายทางทราบ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ้ งจั ด สรรงบประมาณ กิ จ กรรม
การสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ตามโครงการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษา
ตั้งแต่ ระดั บอนุ บาลจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เป็ นรายสถานศึ กษาจาแนกตามระดั บการศึ กษาให้ ส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบเพื่อเตรียมการจัดซื้อ จัดหา จัดกิจกรรมต่อไป สถานศึกษา
สามารถเปิ ด ดู ร ายละเอี ย ดการจั ด สรรได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ส านั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน
http://plan.bopp-obec.info/ ทั้งนี้ จะโอนงบประมาณดังกล่าวให้แก่หน่วยเบิกจ่ายเพื่อดาเนินการโอนงบประมาณ
เข้ าบั ญ ชี เงิน อุ ดหนุ น ของสถานศึ กษาทุ กแห่ ง เพื่ อให้ สถานศึ กษาด าเนิ นการให้ นั กเรี ยนได้ รั บ หนั งสื อ เรี ย น
เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
ส าหรั บ โรงเรี ย นที่ เป็ น หน่ ว ยเบิ ก ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้โอนเงินประจางวดให้เพื่อเบิกจากคลังจังหวัด
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2. การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
2.1 ระดับสถานศึกษา
2.1.1 ให้ สถานศึ กษาจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี / แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ
ให้ สอดคล้ องกับงบประมาณที่ ได้รั บ ทั้ งนี้ แผนปฏิ บั ติการประจาปี ต้ องผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาก ากั บติ ดตาม ตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
ให้เป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
2.1.2 สถานศึกษาต้องใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่ให้รีบดาเนินการ
ให้ เสร็ จ สิ้ น อย่ า งช้ า ภายในปี ง บประมาณถั ด ไป ทั้ ง นี้ หากสถานศึ ก ษาใช้ จ่ า ยเงิน ไม่ ห มดตามระยะเวลา
เงิน ที่เหลือ ต้องส่งคืนคลั งเป็ นรายได้แผ่ นดิน (ตามหนังสื อกระทรวงการคลั ง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน)
2.1.3 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นกรรมการกากับ ติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ ายงบประมาณค่าจัดการเรีย นการสอน หนั งสือเรียน อุ ปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1.4 สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
รายงานผ่านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( National Education Account : NEA )
2.2 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา และกากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้เป็ นไปตามแนวทางการดาเนิ นงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3 ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ก ากั บ ติ ดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ ายในการจั ดการศึกษาตั้งแต่ร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 256 3
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการดาเนินงาน
3. แนวทางการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
การดาเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ ายในการจั ดการศึกษาตั้งแต่ร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึกษาขั้น พื้ นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผลและร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ
โดยกลุ่ ม เป้ า หมายในการมี ส่ ว นร่ ว มประกอบด้ ว ย นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ า ย
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้
3.1 นักเรียน
นั ก เรี ย นทุ ก คนมี บ ทบาทในการร่ ว มพิ จ ารณาจั ด ซื้ อ จั ด หาเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น
และอุป กรณ์ ก ารเรี ย นของตน ตามความเหมาะสม โดยเงิน ที่ ได้ รับ สามารถถัว จ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ
ซึ่งรับผิ ดชอบการใช้ การรักษาหนังสื อเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรี ย น
และรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

22
3.2 ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
ในปกครองของตนให้เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ สร้างความตระหนักและปลูกฝัง
นิสัยให้นักเรียน ใช้หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.3 คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผู้แทนครู ๒) ผู้แทนผู้ปกครอง
๓) ผู้แทนชุมชน และ ๔) ผู้แทนนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
3.3.1 ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
3.3.2 ร่วมกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
นักเรียนและสถานศึกษา
3.3.3 ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
3.3.4 ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
ในเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ไม่เกิน ๓๐๐ คน
ประกอบด้วย
๑. ผู้แทนครู
ไม่น้อยกว่า ๑ คน
๒. ผู้แทนผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่า ๑ คน
๓. ผู้แทนชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑ คน
๔. ผู้แทนนักเรียน ไม่น้อยกว่า ๑ คน
รวม
ไม่น้อยกว่า ๔ คน

กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป
ประกอบด้วย
1. ผู้แทนครู
ไม่น้อยกว่า ๒ คน
๒. ผู้แทนผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่า ๒ คน
๓. ผู้แทนชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ คน
๔. ผู้แทนนักเรียน ไม่น้อยกว่า ๒ คน
รวม
ไม่น้อยกว่า ๘ คน

สถานศึกษาจัดทาประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
เป็นรายปีแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอานาจหน้าที่
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3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
3.4.1 ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
3.4.2 ให้ ความเห็ นชอบในการก าหนดกิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนให้ สอดคล้ อง
กับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
3.4.3 ให้ ความเห็ นชอบในการใช้ เงินที่ เหลื อจากการด าเนิ นการจั ดซื้ อหนั งสื อเรียน
ของสถานศึกษา
กรณีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้ นฐาน
รายวิ ช าพื้ น ฐานให้ แ ก่ นั ก เรี ย นทุ ก คนแล้ ว สามารถน าไปจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เรี ย นสาระการเรี ย นรู้ เพิ่ ม เติ ม
รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทาสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้แก่
ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น และเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4.4 สั งเกตการณ์ ในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสื อเรียนให้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
3.4.5 ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดาเนินงานการสนับสนุค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และนาไปใช้เพื่อพัฒนา
แนวทางการดาเนินงานต่อไป

ตารางแสดงการมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. นักเรียน
๒. ผู้ปกครอง
ภาค
๓. คณะกรรมการภาคี
ประชาชน
๔ ฝ่าย
๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. สถานศึกษา
ภาคราชการ ๒. สพป./สพม.
3. สพฐ.

ร่วมคิด ร่วมทา

ร่วมติดตาม
ประเมินผล

ร่วมรับผิดชอบ







-






















-









4. บริจาคเงินที่ได้รับสิทธิค์ ่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
กรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว
มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงิน ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้ กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนนาไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถทาได้โดยทาใบสาคัญรับเงินจากโรงเรียน
และน าเงิน บริจาคให้ กับ โรงเรีย นในเอกสารฉบับเดียวกัน ตามแบบใบแสดงเจตจานงบริจาคค่าเครื่องแบบ
นักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ตัวอย่างแนวทางการบริจาคเงินฯ (ตามแบบฟอร์ม หน้า 24)
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แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน

........................................
ใบแสดงเจตจานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียน...........................................................
สพป./สพม......................................................
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ......................
ข้า พเจ้ า (นาย/นางนางสาว)..................................................................................................... ........
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน.......................................................แขวง/ต าบล.......................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย์. .............................
ผู้ ป กครองนั ก เรีย นชื่ อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................
หมายเลขประจาตัวนักเรียน (๑๓ หลัก).................................................. ระดับชั้น...................ปีการศึกษา ๒๕๖3
มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะบริจ าคเงิน ที่ ได้ รับ สิ ท ธิ์การสนั บ สนุ น ค่าใช้ จ่ ายในการจัด การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่เป็นสิทธิ์
ของข้าพเจ้าด้วยความสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรายการ ดังนี้
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน.................................................บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน.................................................บาท
รวมจานวนเงินทั้งสิน้ ..................................บาท(............................................................)
เพื่อให้โรงเรียนนาไปดาเนินการ ดังนี้
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
 ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาหรือจัดสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ลงชื่อ.......................................................ผู้บริจาค
ลงชื่อ.................................................ผู้รับเงินบริจาค
(..................................................)
(................................................)
หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่………………….............….. ให้กับผู้บริจาคแล้ว
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5. ปฏิทินการดาเนินงาน
เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงกาหนดปฏิทินการดาเนินงาน ดังนี้
ปฏิทินการดาเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
รายการ
วัน/เดือน/ปี
๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
เดือนธันวาคม 2562
หลักการ และแนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ และ
นโยบาย
๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศบัญชี รอบที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2563
รายชื่อหนังสือลงในบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับใช้ใน
รอบที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สถานศึกษา
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ (ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖)
๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม (ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖)
3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาชี้แจงและประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานโครงการ
4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
งบประมาณให้แก่ สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วย
เบิกจ่าย เพื่อโอนงบประมาณดังกล่าว ให้แก่สถานศึกษา
ในสังกัด
๕ สถานศึกษารณรงค์การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน
๖ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ
ตามโครงการฯ และนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1 ให้สถานศึกษาดาเนินการจัดซื้อ
6.2 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน
มีหนังสือใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

7 สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563

ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ภาคเรียนที่ 2/2562
ภายในเดือนมกราคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2563
ภายในเดือนมีนาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2563

ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

26

ที่
๘

รายการ
สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์
การเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทันภายใน
วันเปิดภาคเรียน

๙

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดาเนินการกากับ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลให้เป็นไปตามโครงการฯ
และนโยบาย
๑๐ สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์
ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค หน้า 23
11 สถานศึกษารายงานข้อมูลจานวนนักเรียน พร้อมทั้งยืนยัน
จานวนนักเรียนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC)

1๒ สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัน/เดือน/ปี
- ภาคเรียนที่ 2/2562
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
- ภาคเรียนที่ 1/2563
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2562
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2563
ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2562
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2563
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
จาก http://www.bopp-obec.info
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน 2563
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม 2563

ซ. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นั กเรีย นได้รับ โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว สั ง คม ประเทศชาติ
และเป็นพลเมืองดีของโลก
3. นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ า ย และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน มีส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานตามโครงการสนั บ สนุ น ค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึก ษาตั้งแต่ระดั บ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ผู้ ป กครองมี ค วามพึ งพอใจที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามประเภทโรงเรียน
ดังนี้
ชั้น

5.1 โรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕62

อ.๑ - อ.3
ป.๑ - ป.๖ นร.ทั่วไป
ป.๑ - ป.๖ นร.ยากจน
ม.๑ - ม.๓ นร.ทั่วไป
ม.๑ - ม.๓ นร.ยากจน
ม.๔ - ม.๖

ชั้น

๑,๑๖๕ บาท
๑,๓๘๕ บาท
๑,๘๘๕ บาท
๒,๔๐๐ บาท
๓,๙๐๐ บาท
๒,๖๐๕ บาท

5.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕62

อ.๑ - อ.3 นักเรียนประจา
อ.๑ - อ.3 นักเรียนไป-กลับ
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนประจา
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนไป-กลับ
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนประจา
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนไป-กลับ
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนประจา
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนไป-กลับ

ชั้น

15,615 บาท
๔,77๕ บาท
๑5,835 บาท
๔,99๕ บาท
๑6,7๕๐ บาท
๕,70๐ บาท
๑6,9๕๕ บาท
๕,905 บาท

5.3 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕62

อ.๑ - อ.3 นักเรียนประจา
อ.๑ - อ.3 นักเรียนไป-กลับ
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนประจา
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนไป-กลับ
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนประจา
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนไป-กลับ
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนประจา
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนไป-กลับ

15,825 บาท
๔,77๕ บาท
๑6,045 บาท
๔,99๕ บาท
๑6,9๕๐ บาท
๕,900 บาท
๑6,9๕๕ บาท
6,105 บาท

5.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕62
เด็กที่มารับบริการทีศ่ ูนย์ฯ
14,315 บาท
นักเรียนประจา
3,945 บาท
นักเรียนไป-กลับ

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕63

รวมงบประมาณ

๑,๖๖๕ บาท
๒,๓70 บาท - ๒,๕๖๓ บาท
3,3๐๖ บาท - ๓,5๖๓ บาท
๓,๕๕๐ บาท - ๓,806 บาท
๕,๐๐๐ บาท - ๕,๒๙๙ บาท
๔,๓๖๒ บาท - ๔,๒๑4 บาท

๒,๘๓๐ บาท
๓,755 – ๓,๙๔๘ บาท
5,1๙๑ – ๔,๙๔๘ บาท
๕,๙๕๐ – ๖,206 บาท
๘,๙๐๐ – ๙,๑๙๙ บาท
๖,๙๖๗ – ๖,๘๑๙ บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕63

รวมงบประมาณ

16,115 บาท
5,275 บาท
๑6,7๕๖ บาท - ๑7,0๑๓ บาท
๕,916 บาท - 6,173 บาท
17,905 บาท - ๑8,156 บาท
๖,855 บาท - 7,099 บาท
18,712 บาท - 18,564 บาท
๗,662 บาท - 7,514 บาท

31,730 บาท
10,050 บาท
32,591 - 32,848 บาท
10,911 - 11,168 บาท
34,655 - 34,906 บาท
12,555 - 12,799 บาท
35,667 - 35,519 บาท
13,567 - 13,419 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕63

รวมงบประมาณ

๑6,325 บาท
5,2๗๕ บาท
๑6,9๖๖ บาท - ๑7,2๒๓ บาท
๕,916 บาท - 6,173 บาท
8,105 บาท - ๑8,356 บาท
7,0๕5 บาท - 7,299 บาท
๑8,7๑๒ บาท - ๑8,5๖4 บาท
๗,86๒ บาท - ๗,714 บาท

๓๒,๑๕๐ บาท
๑๐,๐๕๐ บาท
๓๓,๐๑๑ – ๓๓,๒๖๘ บาท
๑๐,๙๑๑ – ๑๑,๑๖๘ บาท
๓๕,๐๕๕ – ๓๕,306 บาท
๑๒,๙๕๕ – ๑๓,๑๙๙ บาท
35,667– 35,519 บาท
13,967 – 13,819 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕63

รวมงบประมาณ

14,815 บาท
3,785 บาท

29,130 บาท
7,730 บาท
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ชั้น

5.5 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕62
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕63

อ.๑ - อ.3
ป.๑ - ป.๖
ม.๑ - ม.๓
ม.๔ - ม.๖
ปวช.๑ - ๓ (สถาน
ประกอบการ)

๓,๙๑๑ บาท
๔,๑๑๖ บาท
๕,๗๘๘ บาท
๖,๐๐๘ บาท
๖,๕๗๓ บาท

๔,๔๑๑ บาท
๕,๐๓๗ บาท - ๕,๒๙๔ บาท
๖,๙๓๘ บาท - ๗,๑๘๗ บาท
๗,๗๖๕ บาท - ๗,๖๑7 บาท
๙,๔๗๓ บาท

หมายเหตุ สาหรับรายละเอียดดูจากภาคผนวก หน้า 29

รวมงบประมาณ
๘,๓๒๒ บาท
๙,๑๕๓ – ๙,๔๑๐ บาท
๑๒,๗๒๖ – ๑๒,๙๗๕ บาท
๑๓,๗๗๓ – ๑๓,๖๒๕ บาท
๑๖,๐๔๖ บาท

29

ภาคผนวก

30

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
ก. หลักการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ได้บัญญัติไว้ว่า
“รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ งแต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559
เรื่ อ ง ให้ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 15 ปี โดยไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย ข้ อ 2 ให้ ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒ นาทางร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการ ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้ มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐจัดสรรงบประมาณ
แผ่น ดินให้ กับ การศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญ สูงสุ ดต่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานที่ จะต้องดาเนิ นการจัดการศึ กษาขั้นพื้ นฐานตามข้อบั ญ ญั ติ
ดังกล่าว

ข. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) แก่สถานศึกษาในการจัด
การเรี ย นการสอนให้ ได้ ป ระโยชน์ สู งสุ ด ในการพั ฒ นานั ก เรีย นคุ ณ ภาพผู้ เรีย น ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒
และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช ๒๕62

ค. แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้ การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนได้มากที่สุด จึงกาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี ข องสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จของ
สถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา เพื่ อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นชอบ
3. รายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ
4. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
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ง. ลักษณะการใช้งบประมาณ
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รายการค่ าจั ด การเรีย นการสอน (เงิน อุ ด หนุ น รายหั ว ) ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เป็นต้น
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น เป็นต้น
2.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
2.3 ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุ เวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น
2.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
3.2 ค่าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง รายจ่ายเพื่ อ ประกอบดั ด แปลง ต่ อ เติ ม หรือปรับ ปรุงที่ ดิ น
และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจัดสวนค่าถมดิน ถนน สะพาน บ่อน้า ฯลฯ
ทั้ งนี้ กรณี งบลงทุ น และงบด าเนิ น งาน สามารถด าเนิ น การได้ เพิ่ ม เติ ม ตามหนั งสื อ ของส านั ก
งบประมาณ ด่วนที่สุ ด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลั กการจาแนกประเภท
รายจ่าย ตามงบประมาณตามหนังสือสานักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐4/ว 68 ลงวันที่
๒9 เมษายน ๒๕5๘เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
ก. หลักการ
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน รายการค่ าจั ด การเรี ย นการสอน รายการ เงิน อุ ด หนุ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานส าหรั บ นั ก เรีย นยากจน
คื อ เงิน งบประมาณที่ จั ด สรรให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาที่ มี นั ก เรีย นยากจน เพื่ อ จั ด หาปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ต่ อ
การดารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน
และผ่านเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนั กเรียนยากจนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด

ข. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส ถานศึก ษาสามารถบริห ารจัด การ เงิน อุ ด หนุ น ปั จจั ยพื้ น ฐานส าหรับ นั ก เรียนยากจน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ค. เกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
๑. นักเรียนยากจน ให้พิจารณาคัดกรองจากนักเรียน ดังนี้
1.1 เบื้องต้นให้พิจารณาจากครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท
1.2 เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณา ข้อ ๑.๑ แล้ว จะพิจารณาเกณฑ์สถานะครัวเรือนเพื่อจัด
ระดับความยากจน ดังนี้
1.2.1 ครอบครั วมี ภาระพึ่ งพิ ง ได้ แก่ ในครอบครัวมี คนพิ การหรือผู้ สู งอายุ เกิ น 60 ปี
หรือมีคนอายุ 15 - 65 ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
1.2.2 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชารุดทรุดโทรม หรือบ้านทาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่นไม้ไผ่
ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ
1.2.3 ไม่ มี รถยนต์ ส่ วนบุ คคลหรื อรถปิ กอั พหรื อรถบรรทุ กเล็ ก หรื อรถตู้ หรื อรถไถ/
รถเกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดิน
เป็นของตนเอง
1.3 ระดับความยากจน
การพิจารณาคัดกรองนักเรียนยากจน จะพิจารณาด้วยวิธี การแบบวัดรายได้ทางอ้อม
Proxy Means Tests หรื อ PMTs ซึ่ ง เป็ น ประมาณการรายได้ ต ามสถานะของครั ว เรื อ นนั ก เรี ย นและ
ทาการสร้างตัวชี้วัดความยากจนในรูป คะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ ของนักเรียน (ระดับความยากจน)
ที่มีคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ มีค่าระหว่าง 0 (ยากจนน้อย) ถึง 1 (ยากจนมากที่สุด) ระดับความขาดแคลน
ทุนทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
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1.3.1 กลุ่มที่หนึ่ง ระดับยากจนพิเศษ (คะแนน มากกว่า 0.91 ขึ้นไป)
1.3.2 กลุ่มที่สอง ระดับยากจน (คะแนน 0.71 – 0.90)
1.3.3 กลุ่มที่สาม ระดับใกล้จน (คะแนน 0.51– 0.70)
2. การจัดสรรงบประมาณ
การจั ดสรรงบประมาณจัด สรรจะจั ด ให้ นักเรียนยากจน ๒ กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ระดับ ยากจน
และระดับยากจนพิเศษ โดยจัดสรรระดับประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ปี) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ปี)

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัย พื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถดาเนินการได้
๒ วิธี ดังนี้
1.1 สถานศึกษาสามารถดาเนินการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง โดยให้สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย ๓ คน โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐาน หรือ
1.2 สถานศึ กษาจั ด หาปัจ จัยพื้ นฐานที่ จาเป็ นให้ แก่นั กเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่ อ
ทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.2.1 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
1.2.2 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
1.2.3 ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร
1.2.4 ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน
1.2.5 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจาเป็นในการดารงชีวิตประจาวัน
นอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้น
2. กรณี ก ารด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. กรณี นั กเรีย นยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบั ญ ชีจัดสรรนักเรียนยากจน มีการย้าย
ลาออกและไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนได้ ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุน
ของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
3.1 โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัด
3.2 เพื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดาเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืน ส่วนกลาง
3.3 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวกลับคืนส่วนกลาง
ทั้งนี้ ขอให้ส่งหลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการและจานวนเงินแต่ละรายการ
ที่ส่งคืน) พร้อมหนังสือนาส่งแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
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จ. แนวทางการดาเนินงาน
1. ระดับสถานศึกษา
1.1 สารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)
1.2 รายงานข้ อมู ล ในระบบคั ดกรองปั จจัย พื้ น ฐานนั ก เรียนยากจน (C0nditional Cash
Transfer : CCT) ตามแบบขอรั บ ทุ น การศึ ก ษานั ก เรี ย นยากจน (แบบ นร.01) ในระยะเวลาที่ ก าหนด
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.3 จั ดสรรงบประมาณให้ นั กเรี ยนตามรายชื่ อที่ ได้ รั บจั ดสรรและติ ดตาม ควบคุ ม ก ากั บ
ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการจาเป็น
1.4 ส่งงบประมาณกลับคืนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีนักเรียนไม่สามารถมารับเงินได้
1.5 รายงานผลการดาเนินงาน
2. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงาน
2.2 รวบรวมส่งงบประมาณส่งกลับคืนส่วนกลาง กรณีนักเรียนไม่สามารถมารับเงินได้
2.3 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรา 5 (2) สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน จัดทาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional
Cash Transfer : CCT) สนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น แบบมี เงื่ อ นไข โดยน าข้ อ มู ล เด็ ก กลุ่ ม ระดั บ ยากจนพิ เศษ
มาคัดกรองเป็นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 เพิ่มเติมคนละ 3,000 บาท/
คน/ปี โดยเงินอุดหนุนดังกล่าว สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้ดาเนินการ
จัดสรรและกาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
ก. หลักการ
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน) ที่จัดสรร
ให้ โ รงเรี ย น เพื่ อ ใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจ าพั ก นอน ส าหรั บ โรงเรี ย นที่ ด าเนิ น การจั ด ที่ พั ก
ให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ โดยโรงเรียน
ได้ดาเนินการกากับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา

ข. นิยาม
1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนประจาพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัดการศึกษา
ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ มี ที่ อ ยู่ ใ นถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ห่ า งไกล เดิ น ทางไม่ ส ะดวก ไม่ ส ามารถเดิ น ทางไป –กลั บ ได้
และเป็นโรงเรียนที่สานักเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจาพักนอน
2. ที่ พั ก นอนในโรงเรี ย น หมายถึ ง ที่ พั ก ส าหรั บ นั ก เรี ย นประจ าพั ก นอนที่ โ รงเรี ย นจั ด ให้
ประกอบด้ ว ย บ้ า นพั ก ครู ที่ พั ก นั ก เรี ย น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอื่ น ที่ โ รงเรี ย นสร้ า งขึ้ น โดยเงิ น งบประมาณ
หรือเงินบริจาค สาหรับให้นักเรียนพักนอนในพื้นที่โรงเรียน
3. ถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ห่ างไกล หมายถึ ง พื้ น ที่ ซึ่ งอยู่ ห่ างไกลชุ ม ชน มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศกัน ดาร
เป็นภูเขา ทะเล เกาะ หรือแม่น้ากั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน
4. เขตพื้ น ที่ บ ริ การ หมายถึง เขตพื้ นที่ บ ริก ารของโรงเรียนตามประกาศการรับ นั กเรีย นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. พื้ น ที่ โ รงเรี ย น หมายถึ ง ขนาดของที่ ดิ น ที่ เป็ น ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย น ที่ ดิ น ที่ โ รงเรี ย นมี สิ ท ธิ์
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้น
6. นั กเรีย นประจ าพักนอน หมายถึง นักเรียนในเขตบริการตามประกาศเขตพื้นที่บ ริการของ
โรงเรียน ที่มีที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ มาเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดให้เป็น
ประจา โดยโรงเรียนจัดให้แบบเต็มระบบเวลา

ค. เกณฑ์การจัดสรร
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาจัด สรรงบประมาณ
งบเงิน อุ ด หนุ น ประเภทเงิน อุด หนุ น ทั่ ว ไป เงิน อุด หนุ น ค่าใช้ จ่ายในการจั ด การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน รายการ
ค่ า จั ด การเรี ย นการสอน (ค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจ าพั ก นอน) ให้ กั บ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นประจ าพั ก นอน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหาร
นั ก เรี ย นประจ าพั กนอนตามที่ ขอท าความตกลงไว้ ใ น อั ต ราที่ เพิ่ มขึ้ น จากมื้ อ ละ 1 3 บ าท /คน
เป็นมื้อละ 20 บาท/คน วันละ 2 มื้อ จานวน 200 วัน/ปีการศึกษา โดยจัดสรรให้ ดังนี้
๑. จัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ระดับชั้น ป.1 – 6)
คนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา(ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน)
๒. จัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.1 - 3 )
คนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน)
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ยกเว้น
1. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนประชามงคล
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. นั กเรี ย นในโรงเรีย นที่ได้ดาเนิน การจัดที่ พัก นอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บ เงินค่ าอาหาร
นักเรียนประจาพักนอนทุกคนแล้ว กรณี ที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ ได้เฉพาะจานวน
นักเรียนส่วนที่เหลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
4. นักเรียนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการสานฝันชายแดนใต้ โครงการ
โรงเรียนพักนอนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 64 โรง ใน 37 อาเภอ
ง. การใช้จ่ายงบประมาณ
โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจาพักนอน ดังนี้
1. จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงสาหรับประกอบ
อาหารเอง เป็นต้น
2. จ้างเหมาทาอาหาร
3. จ่ า ยเป็ น เงิ น สดให้ แ ก่ นั ก เรี ย น โดยโรงเรี ย นแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ย 3 คน
จ่ายเงินสดให้นักเรียน ทั้งนี้ ต้องมีใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การตามข้ อ 1 - 2 ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 / ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือ
การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ) ) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

39

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการดาเนินการ
2. สารวจ และจัดทาข้อมูล นร.ประจาพักนอน ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.
- ข้อมูลรายชื่อ นร.ประจาพักนอน
- ข้อมูลสถานที่พักนอน
- การบริหารจัดการ นร.ประจาพักนอน
3. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน

4. รายงาน สพท. เพื่อขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจาพักนอนทุกปีการศึกษา
5. เมื่อได้รับอนุญาต และประกาศจาก สพท.แล้ว ให้ ร.ร.ตรวจสอบ คัดกรอง
และรายงานข้อมูลจานวนนักเรียนพักนอนให้ สพท.

6. ตรวจสอบและบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน
7. รายงานรายชื่อ นร.ประจาพักนอนที่ได้รับจัดสรรลงเว็บไซต์ เมื่อ ร.ร.ได้รับแจ้งโอนเงินประจา
งวด
8. กรณี นร.ประจาพักนอนเพิ่มจากที่รายงาน ให้รายงานรายชื่อเพิ่มในภาคเรียนถัดไป
9. กากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงาน นร.ประจาพักนอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทาง
1. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจาพักนอน

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
3. อนุญาต และจัดทาประกาศเป็น ร.ร.ประจาพักนอนของ สพท.
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

4. แจ้งประกาศให้ ร.ร.ทราบ และบันทึกข้อมูลรายชื่อ นร.ประจาพักนอน เพื่อขอรับ
การจัดสรร และจัดพิมพ์สรุปจานวน นร.รายคนของ ร.ร. จัดส่ง สพฐ.
5. แจ้งจัดสรร และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูล นร.ที่ได้รับจัดสรรในเว็บไซต์
6. ตรวจสอบรายชื่อ นร.ที่ได้รับจัดสรร หากไม่เป็นไปตามที่จัดสรร สพฐ.จะดาเนินการ
ปรับเพิ่ม-ลด ในภาคเรียนถัดไป
7. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นร.ประจาพักนอน
ของเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจาพักนอน ให้แก่เขตพื้นที่
การศึกษาที่มีโรงเรียนที่ดาเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียน
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานวิจัย เพื่อนาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ก. หลักการ
การสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ตามโครงการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
และโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เศษ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน อุ ด หนุ น เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
5 รายการ ประกอบด้วย รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นั ก เรี ย น และค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ส าหรั บ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโครงการ
สนั บ สนุ น ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 รายการ
ประกอบด้วย รายการค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรี ยน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน และจากผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ รายการค่าอาหารนักเรียนประจา ค่าอาหารนักเรียน
ไป-กลับ และปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนประจา

ข. แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
1. เมื่อสถานศึกษาได้รับ แจ้งบั ญ ชีจัดสรรงบประมาณจากส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน โดยสานั กบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ โรงเรียนตรวจสอบบัญชีจัดสรร ตามที่ระบุไว้ในบัญ ชี
จัดสรรกับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ส่งมาพร้อมบัญชีจัดสรร
2. เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสานักการคลังและสินทรัพย์ ให้สถานศึกษาจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งคาขอเบิก
เงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน พร้อมจัดทาทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกตามรายการที่ได้รับ
จัดสรร
3. ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
สถานศึกษาตามนโยนบายและจุดเน้นของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสานักงานคณะการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. น าแผนปฏิ บั ติ การประจาปี ของสถานศึก ษา เพื่ อให้ ค ณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
เห็นชอบ
5. ให้สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน (ใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ
กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป)
6. สถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลาข้อ 5 เงินที่เหลือต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
7. ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารสถานศึกษาต้องนาส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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8. บันทึกการรับ–จ่ายเงิน ตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
9. การใช้จ่ายเงินต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นลาดับแรก และใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
10. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน สถานศึกษาเก็บไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้

ค. ลักษณะการใช้งบประมาณ
1. งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้ใ น
ลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
1.1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน เป็นค่าจ้างชั่วคราว
เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง ฯลฯ
1.1.2 งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริห ารงานประจา
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
- ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ-ท้องถิ่น ฯลฯ
- ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน แปรงลบกระดาน กระทะ
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
1.1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
- ค่าครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคานวณ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งทาให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบดาเนินงาน สามารถดาเนินการได้เพิ่มเติมตามหนังสือ
สานักงบประมาณ ดังนี้
- หนั งสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่อ ง
หลักการจาแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
- หนังสือ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุง
การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนั งสื อ ที่ นร 2704/ว 37 ลงวัน ที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือ
ส านั ก งบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 และหนั ง สื อ ส านั ก งบประมาณ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 0704/ว 68
ที่มา : http://www.bb.go.th
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1.2 ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า กิจกรรมพัฒ นา
คุณ ภาพผู้เรียน ให้ ป ฏิบั ติตามระเบีย บของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 เล่มนี้
2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒ นา
สมรรถภาพ กิจกรรม : การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
2.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจา
2.2 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป - กลับ
2.3 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนประจา
ทั้ ง ข้ อ ๒.๑ ข้ อ ๒.๒ และข้ อ ๒.๓ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และใช้ตามวัตถุป ระสงค์ของรายการที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หนังสื อกระทรวงการคลั ง ด่ว นที่สุ ด
ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวั น ที่ 7 กั น ยายน 2548 เรื่ อ ง การเบิ ก จ่ ายเงิน งบประมาณงบเงิน อุ ด หนุ น
และหนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอหารือ
เกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกและผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
๒. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลั ก เกณ ฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ รู้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น
ด้วยงบเงินอุดหนุนสาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๒.๑ กระทรวงการคลังกาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กาหนด
ระเบียบ ภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ
และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการใช้จ่าย
งบประมาณงบเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐานพิ จ ารณาแล้ ว เนื่ องจากปั จ จุ บั น โรงเรีย นได้ กาหนดแผน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน
รวมทั้ง การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันทางการศึกษา กับโรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น โดยใช้จ่ายจาก
งบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ ซึ่งในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โรงเรียนบางแห่ง ยังไม่ชัดเจนว่ารายการใด สามารถ
เบิกจ่ายได้และรายการใดไม่สมควรเบิกจ่าย ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และแนวทาง
การดาเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนส าหรับ เป็ น ค่าใช้จ่ ายในการจัด กิจ กรรมต่าง ๆ ให้ กับ นั กเรีย นเป็ น ไปในแนวทางเดีย วกัน จึ งกาหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ เสริม สร้ า งความรู้ ให้ กั บ นั ก เรีย น ด้ ว ยงบเงิ น อุ ด หนุ น
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้คานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด
ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติ
ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓
โทรสาร ๐ ๒2๖๒๘๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘
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ที่ กค ๐๔02.5/033273

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
7 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง 1. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04007/3176 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
2. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04007/1643 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง 1 และ 2 แจ้ ง ว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนั กเรียนประจา
นั ก เรี ย นไป - กลั บ และเงิ น อุ ด หนุ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานส าหรั บ นั ก เรี ย นประจ า ให้ กั บ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
และได้ จั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ เบิ ก จ่ า ยเงิ น จากระบบ GFMIS เข้ า ฝากบั ญ ชี เงิ น อุ ด หนุ น
ประเภทออมทรั พ ย์ ข องศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ เมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณพบว่า มี เงิ น คงเหลื อในบั ญ ชี ดั งกล่ า ว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอหารือว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถนาเงินงบประมาณ
ที่คงเหลือในบัญชีดังกล่าว ไปชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้ ส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการ ข้อ 2.6
กาหนดให้ การจ่ ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เบิกไปแล้วให้ จ่ายภายในปี งบประมาณ กรณี มีเงิ นเหลื ออยู่
และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแล้ว ปรากฏว่า มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
2. กรณีตามข้อหารือ เมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
นั กเรียนประจ า นั กเรี ยนไป – กลั บ และเงินอุดหนุ นปัจจั ยพื้ นฐานส าหรับนั กเรียนประจ า จนเสร็ จสิ้ นบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์แล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องนาเงินที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือ
กระทรวงการคลัง ข้อ 1 ไม่สามารถนาเงินที่เหลือจ่ายไปชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์)
ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
เพื่ อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ ายค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ให้ กั บ นั ก เรี ย น ได้ แ ก่
การพานั กเรี ย นไปร่ ว มกิจ กรรมวิช า การกิจกรรมคุณ ธรรม/ลู กเสื อ/เนตรนารี/ยุว กาชาด หรือ ทัศ นศึก ษา
ตามแหล่ งเรี ย นรู้ทั้ งในและนอกโรงเรี ยน ตามนโยบายสนับ สนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดั บ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ดังนี้
1. การวางแผนกิจ กรรมต่าง ๆ ต้องให้ ภ าคี ๔ ฝ่ าย (ผู้ แทนครู ผู้แทนผู้ ปกครอง ผู้ แทนชุมชน
และผู้แทน นักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา
2. การพิจารณาสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมรวมทั้งการพักแรมให้เลือกใช้บริการสถานที่ของ
ส่ว นราชการ รั ฐวิส าหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ เป็นล าดับแรก กรณี จาเป็นต้องจัดกิจกรรมในสถานที่
ของเอกชนให้อยู่ใน ดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียน โดยคานึงถึงความจาเป็นเหมาะสม ประหยัด และวงเงิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/การแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณี ที่ ๑ โรงเรี ย นเป็ น หน่ ว ยงานผู้ จั ด กิ จ กรรม/การแข่ ง ขั น ให้ เบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยได้
เท่าที่จ่ายจริง ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และแตกต่างสถานที่จัดกิจกรรม
2. ค่าวัสดุต่าง ๆ สาหรับการจัดกิจกรรม
3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
4. ค่าหนังสือสาหรับการจัดกิจกรรม
5. ค่าเช่าอุปกรณ์สาหรับการจัดกิจกรรม
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ ๕๐ บาทต่อคน
7. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้
8. ค่าสาธารณูปโภค
9. ค่าสมนาคุณวิทยากร
9.1 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
1) กรณี เป็ น การบรรยายให้ ค วามรู้กั บ นั ก เรียน ให้ จ่ ายค่ าสมนาคุ ณ
วิทยากรได้ไม่เกิน ๑ คน
2) กรณีเป็นการแบ่งกลุ่มทากิจกรรม ซึ่งได้กาหนดไว้ในโครงการหรือ
หลักสูตรการจัดกิจกรรมและจาเป็นต้องมีวิทยากรประจากลุ่มให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
3) การนั บ ชั่ ว โมงการบรรยายหรื อ ท ากิ จ กรรมให้ นั บ ตามเวลา
ที่กาหนดในตารางการจัดกิจกรรมโดยแต่ละชั่วโมงต้องกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้านาที กรณีกาหนดเวลา
ไม่เกิน ๕๐ นาที แต่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
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9.2 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
1) วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
2) วิท ยากรที่ มิ ใช่ บุ ค ลากรของรัฐ ให้ ได้ รับ ค่ าสมนาคุ ณ วิท ยากรได้
ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
ทั้งนี้ ให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร เอกสารหมายเลข ๑ (หน้า 49)
10. ค่าอาหารสาหรับการจัดกิจกรรมมื้อละไม่เกิน ๘๐ บาท หรือกรณีจาเป็นต้อง
จัดกิจกรรม ในสถานที่ของเอกชนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินมื้อละ ๑๕๐ บาท
11. กรณีที่ไม่สามารถจัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกมื้อ หรือจัดอาหาร
ให้เพียงบางมื้อ ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
11.1 สาหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
11.1.1 โดยคานวณเวลาตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการ ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแล้วแต่กรณี (นับเวลา ๒๔
ชั่วโมง = ๑ วัน ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก ๑ วัน)
11.1.2 นาจานวนวันทั้งหมด (ตามข้อ ๑) คูณ กับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายตามสิทธิ
11.1.3 นับจานวนมื้ออาหารที่จัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม
11.1.4 คานวณค่าอาหารทั้งหมดโดยให้คิดค่าอาหารมื้อละ 1 ใน 3
ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ
11.1.5 นาจานวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่คานวณได้ตาม (ข้อ 1.11)
หักด้วย จานวนเงินค่าอาหารที่คานวณได้ตาม (ข้อ 3.1.11.๔) ส่วนที่เหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ
11.2 สาหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
ในอัตราดังนี้
ที่
การจัดอาหารต่อวัน
๑ จัดอาหาร ๒ มื้อ
๒ จัดอาหาร ๑ มื้อ
๓ ไม่จดั อาหารทั้ง ๓ มื้อ

เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
คนละไม่เกิน ๘๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๑๖๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๒๔๐ บาทต่อวัน

โดยใช้แบบใบส าคัญ รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับนั กเรียน เอกสาร
หมายเลข ๒ (หน้า 50) เป็นหลักฐานการจ่าย
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12. ค่าเช่าที่พักตามที่หน่วยงานให้บริการที่พักเรียกเก็บหรือกรณีจาเป็นต้อง
พักในสถานที่ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กาหนด ดังนี้
ค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
ค่าเช่าพักพักเดี่ยว ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
13. ค่ า จ้ า งเหมาพาหนะรั บ -ส่ ง ครู แ ละนั ก เรี ย นไปร่ ว มกิ จ กรรม/ขนส่ ง อุ ป กรณ์
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการสุขาให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการ
เรียกเก็บ
15. ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารพยาบาลให้ เบิ ก ได้ ต ามอั ต ราที่ ห น่ ว ยงาน
ทีใ่ ห้บริการเรียกเก็บ
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน
16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
16.1.1 กรรมการที่ เป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ เบิ ก จ่ า ยได้ ในอั ต ราไม่ เกิ น
คนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
16.1.2 กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน
คนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
16.1.3 ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณชิ้นละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
17. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดกิจกรรม
กรณีที่ ๒ โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรื อหน่วยงานอื่น
ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
1. สาหรับครู
1.1 กรณี โ รงเรี ย นอื่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ จั ด กิ จ กรรม/การแข่ ง ขั น
มีการจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
1.2 กรณี โ รงเรี ย นอื่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ จั ด กิ จ กรรม/การแข่ ง ขั น
ไม่ จั ด อาหาร ที่ พั ก พาหนะทั้ งหมดหรื อ จั ด ให้ บ างส่ ว นให้ เบิ ก ค่ า ใช้ จ่ายทั้ งหมดหรือ ส่ ว นที่ ข าดส าหรับ ครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
1) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน สาหรับ
ค่าเช่าห้องพักคู่และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวันค่าเช่าห้องพักเดี่ยว
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้คานวณเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ข้อ 11.๑
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2. สาหรับนักเรียน
2.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันมีการจั ด
อาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2.2 กรณี โรงเรีย นอื่ น หรือ หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ งเป็ น ผู้ จั ดกิ จกรรม/การแข่ งขั น ไม่ จั ด
อาหาร ที่พัก พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้กับนักเรียน ดังนี้
1) ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน)
2) ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน
3) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ ๑-๔)
4) ใช้แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียน เอกสาร
หมายเลข ๒ (หน้า 50) เป็นหลักฐานการจ่าย
3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขัน
หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้คานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด
ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย

49
เอกสารหมายเลข ๑
ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม......................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม......................................................................................................................
วันที่.......เดือน...............พ.ศ......................
ข้าพเจ้า....................................................................อยู่บ้านเลขที่................................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................
ได้รับเงินจาก..................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จานวนเงิน

จานวนเงิน (.........................................................................................................) (ตัวอักษร)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับเงิน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน
(................................................................)
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เอกสารหมายเลข ๒
แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียน
ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม...........................................โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม......................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .................
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น.....................คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเงินจากโรงเรียน................................
สังกัด สพป. ..................................................../สพม. .................................................ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน วัน เดือน ปี
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ที่รบั เงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ.................................................................ผู้จ่ายเงิน
( ..........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

ลายมือชื่อ
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แนวทางดาเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ตามกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก. หลักการ
รัฐบาลกาหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดงบประมาณสาหรับหนังสือเสริมประสบการณ์
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุ ณภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละรายการมีรายละเอียด
ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้
หนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
๒๐๐ บาท/ปี
อุปกรณ์การเรียน
๑๐๐ บาท/ภาคเรียน
(เช่น สีเทียน ดินน้ามันไร้สารพิษ กรรไกร ฯลฯ)
เครื่องแบบนักเรียน (๒ ชุด/ปี)
๓๐๐ บาท/ปี
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒๑๕ บาท/ภาคเรียน
(กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ/กิจกรรมคุณธรรม/การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
หนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ก าหนดหลั ก การจั ด ประสบการณ์ ส าหรั บ
เด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม อย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการ ไม่สอนเป็นรายวิชา
ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้
หลายทักษะ หลายประสบการณ์ สาคัญ การที่เด็กมีโอกาสได้เลือกอ่า นหนังสื อบ่อย ๆ จะทาให้ เด็กคุ้นเคย
กั บ การใช้ ห นั ง สื อ และคุ้ น เคยกั บ ตั ว หนั ง สื อ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ค วรตระหนั ก คื อ หากเด็ ก มี ป ระสบการณ์ ที่ ดี
และมีความสุขในการใช้หนังสือ จะเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็ก มีนิสัยรักการอ่านได้อย่างดียิ่งในอนาคต
หนั งสื อ เสริ ม ประสบการณ์ ส าหรั บ เด็ ก อนุ บ าลมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ สนองความต้ อ งการของเด็ ก เสริม สร้า ง
ความคิ ด สร้างสรรค์ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ านภาษา ปลู ก ฝั งคุณ ธรรม จริยธรรม และเจตคติ ให้ เด็ก เกิ ดนิ สั ย
รักการอ่าน
คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยสิ่งที่ควรคานึงถึง
๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
๑.๓ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถและพัฒนาการของเด็กอนุบาล
๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

52
อายุ ๓ - 4 ปี
เด็กวัยนี้ มีความอยากรู้อยากเห็ นในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พูดได้มากขึ้น สนใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อื่นฟังเข้าใจ ถามอะไร ที่ไหน และเด็กสามารถวาดวงกลมได้ตามแบบ
อายุ ๔ - 5 ปี
เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจากไหนทาไมจึงเป็นเช่นนี้
ท าไมจึ งเป็ น อย่ า งนั้ น อย่ างนี้ สิ่ งนี้ ค วามเป็ น มาอย่ า งไร วั ย นี้ เริ่ ม จะเข้ า ใจข้ อ แตกต่ า งระหว่ า งความจริ ง
และเรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะสาหรับเด็กวัยนี้ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว
และตัวละครร่วมอีก ๒-๓ ตัว เรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เด็กสามารถเล่าเรื่อง นิทาน
และออกเสียงได้ถูกต้อง
อายุ ๕ - 6 ปี
เด็กวัยนี้เริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่าตัวเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เนื้อหาของเรื่องควรส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยจะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้
๒. คุณลักษณะของหนังสือ
๒.๑ รูปเล่ม
๑) ปกมีความสวยงามน่าสนใจ
๒) ขนาดรูปเล่มเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๓) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๔) จานวนหน้าและจานวนคาศัพท์เหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๒ สีสบายตาและไม่ใช้สีสะท้อนแสง
๒.๓ ภาพประกอบ
- มีภาพชัดเจนเหมาะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภาพน่าสนใจให้เรื่องราวต่อเนื่อง และ
ต้องไม่เป็นภาพที่ทาให้เด็กเกิดความหวาดกลัว และมีช่องว่างพักสายตา ขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๔ กระดาษ
- ควรเป็นกระดาษชนิดดี เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต ฯลฯ
๒.๕ ภาษา
- ภาษาที่ใช้ควรมีความถูกต้อง สละสลวย ช่วยให้เกิดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๖ เนื้อหา
- เนื้อเรื่องไม่ยากเกินไป ไม่สลับซับซ้อน ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมคุณธรรม
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๓. ประเภทของหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย
ประเภทของหนั ง สื อ ที่ เหมาะสมกั บ เด็ ก ปฐมวั ย ควรมี ค วามหลากหลาย มี เหตุ ก ารณ์ ที่
คาดเดาได้มีลักษณะเป็นคากลอน คาคล้องจองเป็นจังหวะ มีรูปแบบซ้า ภาพสวยงาม เช่น
๓.๑ หนังสือนิทาน เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอีส ปทั้งที่เป็นร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
๓.๒ หนังสือภาพ เช่น หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ
๓.๓ สารานุกรมภาพสาหรับเด็กปฐมวัย
๓.๕ หนังสือที่แสดงวิธีการทาหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
๓.๖ นิตยสารสาหรับเด็ก
๓.๗ หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
๓.๘ หนั งสื อ ที่ มี เสี ย งประกอบ หนั งสื อ พลาสติ ก หนั งสื อ ผ้ า หนั งสื อ ที่ ผ ลิ ต จากวั ส ดุ อื่ น
ที่ไม่เป็นอันตราย หนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสที่แตกต่างกันทาให้เกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ ฯลฯ
แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็ก ปฐมวัย สถานศึกษาดาเนินการตามขั้นตอน
คื อ ครู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ เลื อ กหนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เสนอให้ ค ณะกรรมการวิ ช าการ
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และผู้แทนกรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑. คั ด เลื อกจากประเภทหนั งสื อ เสริม ประสบการณ์ ส าหรับ เด็ ก ปฐมวัย ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ส่ งเสริม
และพั ฒ นาเด็กตามมาตรฐานคุ ณ ลั กษณะที่พึ งประสงค์ในหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุ ทธศักราช ๒560
และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะข้างต้นและ/หรือ
๒. เลือกจากตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็ก ปฐมวัยที่ผ่านการประกวด/
การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ รายละเอี ย ดสามารถ Download จากเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก วิ ช าการและมาตรฐาน
การศึ ก ษา ที่ (http://academic.obec.go.th) และเว็ บ ไซต์ ฐ านข้ อ มู ล บั ญ ชี ก าหนดสื่ อ การเรี ย นรู้ ฯ
(http://academic.obec.go.th/textbook/web)
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านประเภทผู้แต่ง ผู้วาดภาพประกอบ
และเนื้อหาการเรียนรู้ เพราะจะช่วยให้เด็กมีโอกาสอ่านหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่หลากหลายและเกิดการเรียนรู้
ได้มากที่สุด
๒. จานวนหนังสือเสริมประสบการณ์ควรเพียงพอกับจานวนเด็ก
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ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ศึกษาแนวทางการดาเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่งตั้ง

1. คณะกรรมการวิชาการ
2. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
3. คณะกรรมการสถานศึกษา

ครูผสู้ อนคัดเลือกรายการหนังสือรายวิชาพื้นฐานจากเว็บไซต์
http://academic.obec.go.th/textbook/web
โดยเลือกจากบัญชี 1.1 และ 1.2 ซื้อ
ให้ครบทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครบทุกคน
เสนอรายชื่อหนังสือผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
ฝ่ายพัสดุพิจารณาวิธีการจัดซื้อ โดยพิจารณา
จากงบประมาณการจัดซื้อ

วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข)
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง
ประมาณ 3 วันทาการ

รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และจัดทาใบสั่งซื้อ

วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ง)
วงเงินเกิน 500,000

บาท
รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 2 ชุด และ

1. คณะกรรมการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือก
2. คณะกรรมการ
ตรวจรับ
ประมาณ 2 วันทาการ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคดั เลือก
จัดทาหนังสือเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย
โดยมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเงื่อนไขทีห่ น่วยงานกาหนด
ประมาณ 3-5 วันทาการ

ประมาณ 2 วันทาการ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน

คณะกรรมการจั
ซื้อโดยวิธีคดั เลือกณสมบัติ
จากผู้ขายที
่เสนอราคา ด(โดยตรวจสอบคุ
พิจารณาคัดเลือกผู
ผู้ข้เสนอราคาเฉพาะราย
าย)
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น

จากผู้ขายที่เสนอราคา (โดยตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ขาย)
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(ต่อ)
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
ประมาณ 1-2 วันทาการ

้ขายที่เสนอราคา
ติ
ทจากผู
ารายงานการจั
ดซื้อหนั(โดยตรวจสอบคุ
งสือจากผู้ขายทีณ่พิจสมบั
ารณา
ผู้ขาย) ประมาณ 1-2 วันทาการ
คัดเลือกได้
ทาหนังสือเชิญผู้ขายมาลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
(ผู้ขายเตรียมหลักประกันสัญญา 5% มา
ด้วย)

ประมาณ 7 วันทาการ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือ
เรียน
กรณีส่งหนังสือตรงตาม
กาหนดผู้ขายจัดส่งหนังสือ
เรียน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับหนังสือ
เรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายเงิน
คานวณค่าปรับ
และแจ้งจานวน
ค่าปรับให้ผู้ขาย
ทราบ

กรณีที่ส่งหนังสือเรียนเกิน
กาหนด
โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการ
ปรับ
ให้ผู้ขายทราบ (แจ้งอัตราการ
ปรับ)
วันที่ผู้ขายส่งหนังสือครบ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับหนังสือ
เรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายเงินโดยหัก
ค่าปรับ
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ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน
1. โรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
๑.
๒.
๓.
ชั้น
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
ก่อนประถมศึกษา
อ.๑
๘๕๐
๑๐๐
๒๑๕
๑,๑๖๕
อ.๒
๘๕๐
๑๐๐
๒๑๕
๑,๑๖๕
อ.3
๘๕๐
๑๐๐
๒๑๕
๑,๑๖๕
ประถมศึกษา
ป.๑
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๒
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๓
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๔
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๕
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๖
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๑
๑,๗๕๐
๒๑๐
๔๔๐
๒,๔๐๐
ม.๒
๑,๗๕๐
๒๑๐
๔๔๐
๒,๔๐๐
ม.๓
๑,๗๕๐
๒๑๐
๔๔๐
๒,๔๐๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
๑,๙๐๐
๒๓๐
๔๗๕
๒,๖๐๕
ม.๕
๑,๙๐๐
๒๓๐
๔๗๕
๒,๖๐๕
ม.๖
๑,๙๐๐
๒๓๐
๔๗๕
๒,๖๐๕

๑.
รายหัว

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๘๕๐
๘๕๐
๘๕๐

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๒๑๕
๒๑๕
๒๑๕

๑,๖๖๕
๑,๖๖๕
๑,๖๖๕

๒,๘๓๐
๒,๘๓๐
๒,๘๓๐

๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐

625
619
๖๒๒
673
806
๘๑๘

๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕

๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐

๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐

2,370
2,364
๒,๓๖๗
2,418
2,551
๒,๕๖๓

๓,755
3,749
๓,๗๕๒
3,803
3,936
๓,๙๔๘

๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐

764
877
๙๔๙

๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐

๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐

๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐

3,614
3,727
๓,๗๙๙

6,014
6,127
๖,๑๙๙

๑,๙๐๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐

1,318
๑,๒๖๓
๑,๑09

๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

4,423
๔,๓๖๘
๔,๒๑4

5,741
๖,๙๗๓
๖,๘19
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ก. เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
1. โรงเรียนปกติ
๑)
ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้น
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
รวม
รายหัว
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน)
คนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
ป.๑
500
๕๐๐
500
ป.๒
500
๕๐๐
500
ป.๓
500
๕๐๐
500
ป.๔
500
๕๐๐
500
ป.๕
500
๕๐๐
500
ป.๖
500
๕๐๐
500
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน)
คนละ ๓,๐๐๐บาท/คน/ปี
ม.๑ 1,500
๑,๕๐๐ 1,500
ม.๒ 1,500
๑,๕๐๐ 1,500
ม.๓ 1,500
๑,๕๐๐ 1,500

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
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ข. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ)
1. จัดโดยครอบครัว
ชั้น
อ.1
อ.๒
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
๑.
๒.
๓.
รวม
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
๓,๕๙๖
๑๐๐
๒๑๕
๓,๙๑๑
๓,๕๙๖
๑๐๐
๒๑๕
๓,๙๑๑
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘

๑.
รายหัว
๓,๕๙๖
๓,๕๙๖
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
625
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
619
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๒๒
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
673
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
806
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๑๘
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
764
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
877
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๔๙
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
1,318
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๒๖๓
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๑09
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๔,๔๑๑
๔,๔๑๑
5,101
๕,095
๕,๐๙๘
๕,๑4๙
๕,282
๕,๒๙๔
๖,๙91
๗,๑15
๗,๑๘๗
๗,826
๗,๗๗๑
๗,๖๑7

๘,๓๒๒
๘,๓๒๒
๙,217
๙,211
๙,๒๑๔
9,265
๙,๓98
๙,๔๑๐
๑๒,๗79
๑๒,๘91
๑๒,๙๗๕
๑๓,834
๑๓,๗๗๙
๑๓,๖๒5
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2. จัดโดยสถานประกอบการ
ชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓

ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
๑.
๒.
๓.
รวม
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓

๑.
รายหัว
๕,๘๖๘
๕,๘๖๘
๕,๘๖๘

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๙,๔๗๓
๙,๔๗๓
๙,๔๗๓

๑๖,๐๔๖
๑๖,๐๔๖
๑๖,๐๔๖
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ค. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๑) นักเรียนประจา
ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ์
กิจกรรม
รวม
ชั้น
(ประจา) การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
อ.๑-อ.3 850 14,450
100
215
15,615
ป.๑
950 14,450
195
240
15,835
ป.๒
950 14,450
195
240
15,835
ป.๓
950 14,450
195
240
15,835
ป.๔
950 14,450
195
240
15,835
ป.๕
950 14,450
195
240
15,835
ป.๖
950 14,450
195
240
15,835
ม.๑
1,750 14,350
210
440
16,750
ม.๒
1,750 14,350
210
440
16,750
ม.๓
1,750 14,350
210
440
16,750
ม.๔
1,900 14,350
230
475
16,955
ม.๕
1,900 14,350
230
475
16,955
ม.๖
1,900 14,350
230
475
16,955

พื้นฐาน

สมทบ
(ประจา)

850
950
950
950
950
950
950
1,750
1,750
1,750
1,900
1,900
1,900

14,450
14,450
14,450
14,450
14,450
14,450
14,450
14,350
14,350
14,350
14,350
14,350
14,350

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
(รวม/ชุด) การเรียน นักเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
200
100
300
215
625
195
360
240
619
195
360
240
622
195
360
240
673
195
360
240
806
195
360
240
818
195
360
240
764
210
450
440
877
210
450
440
949
210
450
440
1,318
230
500
475
1,263
230
500
475
1,109
230
500
475

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

16,115
16,884
16,828
16,817
16,888
17,022
17,013
17,964
18,065
18,149
18,834
18,718
18,564

31,730
32,719
32,663
32,652
32,723
32,857
32,848
34,751
34,815
34,899
35,789
35,673
35,519
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๒) นักเรียนไป - กลับ

ชั้น
อ.๑-อ.3
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ์
กิจกรรม
รวม
(ประจา) การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
850
3,610
100
215
4,775
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
1,750 3,300
210
440
5,700
1,750 3,300
210
440
5,700
1,750 3,300
210
440
5,700
1,900 3,300
230
475
5,905
1,900 3,300
230
475
5,905
1,900 3,300
230
475
5,905

พื้นฐาน

850
950
950
950
950
950
950
1,750
1,750
1,750
1,900
1,900
1,900

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
สมทบ
หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
(ประจา)
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผู้เรียน
3,610
200
100
300
215
3,610
625
195
360
240
3,610
619
195
360
240
3,610
622
195
360
240
3,610
673
195
360
240
3,610
806
195
360
240
3,610
818
195
360
240
3,300
764
210
450
440
3,300
877
210
450
440
3,300
949
210
450
440
3,300
1,318
230
500
475
3,300
1,263
230
500
475
3,300
1,109
230
500
475

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

5,275
5,980
5,974
5,977
6,028
6,161
6,173
6,903
7,027
7,099
7,723
7,668
7,514

10,050
10,975
10,965
10,972
11,023
11,156
11,168
12,603
12,727
12,799
13,628
13,573
13,419
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ง.โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๑) นักเรียนประจา

ชั้น
อ.๑-อ.3
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
รวม
(ประจา) การเรียน คุณภาพผู้เรียน

พื้นฐาน

850
950
950
950
950
950
950
1,750
1,750
1,750
1,900
1,900
1,900

850
950
950
950
950
950
950
1,750
1,750
1,750
1,900
1,900
1,900

14,660
14,660
14,660
14,660
14,660
14,660
14,660
14,550
14,550
14,550
14,350
14,350
14,350

100
195
195
195
195
195
195
210
210
210
230
230
230

215
240
240
240
240
240
240
440
440
440
475
475
475

15,825
16,045
16,045
16,045
16,045
16,045
16,045
16,950
16,950
16,950
16,955
16,955
16,955

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)
สมทบ
หนังสือ อุปกรณ์
เครื่อง กิจกรรมพัฒนา
(ประจา)
เรียน
การเรียน
แบบ
คุณภาพผู้เรียน
(รวม/ชุด)
นักเรียน
14,660
200
100
300
215
14,660
625
195
360
240
14,660
619
195
360
240
14,660
622
195
360
240
14,660
673
195
360
240
14,660
806
195
360
240
14,660
818
195
360
240
14,550
764
210
450
440
14,550
877
210
450
440
14,550
949
210
450
440
14,350
1,318
230
500
475
14,350
1,263
230
500
475
14,350
1,109
230
500
475

รวม
16,325
17,030
17,024
17,027
17,078
17,211
17,223
18,153
18,265
18,349
18,773
18,718
18,564

รวม
๒
ภาคเรียน
32,150
33,075
33,069
33,072
33,123
33,256
33,268
35,103
35,215
35,299
35,728
35,673
35,519
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๒) นักเรียนไป - กลับ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)

ชั้น

อ.๑-อ.3
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

พื้นฐาน

850
950
950
950
950
950
950
1,750
1,750
1,750
1,900
1,900
1,900

สมทบ อุปกรณ์
(ไป-กลับ) การเรียน
3,610
3,610
3,610
3,610
3,610
3,610
3,610
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

100
195
195
195
195
195
195
210
210
210
230
230
230

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม

พื้นฐาน

สมทบ
(ไป-กลับ)

หนังสือ
เรียน
(รวม/
ชุด)

215
240
240
240
240
240
240
440
440
440
475
475
475

4,775
4,995
4,995
4,995
4,995
4,995
4,995
5,900
5,900
5,900
6,105
6,105
6,105

850
950
950
950
950
950
950
1,750
1,750
1,750
1,900
1,900
1,900

3,610
3,610
3,610
3,610
3,610
3,610
3,610
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

200

625
619
622

673
806
818

764
877
949

1,318
1,263
1,109

อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
การ
นักเรียน
พัฒนา
เรียน
คุณภาพ
ผู้เรียน
100
195
195
195
195
195
195
210
210
210
230
230
230

300
360
360
360
360
360
360
450
450
450
500
500
500

215
240
240
240
240
240
240
440
440
440
475
475
475

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

5,275
5,980
5,974
5,977
6,028
6,161
6,173
7,103
7,215
7,299
7,923
7,868
7,714

10,050
10,975
10,969
10,972
11,023
11,156
11,168
13,003
13,115
13,199
14,028
13,973
13,819
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จ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)

ชั้น

ประจา
ไป-กลับ

ค่าอาหาร ปัจจัย อุปกรณ์
พื้นฐาน
การ
นักเรียน เรียน
ประจา
13,500
3,630

500
-

100
100

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
215
215

รวม

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63)

ค่าอาหาร ปัจจัย หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบ กิจกรรม
พื้นฐาน เรียน การเรียน บนักเรียน พัฒนา
นักเรียน รวม/ชุด
คุณภาพ
ประจา
ผู้เรียน

14,315 13,500
3,945 2,970

500
-

200
200

100
100

300
300

215
215

รวม

14,815
3,785

รวม
๒
ภาคเรียน
29,130
7,730

ส าหรับ ศูน ย์ การศึ กษาพิ เศษ ได้รับ เงินอุด หนุ น โครงการสนับ สนุ น ค่าใช้จ่ายในการจั ดการศึก ษาตั้งแต่ ระดั บอนุ บ าลจนจบการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน
จานวน 4 รายการ ได้แก่ ค่าหนั งสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒ นาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนเงินอุดหนุนค่าอาหาร
และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจา ซึ่งได้รับจัดสรรในผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ โดยให้บริหารงบประมาณให้เป็น
ไปตามรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
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ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒

สานักงานคณะสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ ชุด
2. หลักเกณฑ์เงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ ชุด
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ ชุด
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบารุง
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบารุงการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หลั กเกณฑ์ การเก็ บเงิ นบ ารุ งการศึ กษาสถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ โทรสาร๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็ นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน
บารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ ณ วันที่ ๒๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
เพื่ อให้ ทุกภาคส่ว นของสั งคมมีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗
ลงวัน ที่ ๖ มิถุ น ายน ๒๕๕๑เรื่อ ง การเก็ บ ค่าใช้ จ่ายเพื่ อ จัดการศึก ษาของสถานศึ กษา ในสั งกัดส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บเงินบารุงการศึกษาเพื่อเป็นค่า ใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการสอน
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วย
บุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบ หรือวิธีการที่แตกต่างจาก การเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็น พิเศษตามอัตราที่เหมาะสม กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและ
นักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------ด้วยปัจจุบั นสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และ
ค่ากิจกรรมพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรีย น เป็ น ต้ น แต่ในการจัดการศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และ
มีศักยภาพเป็ น สถานศึกษาที่ มีชื่อเสี ย งต้องการจะเพิ่ มพูน ประสิ ท ธิภ าพและคุณ ภาพการศึกษาของผู้ เรีย น
ด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุป กรณ์ และบุคลากรที่ทาการสอนเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้ กอปรกับ
การตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถประกาศให้ ส ถานศึ ก ษาของรั ฐ ในสั งกั ด เก็ บ ค่ าใช้ จ่ า ย เพื่ อ จั ด การศึ ก ษานอกหลั ก สู ต รแกนก ลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ในการจั ด การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาสถานศึ ก ษาจ านวนมากได้ จั ด การศึ ก ษาโดยไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่ง
เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้
เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกาหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
ก. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้
๑. ค่าเล่าเรียน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง
๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง
๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรปีละ ๔๐ ชั่วโมง
9. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน
๑๐. ค่าสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน
๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล
๑๓. ค่าวัสดุสานักงาน
๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
1๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา
๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
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๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน
๒๐. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน
๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน
สาหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดทาเป็นลักษณะพิเศษอย่างมี
คุณภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจาเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ข. สถานศึกษาที่จั ดการเรียนการสอนนอกเหนื อหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เพื่ อส่ งเสริม
และพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้ นั กเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
ที่
รายการ
๑ ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท

๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ บาท

ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นและเหมาะสม
และด้านอื่น ๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น)
ให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP
การเปิ ดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
ค. สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถของนั ก เรี ย น
ที่ น อกเหนื อ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สามารถขอรับ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ต ามความสมั ค รใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้
ที่
รายการ
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด
ของนักเรียนนอกเวลาเรียน
๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
๔ ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรายการรวมกันไม่เกิน
๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน
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ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐาน
ทั่วไป ที่ได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัดตามความจาเป็น
และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๒. ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. ค่ าใช้จ่ ายในการจั ดร่ว มโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให้
๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
จ. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน / ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๔. ค่าอาหารนักเรียน
๕. ค่าหอพัก
๖. ค่าซักรีด
ส าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ จั ด ให้ นั ก เรี ย นอยู่ ป ระจ า สามารถขอรั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับ สภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์
ที่จะได้รับ ดังนี้
๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้ นักเรียนทุกคน ควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก
๓. ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๕. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
๖. ค่าอาหารนักเรียน
7. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดและการไปทัศนศึกษา
๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ง การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก่ อ น จึ งจะด าเนิ น การขอรั บ การสนั บ สนุ น ได้ โ ดยให้ มี
การประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------ด้ว ยกระทรวงศึกษาธิการ เห็ นกาหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพ ยากรของสถานศึกษา สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั งคมมี ส่ ว นร่ว มในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดมทรัพยากรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน และเป็ นไปด้วยความสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------ด้วยปั จจุบั น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่ วนประกอบกับ
มาตรา ๕๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ
การเงิน และทรัพย์สิ น ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การระดมทรัพยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี
๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจาเป็น
๓. สถานศึก ษาต้ องแต่ งตั้ งคณะกรรมการระดมทรัพ ยากรของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ส่ งเสริ ม และ
ให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพ ยากรเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจะต้อง
สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สถานศึกษาต้องรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
.........................................................
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หน้า 11
ราชกิจจานุเบกษา

15 มิถุนายน 2559

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่ ก ฎหมายว่า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ งชาติ ก าหนดให้ รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ บุ ค คลได้ รับ การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ ปี โดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่ ายนั้ น รัฐ บาลที่ ผ่ า นมามี น โยบายจั ด การศึ ก ษาดั งกล่ า ว
โดยไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น เวลา ๑๕ ปี ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยขออนุ มั ติ
ตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขตการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็น ลาดับ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ า
สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชน จึ งสมควรยื น ยั น แนวทางดั งกล่ า วและ
พัฒ นาต่อไปด้วยการยกระดับ จากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้ เป็นหน้าที่ของรัฐและ
มาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้
อย่างต่อเนื่อง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคาสั่งนี้
“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง
สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
“การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ๑๕ ปี ” หมายความว่า การศึ กษาตั้ งแต่ ระดับ ก่ อนประถมศึ ก ษา
(อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓) หรือ
เทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
“การศึ ก ษาพิ เศษ” หมายความว่ า การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามผิ ด ปกติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจาเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน
ตามลักษณะความต้องการและความจาเป็นของแต่ละบุคคล
“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลาบาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ข้ อ ๒ ให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก าหนดเตรี ย มการเพื่ อ จั ด ให้
เด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นได้ รั บ การดู แ ล และพั ฒ นาทางร่ า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
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ข้อ ๓ ให้ ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานดาเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกาหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน
(๒) ค่าหนังสือเรียน
(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้แทนและ
ขยายผลต่อจากคาสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาสั่งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บั งคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกาหนดอัตราค่าใช้จ่าย
สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
ข้อ ๗ คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 58 /2563
เรื่อง แต่งตั้ งคณะทางานประชุ มจั ดท าแนวทางการด าเนิ นงานและการบริห ารงบประมาณการสนับ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
------------------------------------------ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กิ จ กรรมการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5 รายการ
จ าแนกตามรายการ ดั ง นี้ 1) ค่ า จั ด การเรี ย นการสอน 2) ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น 3) ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ยน
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จึงได้แต่งตั้งคณะทางานจัดท าแนวทางการดาเนิ นงานและ
การบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ที่ปรึกษา
นายอานาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทางาน
1. นายสนิท แย้มเกษร
2. นางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มงบประมาณ 2
รองประธานคณะทางาน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทางาน
4. ผู้อานวยการสานักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน
คณะทางาน
5. ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน
คณะทางาน
6. ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้แทน
คณะทางาน
7. ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทางาน
8. ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน
คณะทางาน
/9.นาย...
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9. นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
10. นางสาวแก้วใจ จิเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
11. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
12. นางพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
คณะทางาน
สานักการคลังและสินทรัพย์
13. นางรัตนวิภา ธรรมโชติ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
คณะทางาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
14. นายพิทักษ์ โสตถยาคม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
สานักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
15. นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา
ผู้อานวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ
คณะทางาน
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
16. นางสาวนพศร พรมณีพิสมัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
17. นางสาวสาเภาเงิน ชาติสาราญ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
คณะทางาน
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
18. นางภาวิณี แสนทวีสุข
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตร
คณะทางาน
และส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
19. นางสาวสมควร เพียรพิทักษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
20. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
21. นายรัฏกร ฟ้องเสียง
นิติกรชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
สานักนิติการ
22. นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
คณะทางาน
สานักการคลังและสินทรัพย์
23. ผู้อานวยการกลุ่มสารสนเทศ หรือผู้แทน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/26. ผู้อานวยการ...
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26. ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย หรือผู้แทน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27. นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชยั
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28. นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย
พนักงานราชการ
คณะทางาน
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
29. นายจักรพันธ์ อัมรนันท์
พนักงานธุรการ
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ผู้อานวยการกลุ่มงบประมาณ 1
คณะทางานและเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. นางสาวปพิชญา พุฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34. นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้คณะทางานมีหน้าที่
๑. เสนอผลการดาเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๒. ระดมความคิดเห็นและจัดทาร่างแนวทางการดาเนินงานและการบริหารงบประมาณการ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๓. จัดทาแนวทางการดาเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕63

(นายสนิท แย้มเกษร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ศูนย์ประสานงาน
ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕1 ,0-๒๒๘0-๕๕1๒
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๕
หนังสือเรียน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๕ , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
สานักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, 0-๒๒๘๘-๕๕22
เปิดดูบัญชีจัดสรรได้จาก
http://plan.bopp-obec.info/
รายงานข้อมูลจานวนนักเรียน
https://bopp-obec.info/
เปิดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จาก
http://academic.obec.go.th และ http://academic.obec.go.th/textbook/web/

