แนวทางการดาเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรสนั บสนุ น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจั ดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนและทำงรำชกำรสูงสุด
กำรจัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีแนวคิดและหลักกำรในกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑. ยึดหลักกำรแนวทำงกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 เป็นแนวทำงหลักและปรับปรุง
แนวทำงกำรดำเนินงำนจำกกำรระดมควำมคิดเห็น ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนกำรวิจัยกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. สนองตอบต่ อ นโยบำยของคณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชำ นำยกรั ฐ มนตรี
กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
โดยให้ ควำมส ำคั ญทั้ งกำรศึ กษำในระบบและกำรศึ กษำทำงเลื อกไปพร้ อมกั น เพื่ อสร้ ำงคุ ณภำพของคนไทย
ให้ สำมำรถเรี ยนรู้ พั ฒนำตนได้ เต็ มตำมศั กยภำพ ประกอบอำชี พและด ำรงชี วิ ตได้ โดยมี ควำมใฝ่ รู้ และทั กษะ
ที่ เหมำะสม เป็ นคนดี มี คุ ณธรรม สร้ ำงเสริ มคุ ณภำพกำรเรี ยนรู้ โดยมี กำรเรี ยนรู้ เพื่ อสร้ ำงสั มมำชี พในพื้ นที่
ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคน ให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชำชนทั่วไป มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดนโยบำย
เฉพำะส ำหรั บกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน ส่ งเสริ มกำรแก้ ไขปั ญหำเด็ กประถมอ่ ำนไม่ ออก เขี ยนไม่ ได้ กำรดู แล
เด็กออกกลำงคันให้ ได้รั บกำรศึ กษำภำคบั งคับ ทบทวน ปรับปรุง หลั กสู ตรกำรศึ กษำ “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ”
โดยกำรลดเวลำเรี ยนต่ อวั น ลดกำรบ้ ำนนั กเรี ยน ไม่ มี กิ จกรรมเพิ่ มภำระนั กเรี ยนในเวลำที่ เหลื อให้ ผู้ เรี ยน
ได้ใช้เวลำนอกห้องเรียน เพื่อกำรเรียนรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตำมควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน
3. แนวทำงกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนที่สำมำรถใช้ร่วมกัน
ส ำหรั บสถำนศึกษำที่จั ดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำระส ำคัญ
ของแนวทำงกำรดำเนิ นงำนโครงกำรสนั บสนุ นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึ กษำตั้งแต่ระดั บอนุบำลจนจบกำรศึ กษำ
ขั้ นพื้ นฐำน ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ประกอบด้ วย ควำมเป็ นมำ วั ตถุ ประสงค์ สำระส ำคั ญของนโยบำย
วิ สั ยทั ศน์ เป้ ำหมำย ตั วชี้ วั ด งบประมำณ เกณฑ์ กำรจั ดสรรและแนวทำงกำรด ำเนินงำน ปฏิ ทิ นกำรด ำเนิ นงำน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแนวทำงกำรดำเนินงำน ตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
เอกสำรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ คุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร กำรมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ มีควำมพร้อมที่จะเรียนและ
ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และสถำนศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน
สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยของรัฐบำล
(นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สารบัญ
หน้า
คำนำ
ควำมเป็นมำ
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
ด้ำนคุณภำพ
ตัวชี้วัด
ด้ำนปริมำณ
ด้ำนคุณภำพ
นิยำมศัพท์
แนวทำงกำรดำเนินกำรและเกณฑ์กำรจัดสรร
๑. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
๒. ค่ำหนังสือเรียน
2.1 งบประมำณค่ำหนังสือที่ได้รับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้
2.3 กำรคัดเลือกหนังสือเรียนเรียนและแบบฝึกหัด
๓. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
๔. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
- แบบหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน
- แบบหลักฐำนยืนยันกำรจัดหำ
๕. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
แนวทำงกำรดำเนินงำนโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ
1. กำรจัดสรรงบประมำณ
2. กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน
3. แนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วม
4. บริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่ำเครื่องแบบนักเรียน/ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
- ใบแสดงเจตจำนงบริจำคค่ำเครื่องแบบนักเรียน/ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ปฏิทินกำรดำเนินงำน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
8
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภำคผนวก
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
- เงินอุดหนุนรำยหัว
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน
- ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
สำหรับโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์/โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
สำเนำหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓ ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน
หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน
ด้วยงบเงินอุดหนุน สำหรับหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยำกร
- แบบใบสำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
แนวทำงกำรดำเนินกำรเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62
ขั้นตอนกำรจัดซื้อหนังสือเรียน
ตำรำงแสดงกำรลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง/นักเรียน
1. โรงเรียนปกติ
2. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
3. โรงเรียนศึกษำพิเศษ
4. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒ ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2554
เรื่อง กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำและกำรระดมทรัพยำกร
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่อง กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เรื่อง กำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

28
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31
37
40
43
44
48
49
50
53
55
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59
61
63
64
65
69

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
สำเนำคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559
เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
71
สำเนำคำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
และสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551
73
คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 277/๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนประชุมจัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรบริหำร
งบประมำณกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
74
ศูนย์ประสำนงำน
78

1

แนวทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ก. ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระสาคัญในหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐด้านการศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายว่า ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้อง
ดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้บั ญญั ติ เกี่ยวกับสิทธิและหน้ าที่ทางการศึกษาในลั กษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ งได้บัญญั ติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี สิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่ เก็ บค่ าใช้ จ่ าย ประกอบกั บ มาตรา 14 บั ญญั ติ ว่า บุ คคล ครอบครัว ชุ มชน องค์ กรชุมชน องค์ กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐานมี สิ ทธิ ได้ รั บสิ ทธิ ประโยชน์ ตามควรแก่ กรณี ดั งต่ อไปนี้ (1) การสนั บสนุ นจากรัฐให้ มี ความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด (3) การลดหย่ อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นว่านโยบายจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย
เป็นเวลา 15 ปี สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม
แก้ ปั ญหาความยากจน ตลอดจนส่ งเสริ มการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ละสอดคล้ องกั บความต้ องการของ
ประชาชน จึ งได้ ออกค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 28/2559 เรื่ อง ให้ จั ดการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ได้ยืนยัน
แนวทางการจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพัฒนาต่อไป
ด้ วยการยกระดั บจากการเป็ นโครงการตามนโยบายของแต่ ละรั ฐบาลให้ เป็ นหน้ าที่ ของรัฐและมาตรการ
ตามกฎหมาย เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ความยั่ งยื น มั่ น คง และเพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด งบประมาณสนั บ สนุ น
ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ให้ความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี การศึกษาพิเศษ และ
การศึกษาสงเคราะห์ ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา
หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
หมายความว่า การศึก ษาตั้งแต่ ร ะดับ ก่ อนประถมศึ ก ษา (อนุ บ าล) (ถ้ามี ) ระดั บ ประถมศึ กษา จนถึ ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึง
การศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย นอกจากนี้ ได้กาหนดความหมายของคาว่า การศึกษาพิเศษ
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หมายความว่ า การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ ค คลซึ่ งมี ค วามผิ ด ปกติ อ ย่ างหนึ่ งอย่ างใด ซึ่ งจ าเป็ น ต้ อ งจั ด
การศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการและ
ความจาเป็นของแต่ละบุคคล และการศึกษาสงเคราะห์ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ต กอยู่
ในภาวะยากลาบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ทั้ ง นี้ ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 28/2559 ได้ ก าหนดแนวทาง
การดาเนินงานให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ย วข้อง
ตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนิ นการ ข้อ 3 ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 15 ปี ให้ มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพโดยไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย และให้
รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยความเห็ น ชอบของคณะรัฐ มนตรี ก าหนดอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจัดการศึกษาสาหรับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน(2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(4) ค่าเครื่องแบบนั กเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ (6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ และข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึ กษาตั้งแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกาหนดอัตราค่าใช้จ่าย
สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อ 3
โดยการสนั บสนุ นค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ได้มีมติ คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้ วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุมั ติ
ตั้งงบประมาณเป็นรายปีเพื่อดาเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐานเป็ นล าดั บต่ อเนื่ องมาจนถึ งปั จจุ บั น และมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 21 พฤศจิ กายน 2549
อนุ มั ติ ให้ ป รั บ อั ตราค่ าเงิ น อุ ดหนุ น ค่ าใช้ จ่ ายต่ อหั ว ส าหรั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานทุ กระดั บ การศึ กษา
ทั้ งในระบบโรงเรี ย นและนอกระบบโรงเรี ย น โดยแบ่ งการปรั บ เพิ่ ม เป็ น 3 ปี การศึ กษาอย่ างต่ อเนื่ อ ง
ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2553 ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
อนึ่ ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ เสนอเรื่องการเพิ่ มเงินอุดหนุ นค่าใช้จ่ายต่อหั วส าหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการปรับอั ตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหั วสาหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใช้ผลการวิจัย
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ การปรั บเพิ่ มโรงเรียนขนาดเล็ ก โดยใช้ผลการวิจั ยของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับ
อัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
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ข. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสื อเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ
ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ให้ นั กเรี ยนทุ กคนมี ความพร้ อมที่ จะได้ รั บการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค. เป้าหมาย
๑. ด้านปริมาณ
จ านวนนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวนทั้งสิ้น ๖,๘๕๕,๐๕๓ คน จาแนกได้ ดังนี้
จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
984,940 คน
ระดับประถมศึกษา
3,140,668 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1,725,639 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
981,863 คน
ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)
7,973 คน
นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
13,970 คน
จานวนนักเรียน จาแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนปกติ (จานวน 30,046 โรง)
6,783,303 คน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (จานวน 51 โรง)
35,937 คน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (จานวน 48 โรง)
13,265 คน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ (จานวน 77 ศูนย์)
13,970 คน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
8,578 คน
(จัดโดยครอบครัว 605 คน จัดโดยสถานประกอบการ 7,973 คน)
๒. ด้านคุณภาพ
นั กเรีย นมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 การพัฒนาคุณ ภาพผู้เรียนทุกระดับ
โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

ง. ตัวชี้วัด
๑. ด้านปริมาณ
ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๒. ด้านคุณภาพ
2.1 ร้ อยละของนั กเรี ยนที่ มี ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ สมรรถนะและคุ ณ ลั กษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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2.2 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน ในขั้นตอนต่าง ๆ
ของการดาเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ร้อยละของผู้ป กครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ. นิยามศัพท์
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง งบประมาณที่รัฐจัดสรร
ให้สถานศึกษา 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัวปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรีย น
ค่าอาหารนั กเรียนประจาพักนอน) ค่าหนังสื อเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรี ยน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยรับเด็กเข้าศึกษาซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึง
อายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
๓. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี แต่ไม่เกินอายุ
20 ปีตามข้อมูลที่รายงานเข้าสู่ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
๔. ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1-3 ให้แก่เด็กที่มี
อายุต้ังแต่ 3 - 5 ปี
5. ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6
6. ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
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
ประเภทสามัญ (ระดับชั้น ม.4 ถึง ม.6) หรือระดับ ปวช. ที่จัดโดยสถานศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา
ที่จดั โดยสถานประกอบการ (ปวช.)
7. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งจาเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะ
ความต้องการและความจาเป็นของแต่ละบุคคล
8. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ ตกอยู่ในภาวะยากลาบาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการ ทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมกับวัย
9. เด็กที่ ไม่มีห ลั กฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสั ญ ชาติไทย หมายถึง เด็กวัยเรียนที่ไม่มี
สัญชาติไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่เข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย
9.1 เด็กที่ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร หมายถึง เด็กที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
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9.2 เด็กที่ไม่มี ทร.13 หมายถึง เด็กต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่อยู่ในทะเบียนกลาง
ใช้รหัสนาหน้าด้วย G โดยได้รับรหัสประจาตัวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว
9.3 เด็กทีม่ ี ทร.13 หมายถึง เด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกลาง
10. เด็กต่างชาติ หมายถึง เด็กที่มีสัญชาติต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมี หลักฐาน
แสดงตัวตน

ฉ. แนวทางการดาเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจัดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยรัฐจัดสรร
งบประมาณตามแผนงานยุ ทธศาสตร์ พั ฒนาการศึ กษาเพื่ อความยั่ งยื น โครงการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน จานวน 5 รายการ รวมงบประมาณทัง้ สิ้น ๓๗,796,600,300 บาท ดังนี้
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
22,859,465,600 บาท
๒. ค่าหนังสือเรียน
5,162,594,600 บาท
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
2,617,595,600 บาท
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
2,731,766,700 บาท
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4,425,177,800 บาท
โดยมีแนวทางการดาเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอนหมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปั จจัยพื้นฐานสาหรับ
นั ก เรี ย นยากจน ค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจ าพั ก นอน การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว และ
สถานประกอบการ โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สาหรับนักเรียนทั่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จั ดสรรให้ นั กเรี ยนทุ ก คนตั้ งแต่ ระดั บ ก่ อนประถมศึ กษาจนจบการศึ กษา
ขั้นพืน้ ฐาน 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 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็ นชอบให้เพิ่ม
เงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
1) โรงเรี ยนประถมศึ กษาขนาดเล็ กที่ มี นั กเรี ยน ๑๒๐ คนลงมา
ให้เพิม่ จากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)
2) โรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ที่ มี นั ก เรีย น ๓๐๐ คนลงมา
ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
1.1.2.2 มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ ๒ มิ ถุ นายน ๒๕๕๓ เห็ นชอบให้ เพิ่ ม
เงินอุดหนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะ
นักเรียน ม.ต้น เพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/ คน)
1.1.2.3 ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ปรับ
อัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,0๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ 1,500 บาท/คน)
ส าหรับการจั ดสรรงบประมาณให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ระบบการคั ดกรอง
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด แนวทางและวิธีการ
บริหารจัดการ ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ตามภาคผนวก หน้า 31
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 เงินอุดหนุ นรายหั ว ส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและ
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
มีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้
1.1.5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
1) นักเรียนประจา ๓๑,๐๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๕๑๐ 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)
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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)
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 งบประมาณค่าหนังสือเรียนทีไ่ ด้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ เป็นค่าหนังสือ
เรี ย น ทุ ก ระดั บ ชั้ น และแบบฝึ ก หั ด รายวิ ช าพื้ น ฐานเฉพาะ ป.๑ - ป.๖ ใน ๓ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย เพื่อจัดสรรให้นักเรียน
มีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน 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 ลักษณะของหนังสือทีใ่ ช้
กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือตามกิจกรรมการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
2.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
2.2.2 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พนื้ ฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และแบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มี เพื่อเสริมทักษะที่จาเป็นแก่นักเรียน
เฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น ได้แก่
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
เป็นหนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 4
และ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และสาระภูมิศ าสตร์ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
(ฉบั บ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2551 ตามคาสั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
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2.3 การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
2.3.1 หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย
ให้ ครูผู้ สอนปฐมวั ย เป็ นผู้ คั ดเลื อกหนั งสื อ ตามหลั กการจั ด การศึ กษาปฐมวั ย
โดยผ่ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และ
ผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การพิจารณาคัดเลือกให้พิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และหลั กสู ต รสถานศึ ก ษาต่อ การส่ งเสริม นิ สั ย รัก การอ่ าน ส่ งเสริม กระบวนการคิด คุ ณ ธรรม
จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อตัวอย่างหนังสือที่ผ่านการประกวด/การคัดเลือกจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากเว็บไซต์สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th
หรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/
2.3.2 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให้ ครูผู้ส อนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผ ลเชิงคุณค่าทางวิชาการ
เสนอคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ พิ จ ารณาจากหนังสื อ เรียนและแบบฝึ ก หั ดรายวิช า
พื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
สถานศึกษา มีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ให้เลือกจากบั ญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรั บ
เลื อกใช้ในสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๖๒ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญ ชีกาหนดสื่อการเรียนรู้ ส าหรับ
เลื อ ก ใช้ ใน ส ถ าน ศึ ก ษ าตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕ ๑
http://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรื อ เว็ บ ไซต์ ของส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ กษา
http://academic.obec.go.th
กรณีสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่สามารถดาเนินการตามกระบวนการตามข้อ ๑)
และ ๒) ข้างต้นได้ อาจรวมกลุ่มกับสถานศึกษาอื่นเพื่ อดาเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน หรือร้องขอให้
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาช่วยดาเนินการแทนได้
2.4 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
2.4.1 การจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย
ให้จัดซื้อเพื่อใช้สาหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควรมีหลากหลายประเภท หลากหลายในด้านของผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
ประกอบและเนื้อหาการเรียนรู้ และมีจานวนเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย
2.4.2 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ดาเนินการจัดซือ้ ดังนี้
1) จั ดซื้ อหนั งสื อเรียนรายวิชาพื้ นฐานทั้ ง 8 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ให้ นั กเรียนครบ
ทุกคน โดยหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษา
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ปีที่ 1 2 4 และ 5 ให้พิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) จั ดซื้ อแบบฝึ กหั ดรายวิ ชาพื้ นฐานระดั บประถมศึ กษาโดยให้ จั ดซื้ อแบบฝึ กหั ด
ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อแจกให้แก่
นั กเรี ยนชั้นประถมศึกษาทุ กคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ทั้งนี้ การจั ดซื้อแบบฝึ กหั ดคณิ ตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 2 4 และ 5 ให้ พิ จารณาเลื อกซื้ อฉบั บที่ สอดคล้ องกั บมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตั วชี้ วั ด กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรณี ที่ ได้ รั บแจ้ งจั ดสรรงบประมาณยั งไม่ ครบตามวงเงิ นงบประมาณค่ าหนั งสื อเรี ยน
ให้ สถานศึ กษายื มเงินจากงบเงินอุดหนุ น รายการค่ ากิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรียนมาใช้ เป็ นล าดับแรกก่อน
หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลาดับถัดไป และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมครบจานวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
สามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้
กรณี มี งบประมาณที่เหลื อจากการจัดซื้อหนังสื อเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชา
พื้นฐานให้ แก่ นั กเรี ยนทุ กคนแล้ ว ให้ สถานศึกษาสามารถนาไปจัดซื้อหนังสื อเสริมประสบการณ์ ระดั บปฐมวั ย
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติมทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทา
ส าเนาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เช่ น ใบงาน ใบความรู้ เป็ นต้ น โดยผ่ านความเห็ นชอบร่ วมกั น
ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทัง้ นี้ ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จดั ซือ้ ให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรียกเก็บคืน และ
สร้างวินัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คมุ้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 วิธีดาเนินการจัดซื้อ
2.5.1 ให้ส ถานศึกษาดาเนินการจั ดซื้ อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญ ญั ติการจัดซื้ อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยให้คานึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับ
ราคาและให้ต่อรองราคาจากผู้ขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรณีหนังสือเรียนทีค่ ัดเลือกมีความจาเป็นต้องระบุชื่อสานักพิมพ์และชื่อผู้แต่งเป็นการ
เฉพาะ ให้ ด าเนิ นการโดยเปิ ดเผย โปร่ งใส และเปิ ดโอกาสให้ มี การแข่ งขั นกั นอย่ างเป็ นธรรม โดยให้ จั ดท า
หนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า สานักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากทีส่ ุดเท่าที่จะทาได้ เมื่อมีผู้เสนอราคาต่าสุดแล้ว
หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ทาการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
2.5.2 ให้ สถานศึ กษาเตรียมด าเนิ นการหาผู้ ขายไว้ ให้ พร้อม เพื่ อที่ จะท าสั ญญาได้ ทั นที
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา
2.5.3 เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจานวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจานวน
เงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจานวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน และออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ
ในนามของสถานศึกษาตามจานวนเงินที่ได้รับส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
2.5.4 เมื่ อด าเนิ น การจั ดซื้ อหนั งสื อเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ วให้ สถานศึ กษาลงบั ญ ชี วั สดุ
หนังสือเรียน และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
2.5.5 การจั ดซื้ อหนั งสื อเรียนจะต้ องด าเนิ นการด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
ทัง้ นี้ ได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานมาให้ด้วยแล้ว
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3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ าอุปกรณ์ การเรี ยน หมายถึง อุปกรณ์ การเรียนที่ จาเป็นและส่ งผลต่ อการพั ฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ได้แก่ สี เทียน สี น้ า ดิ นน้ ามันไร้สารพิษ 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)
ทีจ่ ดั โดยสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้
3.2 แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
3.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้ แก่ หน่ วยเบิ กจ่ าย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่ เป็ นหน่ วยเบิ กจ่ าย) เพื่ อให้ ด าเนิ นการโอนเงินงบประมาณ
ค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด
3.2.2 สถานศึ กษาจ่ ายเงินสดให้ กั บนั กเรี ยน และ/หรื อผู้ ปกครอง โดยด าเนิ นการขั้ นตอน
การจ่ายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้
1) เมื่ อสถานศึ กษาได้ รั บเงิ นงบประมาณให้ ตรวจสอบจ านวนเงิ นที่ ได้ รั บ แจ้ ง
การโอนเงินและจานวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาว่ามีจานวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน
2) สถานศึ กษาออกใบเสร็ จรั บเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึ กษา
ตามจานวนเงินทีไ่ ด้รับส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
3) สถานศึ กษาแต่ งตั้ งผู้ จ่ ายเงิ น อย่ างน้ อย ๒ คน โดยมี ครู ป ระจ าชั้ นร่ วมเป็ น
ผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้
ให้ ผู้ ปกครองลงลายมื อชื่ อรั บเงิ นแทนเพื่ อเก็ บไว้ เป็ นหลั กฐานการจ่ ายเงิ น ตามแบบหลั กฐานการจ่ ายเงิ น
ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ (ตามแบบฟอร์มหน้า 14)
4) สถานศึกษาแจ้งให้ นักเรียนและ /หรือผู้ ปกครองจัดซื้ อ จั ดหาอุ ปกรณ์ การเรียนได้
ตามความต้องการ ได้แก่ จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน โดยดาเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สาหรับโรงเรียน
ที่ ห่ างไกลทุ รกั น ดาร โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เศษ โรงเรี ย นศึ กษาสงเคราะห์ 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 และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5) สถานศึ กษาติ ดตามใบเสร็ จรั บเงิ นหรื อหลั กฐานการจั ดหาอุ ปกรณ์ การเรี ยน
จากนักเรียน หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณี ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้
หลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 (ตามแบบฟอร์มหน้า 15)
6) สถานศึ กษาดู แลให้ นั กเรี ยนมี อุ ปกรณ์ การเรี ยนจริ ง หากพบว่ านั กเรี ยนไม่ มี
อุปกรณ์การเรียน โดยนั กเรียนหรือผู้ปกครองนาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครอง
จะต้องคืนเงินให้กบั ทางราชการ
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7) นั กเรี ยนและ/หรื อผู้ ปกครองสามารถใช้ จ่ ายเงิ น ค่ าอุ ปกรณ์ การเรี ยน
ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยส่งผลต่อคุณภาพการเรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้า
ดินน้ามันไร้สารพิษ กรรไกรสาหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต
วัสดุฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด้าน ICT กระเป๋านักเรียน ฯลฯ เป็นต้น
8) กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทาง
การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์อุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ
เพื่อให้โรงเรียนนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มหน้า 23)
เพื่อนาไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้

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 ทีจ่ ัดโดยสถานประกอบการ
๙๐๐ บาท/คน/ปี
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้
กรณี นักเรียนมีชุดนั กเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/
เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้
4.2 แนวทางการจัดซือ้ จัดหาเครื่องแบบนักเรียน
4.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ให้ แก่ หน่ วยเบิ กจ่ าย (สพป. สพม. โรงเรี ยนที่ เป็ นหน่ วยเบิ กจ่ าย) เพื่ อให้ ด าเนิ นการโอนเงิ นงบประมาณ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด
4.2.2 สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง
4.3 การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซือ้ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนได้
ตามความต้องการ โดยดาเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สาหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลาบาก โรงเรียนสามารถดาเนินการ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อ นักเรียนและ/หรือผู้ ปกครอง
สามารถจัดซื้อได้จากจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง
กรณี นั กเรียนมี เครื่ องแบบนั กเรียนเพี ยงพอแล้ ว นั กเรียนและ/หรื อผู้ ปกครองอาจน าเงิน
ที่ ได้ รั บ ไปจั ดซื้ อเข็ มขั ด รองเท้ า ถุ งเท้ า ชุ ดลู กเสื อ เนตรนารี ยุ วกาชาด ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ชุ ดกี ฬ า
ชุดฝึกงาน ชุดประจาท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จาเป็นได้
วิ ธี ปฏิ บั ติ ในการจ่ ายเงินการควบคุ ม ติ ดตาม และตรวจสอบให้ ปฏิ บั ติ เหมื อนกั บการจ่ าย
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที…่ ............ ปีการศึกษา…............
ระดับชั้น ❏อนุบาลปีท…ี่ .............. ❏ประถมศึกษาปีท…ี่ …......................
❏มัธยมศึกษาปีท…ี่ .......... ❏ปวช. ทีจ่ ัดโดยสถานประกอบการ…........................
นักเรียนจานวนทั้งสิ้น…………….........คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…...........................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…....................................................................ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนา
เงินที่ได้รับไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการหากไม่ดาเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชดใช้
เงินคืนให้กับโรงเรียนต่อไป
ที่

หมายเลข
ประจาตัว
นักเรียน ๑๓ หลัก

ชื่อ-สกุลนักเรียน

จานวน
เงิน

วันที่ ลายมือชือ่ ผู้รับ
รับเงิน
เงิน

หมาย
เหตุ

รวมทั้งสิน้
ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน
(..................................................)

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

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

แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน)
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ …............... ปีการศึกษา……………………....
ระดับชัน้ ❏ อนุบาลปีที่….................. ❏ ประถมศึกษาปีท…ี่ .................
❏ มัธยมศึกษาปีท…ี่ ........... ❏ ปวช. ที่จดั โดยสถานประกอบการ…...................
นักเรียนจานวนทั้งสิ้น…..................คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…..................................................................
สังกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา…..................................................และขอรับ รองว่านั กเรียนทุ กคน/
ผู้ปกครองได้นาเงินไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ 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. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
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 ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
5.2 แนวทางการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยวางแผนดาเนินการ
ในแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา และสามารถใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการดาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวได้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
5.2.1 กิจกรรมวิชาการ
เป็ น กิ จ กรรมที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด เพิ่ ม เติ ม นอกจากการเรีย นปกติ ในชั้ น เรีย น
เพื่ อให้ นั กเรี ยนทุกคนได้ รับ การพั ฒ นาเต็มตามศั กยภาพ ส่งเสริมเด็ กเก่งให้ มีความเป็ นเลิศ และแก้ไข
ข้ อ บกพร่ อ งของนั กเรี ย นที่ เ รี ย นอ่ อ นให้ มี ศั ก ยภาพสู งขึ้ น เน้ น กิ จ กรรมที่ เสริ ม สร้ า งจิ น ตนาการ
ให้ โอกาสนั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นด้ า นประชาธิ ป ไตย ทั้ งนี้ กิ จ กรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ ” เป็ น การดาเนิ นการ เพื่ อเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ โดยพัฒ นา
ความสามารถด้านการสื่อสารด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)
ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้
และเพื่อเสริมสร้างทักษะการทางาน การดารงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนองความสนใจ ความถนัด
และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา อยู่ อย่ างพอเพี ยงและมี วิ นั ยทางการเงิน พั ฒ นาความสามารถ ด้ า นการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต และ
สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา โดยกาหนดให้ดาเนินการ
กิจกรรม ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้
5.2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นการดาเนินการ เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะและค่านิ ยม โดยปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและ
การให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทางาน
ความกตัญญู) และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ โดยมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
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1) กิ จ กรรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต อาสา ได้ แ ก่ ค่ า ยเด็ ก ดี ข องชุ ม ชน
ค่ายรักษ์โลก ค่ายรักษ์สัตว์ ค่ายยุวชนคนดี ค่ายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นต้น
2) ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ
ใน การเรี ย น ลู ก เสื อ /เน ต รน ารี / ยุ ว ก าช าด /ผู้ บ าเพ็ ญ ป ระโย ช น์ โด ยให้ นั ก เรี ย น ได้ เรี ย น รู้
จากประสบการณ์ จ ริ ง ฝึ ก ทั ก ษะการจั ด การเผชิญ สถานการณ์ ก ารใช้ ชี วิ ตร่ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ ได้ แ ก่
การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย (ไต่เขา ปีนต้นไม้ ฯลฯ) โดยกาหนด ให้มีการดาเนินการ
กิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
5.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
โดยเน้ น ภู มิ ศ าสตร์ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ ข องชาติ แ ละท้ อ งถิ่ น และ/หรื อ
ทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียน
ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยกาหนดให้ดาเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
5.2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เป็ น กิ จ กรรมการให้ บ ริก าร ICT/บริการคอมพิ ว เตอร์ แ ก่นั ก เรียนเพิ่ ม เติ ม
จากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทาสื่อรายงาน การนาเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยกาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/คน/ปี

6. แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ส าหรั บโรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษ ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ และโรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์
ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษจากสถานศึกษาทั่วไป ได้รับการอนุโลมนอกจากแนวทางการดาเนินการ
ข้างต้น ดังนี้
6.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6.1.1 โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษและโรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์ รับนั กเรี ยนในลั กษณะ
ประจ า ได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณเงินอุ ดหนุ นเป็ นปั จจั ยพื้ นฐานด้ านค่าเครื่องแบบนั กเรียน ชุดลู กเสื อ
ชุ ดเนตรนารี ชุ ดล าลอง ถุ งเท้ านั กเรี ยน รองเท้ า นั กเรี ยน เข็ มขั ด ชุ ดนั กศึ กษาวิ ชาทหาร ตามหนั งสื อ
ส านั กงบประมาณ ที่ นร ๐๔๑๐/ ๑๙๓๔ ลงวั นที่ ๒๗ สิ งหาคม ๒๕๔๕ และจากแนวทางการด าเนิ นงาน
การสนั บสนุ นค่าใช้จ่ ายในการจั ดการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ได้รับงบประมาณค่าเครื่องแบบนั กเรียนซึ่ งมีลั กษณะ
คล้ายกัน ให้นาไปจัดทากิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัดรองเท้า ชุดกีฬา ที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น
โดยให้ โรงเรียนเป็ นผู้ ดาเนิ นการแทนผู้ปกครองที่มอบฉันทะไว้กับผู้ อานวยการโรงเรียน ด้ วยเหตุผลผู้ ปกครอง
มีภมู ิลาเนาอยู่หา่ งไกลและการคมนาคมลาบาก
6.1.2 โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เศษและโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ ที่ รั บ นั กเรี ย น
ประเภทไป–กลับ สามารถดาเนินการตามแนวนโยบายได้
6.1.3 ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ให้ บริ ก ารเด็ ก พิ การตั้ งแต่ แ รกเกิ ด หรื อ แรกพบ
ความพิการในการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดซือ้ เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย (ชุดต่าง ๆ) ตามความเหมาะสม
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6.2 ค่าหนังสือเรียน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา) ดาเนินการดังนี้
6.2.1 โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียน
เองในบางส่วน
6.2.2 โรงเรี ยนสอนคนตาบอด ไม่สามารถใช้ หนั งสื อเรียนตามปกติ ให้ จัดท าหนั งสื อ
อักษรเบรลล์ได้
6.2.3 โรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้จัดทาแบบเรียนในด้านพัฒนาศักยภาพ และ
แบบเสริมประสบการณ์ของเด็กแต่ละบุคคล
6.2.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตั้งแต่
แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ให้จัดทาเอกสารตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ของเด็กพิการแต่ละบุคคลและแบบเสริมประสบการณ์
รวมทัง้ ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

ช. แนวทางการบริหารงบประมาณ
+

1. การจัดสรรงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุ ดหนุ น รายการค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน/
ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน) ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ
๕) ค่ ากิ จ กรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ย น มี ขั้ น ตอนการจั ด สรรงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรร ร้อยละ ๗๐ ของจานวนนักเรียนในสังกัดทุกคน
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ครั้งที่ ๒ จัดสรรเพิม่ เติมให้ครบ ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนนักเรียนทีม่ ีตวั ตน
ในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)
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ภาคเรียนที่ ๑/๒๕62

จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรร ร้อยละ ๗๐ ของจานวนนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
(ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑) ทีเ่ ลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง
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 ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ จัดสรรร้อยละ ๗๐
ของจานวนนักเรียนชั้น อ.๑ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ เดิม ปีการศึกษา 2๕๖๑
ครั้งที่ ๒ เมือ่ สถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕62 (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕62) แล้ว
จึงจัดสรรเพิม่ เติมให้ครบ ๑๐๐% ของจานวนนักเรียนปัจจุบัน

กรณี สถานศึกษาได้ รับจัดสรรงบประมาณเกินจานวนนักเรียนจริง ข้อมู ล ณ วันที่
๑๐ มิถุนายน และวันที่ ๑๐ ธันวาคม (นักเรียนลดลง) ให้สถานศึกษาเก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการจัดสรร
ครั้งต่อไป ซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป สาหรับกรณีนักเรียนย้าย ให้สถานศึกษาต้นทาง
แจ้งรายละเอียดรายการพร้อมหลักฐานที่นักเรียนได้รบั จัดสรรให้สถานศึกษาปลายทางทราบ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน แจ้ งจั ดสรรงบประมาณกิ จกรรม
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายสถานศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษาให้สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบเพื่อเตรียมการจัดซื้อ จัดหา จัดกิจกรรมต่อไป สถานศึกษา
สามารถเปิ ด ดู ร ายละเอี ย ดการจั ด สรรได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ส านั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
http://plan.bopp-obec.info ทั้ งนี้ จะโอนงบประมาณดั งกล่ าวให้ แ ก่ ห น่ ว ยเบิ ก จ่ ายเพื่ อ ด าเนิ น การ
โอนงบประมาณเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการให้นักเรียนได้รับ
หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
ส าหรั บโรงเรี ยนที่ เป็ นหน่ วยเบิ ก ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ได้โอนเงินประจางวดให้เพื่อเบิกจากคลังจังหวัด
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 ทั้งนี้ แผนปฏิ บัติ การประจาปี ต้ องผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษากากับติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็น
ไปตามแนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
2.1.2 สถานศึกษาต้องใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่ให้รีบดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลา เงินที่เหลือ
ต้องส่ งคืนคลั งเป็ นรายได้ แผ่ นดิ น (ตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่
7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน)
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2.1.3 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นกรรมการกากับ ติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2.1.4 สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรายงาน
ผ่านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( National Education Account : NEA )
2.2 ระดับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา และกากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษารายงานผลการด าเนิ นงานในระบบติ ดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ระบบ e - MES)
2.3 ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการ กากับ ติดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานการสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ายในการจั ด การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ตามโครงการ
สนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บอนุ บาลจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการดาเนินงาน
3. แนวทางการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
การดาเนิ น งานการสนั บ สนุ นค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการร่ว มคิ ด ร่ว มท า ร่ ว มติ ดตามประเมิ น ผลและร่ ว มรับ ผิ ด ชอบ
โดยกลุ่มเป้าหมายในการมีส่ วนร่วมประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้
3.1 นักเรียน
นั กเรี ยนทุ กคนมี บทบาทในการร่วมพิ จารณาจั ดซื้ อจั ดหาเครื่ องแบบนั กเรียนและ
อุ ปกรณ์ การเรี ยนของตน ตามความเหมาะสม โดยเงิ นที่ ได้ รั บ สามารถถั ว จ่ า ยได้ ร ะหว่า ง ๒ รายการ
ซึ่งรับผิดชอบการใช้ การรักษาหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน
และรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
3.2 ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
ในปกครองของตนให้เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ สร้างความตระหนักและ
ปลู ก ฝั งนิ สั ย ให้ นั กเรี ย น ใช้ ห นั งสื อ เรี ย นและอุ ป กรณ์ ก ารเรีย นให้ คุ้ ม ค่ าเกิด ประโยชน์ สู งสุ ด ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
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3.3 คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ซึง่ ประกอบด้วย ๑) ผู้แทนครู ๒) ผู้แทนผู้ปกครอง
๓) ผู้แทนชุมชน และ ๔) ผู้แทนนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
3.3.1 ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
3.3.2 ร่วมกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียน
และสถานศึกษา
3.3.3 ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
3.3.4 ร่ วมให้ ความคิ ดเห็ นในการประเมิ นผลเพื่ อพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ นงาน
ในเรื่องจัดซือ้ หนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ไม่เกิน ๓๐๐ คน
ประกอบด้วย
๑. ผู้แทนครู
ไม่นอ้ ยกว่า 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 ไม่นอ้ ยกว่า ๒ คน
รวม
ไม่น้อยกว่า ๘ คน

สถานศึกษาจัดทาประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
เป็นรายปีแจ้งให้ผ้ปู กครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอานาจหน้าที่
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3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
3.4.1 ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
3.4.2 ให้ ความเห็ นชอบในการกาหนดกิจกรรมพั ฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้ สอดคล้ อง
กับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
3.4.3 ให้ ความเห็ นชอบในการใช้เงินที่ เหลื อจากการดาเนิ นการจัดซื้อหนังสื อเรียน
ของสถานศึ ก ษา
กรณี งบประมาณที่ เหลื อจากการจั ดซื้ อหนั งสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ พื้ นฐาน
รายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถนาไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชา
เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทาสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ ใบงาน
ใบความรู้ เป็นต้น และเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียน โดยผ่านความเห็ นชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3.4.4 สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ในทุกขัน้ ตอน
3.4.5 ร่ วมให้ ความคิดเห็ นในการประเมินผลการดาเนิ นงานการสนั บสนุ นค่าใช้จ่ าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และนาไปใช้
เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานต่อไป

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

ร่วมคิด ร่วมทา

ร่วมติดตาม
ประเมินผล

ร่วมรับผิดชอบ







-






















-









4. บริจาคเงินที่ได้รับสิทธิค์ ่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
กรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว
มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้ กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนนาไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถทาได้โดยทาใบสาคัญรับเงินจากโรงเรียน
และน าเงินบริจาคให้ กับโรงเรียนในเอกสารฉบั บเดียวกัน ตามแบบใบแสดงเจตจานงบริจาคค่ าเครื่องแบบ
นักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ตัวอย่างแนวทางการบริจาคเงินฯ (ตามแบบฟอร์ม หน้า 23)
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แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน

........................................
ใบแสดงเจตจานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียน...........................................................
สพป./สพม......................................................
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า (นาย/นางนางสาว).............................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน.......................................................แขวง/ตาบล.......................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................
หมายเลขประจาตัวนักเรียน (๑๓ หลัก).................................................. ระดับชั้น...................ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มีความประสงค์ที่ จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพที่เป็น
สิทธิ์ของข้าพเจ้าด้วยความสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรายการ ดังนี้
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน.................................................บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน.................................................บาท
รวมจานวนเงินทั้งสิน้ ..................................บาท(............................................................)
เพือ่ ให้โรงเรียนนาไปดาเนินการ ดังนี้
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
 ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาหรือจัดสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ลงชื่อ.......................................................ผู้บริจาค
(..................................................)

ลงชื่อ.................................................ผู้รับเงินบริจาค
(................................................)

หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่………………….............….. ให้กับผู้บริจาคแล้ว
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5. ปฏิทินการดาเนินงาน
เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงกาหนดปฏิทินการดาเนินงาน ดังนี้
ปฏิทินการดาเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่
รายการ
๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกาหนด
หลักการ และแนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ และ
นโยบาย
๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกาศบัญชี
รายชื่อหนังสือลงในบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับใช้ใน
สถานศึกษา
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ (ป.๑ – ม.๖)
๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รบั อนุญาตเพิ่มเติม (ป.๑ – ม.๖)

วัน/เดือน/ปี
เดือนธันวาคม 2561

๓ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
งบประมาณให้แก่ สพป. สพม. และโรงเรียนทีเ่ ป็นหน่วย
เบิกจ่าย เพื่อโอนงบประมาณดังกล่าว ให้แก่สถานศึกษา
ในสังกัด
๔ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน/สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา/สถานศึกษาชี้แจงและประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานโครงการ
๕ สถานศึกษารณรงค์การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน
๖ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ
ตามโครงการฯ และนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.1 ให้สถานศึกษาดาเนินการจัดซื้อ
6.2 ให้ร้านค้ารับใบสั่งซื้อและสานักพิมพ์เตรียมจัดส่ง
หนังสือเรียน
6.3 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน
มีหนังสือใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน
7 สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 2/2561
ภายในเดือนมกราคม 2562
ภาคเรียนที่ 1/2562
ภายในเดือนมีนาคม 2562
เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2562
รอบที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2562

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
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ที่
๘

รายการ
สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์
การเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทันภายใน
วันเปิดภาคเรียน

๙

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาดาเนินการกากับ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลให้เป็นไปตามโครงการฯ
และนโยบาย
๑๐ สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินทีไ่ ด้รับสิทธิ์
ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา เพื่อรายงานสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค หน้า 28
11 สถานศึกษารายงานข้อมูลจานวนนักเรียน พร้อมทั้งยืนยัน
จานวนนักเรียนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC)

1๒ สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ต่อสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เพือ่ รายงานผ่านระบบ e-MES ของสานักติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน/เดือน/ปี
- ภาคเรียนที่ 2/2561
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
- ภาคเรียนที่ 1/2562
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2561
ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2562
ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม 2561
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
ครัง้ ที่ ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2562
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
จาก http://www.bopp-obec.info
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน 2562
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม 2562

ซ. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
โดยการสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามโครงการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ
เป็นพลเมืองดีของโลก
3. นั กเรี ย น ผู้ ป กครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ าย และคณะกรรมการสถานศึ กษา
ขั้นพื้น ฐาน มี ส่วนร่วมในการดาเนิ น งานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามประเภทโรงเรียน
ดังนี้
5.1 โรงเรียนปกติ
ชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕61
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕62
รวมงบประมาณ
อ.๑ - อ.3
ป.๑ - ป.๖ นร.ทั่วไป
ป.๑ - ป.๖ นร.ยากจน
ม.๑ - ม.๓ นร.ทัว่ ไป
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 ๒/๒๕61

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 ๒/๒๕61

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 ๒/๒๕61
เด็กที่มารับบริการทีศ่ นย์ฯ
14,315 บาท
นักเรียนประจา
3,945 บาท
นักเรียนไป-กลับ

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 ๑/๒๕62

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 ๑/๒๕62

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 ๑/๒๕62

รวมงบประมาณ

14,815 บาท
3,785 บาท

29,130 บาท
7,730 บาท
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ชั้น

5.5 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕61
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕62

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

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 28

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

28

ภาคผนวก

29

แนวทางการการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
ก. หลักการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ได้บั ญญัติไว้ว่า
“รั ฐต้ องด าเนิ นการให้ เด็ กทุ กคนได้ รั บการศึ กษาเป็ นเวลาสิ บสองปี ตั้ งแต่ ก่ อนวั ยเรี ยนจนจบการศึ กษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559
เรื่ อง ให้ จั ดการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน 15 ปี โดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่ าย ข้ อ 2 ให้ ส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้ องตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการ ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อบัญญัติดังกล่าว

ข. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่ วไป เงินอุดหนุ น ค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) แก่สถานศึกษาในการจัด
การเรี ยนการสอนให้ ได้ ประโยชน์ สู งสุ ดในการพั ฒนานั กเรียนคุณภาพผู้ เรียน ให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒
และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓

ค. แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนได้มากที่สุด จึงกาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบั ติการประจาปี ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกั บภารกิจของ
สถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเห็นชอบ
3. รายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ
4. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
5. การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ งบเงิ น อุ ด หนุ น ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ
ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวั น ที่ 7 กั น ยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
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ง. ลักษณะการใช้งบประมาณ
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน รายการค่ าจั ดการเรี ยนการสอน (เงินอุ ดหนุ นรายหั ว) ให้ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบของ
ทางราชการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสามารถใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
๑. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอตั ราจ้างรายเดือน 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 ค่ า วั ส ดุ เช่ น ค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา ค่ า เครื่ อ งเขี ยน ค่ าวั สดุ เวชภั ณ ฑ์ ค่ าซ่ อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
2.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซือ้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และ/
หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจัดสวนค่าถมดิน ถนน สะพาน บ่อน้า ฯลฯ
ทั้ ง นี้ กรณี งบลงทุ นและงบด าเนิ นงาน สามารถด าเนิ นการได้ เพิ่ มเติ มตามหนั งสื อของส านั ก
งบประมาณ ด่วนที่ สุด 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 ๒๕5๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
ก. หลักการ
งบประมาณงบเงิน อุด หนุ น ประเภทเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เงิน อุ ด หนุ น ค่าใช้ จ่ายในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน รายการ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน คือ เงินงบประมาณทีจ่ ดั สรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนกั เรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็น
ต่ อ การด ารงชี วิ ต และเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา เป็ น การช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ย ากจนในระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้น
นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน
และผ่านเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด

ข. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ เงิน อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ค. เกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
จัดสรรให้ นักเรียนที่ ยากจนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
๑. นักเรียนยากจน ให้พิจารณาคัดกรองจากนักเรียน ดังนี้
1.1 เบื้องต้นให้พิจารณาจากครอบครัวทีม่ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท
1.2 เมื่ อผ่ านเกณฑ์ การพิ จารณา ข้ อ ๑.๑ แล้ ว จะพิ จารณาเกณฑ์ สถานะครั วเรื อน
เพื่อจัดระดับความยากจน ดังนี้
1.2.1 ครอบครัวมีภาระพึ่ งพิ ง ได้ แก่ ในครอบครัวมีคนพิการหรือผู้ สูงอายุเกิน 60 ปี
หรือมีคนอายุ 15 - 65 ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
1.2.2 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชารุดทรุดโทรม หรือบ้ านทาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น
ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ
1.2.3 ไม่มีรถยนต์ ส่ วนบุ คคลหรือรถปิกอัพหรือรถบรรทุ กเล็ ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/
รถเกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มี
ที่ดินเป็นของตนเอง
1.3 ระดับความยากจน
การพิจารณาคัดกรองนักเรีย นยากจน จะพิจารณาด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม
Proxy Means Tests หรื อ PMTs ซึ่ ง เป็ น ประมาณการรายได้ ต ามสถานะของครั วเรื อนนั กเรี ยนและ
ทาการสร้างตัวชี้วัดความยากจนในรูปคะแนนความยากจนที่มีคะแนนตั้งแต่ 0 (ยากจนน้อย) ถึง 1 (ยากจนมากที่สุด)
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
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1.3.1 กลุ่มยากจนน้อย (คะแนน 0 – 0.70)
1.3.2 กลุ่มยากจนมาก (คะแนน 0.71 – 0.90)
1.3.3 กลุ่มยากจนมากที่สุด (คะแนน 0.91 – 1.00)
2. การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณจัดสรรจะจัดให้นักเรียนยากจน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มยากจนมากและยากจน
มากที่ สุ ด โดยจั ด สรรระดั บ ประถมศึ ก ษา คนละ 500 บาท/ภาคเรี ย น (1,000 บาท/ปี ) และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ปี)

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถดาเนินการได้ ๒ วิธี
ดังนี้
1.1 สถานศึกษาสามารถดาเนินการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง โดยให้สถานศึกษา
แต่งตัง้ คณะกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย ๓ คน โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐาน หรือ
1.2 สถานศึกษาจัดหาปัจจัยพืน้ ฐานที่จาเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่อที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ดังนี้
1.2.1 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
1.2.2 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
1.2.3 ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร
1.2.4 ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน
1.2.5 ค่าใช้จ่ายทีน่ กั เรียนยากจนต้องการจาเป็นในการดารงชีวิตประจาวัน
นอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้น
2. กรณีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการตามพระราชบั ญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. กรณี นักเรียนยากจนที่ได้รบั จัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน มีการย้าย ลาออก
และไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนได้ ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุนของ
นักเรียนทีไ่ ด้รับจัดสรร ดังนี้
3.1 โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัด
3.2 เพือ่ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาจะดาเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืน ส่วนกลาง
3.3 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวกลับคืนส่วนกลาง
ทั้งนี้ ขอให้ ส่ งหลั กฐานการส่ งคื น เงิน (ระบุ ประเภทรายการและจานวนเงินแต่ ละ
รายการที่ส่งคืน)พร้อมหนังสือนาส่งแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
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จ. แนวทางการดาเนินงาน
1. ระดับสถานศึกษา
1.1 สารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)
1.2 รายงานข้อมูลในระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (C0nditional Cash Transfer
: CCT) ตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01 ) และแบบรับรองสถานะครัวเรือนนั กเรียน
( แบบ นร.02) ในระยะเวลาทีก่ 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. ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงาน
2.2 รวบรวมส่งงบประมาณส่งกลับคืนส่วนกลาง กรณีนกั เรียนไม่สามารถมารับเงินได้
2.3 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญั ติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรา 5 (2) สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash
Transfer : CCT) สนั บสนุ นเงินอุ ดหนุ นแบบมี เงื่อนไข โดยน าข้ อมู ลเด็ กกลุ่ มยากจนมากที่ สุ ดมาคั ดกรอง
เป็ นนั กเรี ยนยากจนพิ เศษแบบมี เงื่อนไข ตั้ งแต่ระดั บชั้น ป.1 – ม.3 เพิ่ มเติ มคนละ 800 บาท/ภาคเรียน
(1,600 บาท/ปี ) โดยเงิ นอุ ดหนุ น ดั งกล่ าว ส านั กงานกองทุ น เพื่ อความเสมอภาคทางการศึ กษา (กสศ.)
เป็นผู้ดาเนินการจัดสรรและกาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
ก. หลักการ
เงิน อุด หนุ น ค่ าอาหารนั กเรีย นประจาพั กนอน หมายถึง เงิน งบประมาณ งบเงิน อุด หนุ น
รายการเงินอุดหนุ นค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียน
ประจ าพั กนอน) ที่ จั ดสรรให้ โรงเรี ยน เพื่ อใช้ จ่ ายเป็ นค่ าอาหารนั กเรี ยนประจ าพั กนอน ส าหรับโรงเรียน
ที่ดาเนิ นการจัดที่ พักให้ แก่ นั กเรียนที่อยู่ ในถิ่นทุรกั นดาร ห่ างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่ส ามารถเดินทาง
ไป–กลับได้ โดยโรงเรียนได้ดาเนินการกากับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา

ข. นิยาม
1. โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาส าหรับ นั ก เรีย นประจาพั ก นอน หมายถึ ง โรงเรียนปกติ ที่ จั ด
การศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้
และเป็นโรงเรียนที่สานักเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจาพัก
นอน
2. ที่ พั กนอนในโรงเรีย น หมายถึง ที่พั ก ส าหรับ นัก เรีย นประจาพั ก นอนที่ โรงเรีย นจัด ให้
ประกอบด้วย บ้านพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยเงินงบประมาณ หรือ
เงินบริจาค สาหรับให้นักเรียนพักนอนในพื้นที่โรงเรียน
3. ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หมายถึง พื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร
เป็นภูเขา ทะเล เกาะ หรือแม่น้ากัน้ การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน
4. เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตามประกาศการรับนักเรียนของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5. พื้น ที่ โรงเรีย น หมายถึง ขนาดของที่ ดินที่เป็น ที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดิ น ที่โรงเรียนมีสิท ธิ์
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดนิ นั้น
6. นักเรียนประจาพักนอน หมายถึง นักเรียนในเขตบริการตามประกาศเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียน ที่มที อี่ ยู่ห่างไกลทีไ่ ม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ มาเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดให้
เป็นประจา โดยโรงเรียนจัดให้แบบเต็มระบบเวลา

ค. เกณฑ์การจัดสรร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน รายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพั กนอน) ให้กับนั กเรียนในโรงเรียนประจาพักนอน
ตามหนั งสือกรมบั ญชีก ลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุ มัติให้ เบิ กจ่าย
ค่ า อาห ารนั กเรี ย น ป ระจ าพั กน อน ตามที่ ขอท าค วามตกลงไว้ ใ น อั ต ราที่ เพิ่ มขึ้ น จ ากมื้ อ ละ
13 บาท/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
๑. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนประชามงคล
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. นักเรียนในโรงเรียนที่ได้ดาเนินการจัดที่พักนอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหาร
นักเรียนประจาพักนอนทุกคนแล้ว กรณีทไี่ ด้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะจานวน
นักเรียนส่วนทีเ่ หลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
4. นักเรียนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการสานฝันชายแดนใต้
โครงการโรงเรียนพักนอนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 64 โรง ใน 37 อาเภอ
ง. การใช้จ่ายงบประมาณ
โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จา่ ยงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจาพักนอน
ดังนี้
1. จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงสาหรั บ
ประกอบอาหารเอง เป็นต้น
2. จ้างเหมาทาอาหาร
3. จ่ า ยเป็ น เงิน สดให้ แ ก่ นั ก เรี ย น โดยโรงเรี ย นแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการอย่ า งน้ อ ย 3 คน
จ่ายเงินสดให้นักเรียน ทั้งนี้ ต้องมีใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
ทั้ งนี้ 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 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจั ดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
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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
และบันทึกข้อมูล นร.ประจาพักนอนรายบุคคลในเว็บไซต์ http://budget01.jobobec.in.th
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.
4. เพิ่มรายชื่อ ร.ร.ประจาพักนอน ลงเว็บไซต์

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

http://budget01.jobobec.in.th

5. แจ้งประกาศให้ ร.ร.ทราบ และบันทึกข้อมูลรายชื่อ นร.ประจาพักนอน เพื่อขอรับ
การจัดสรร และจัดพิมพ์สรุปจานวน นร.รายคนของ ร.ร. จัดส่ง สพฐ.
6. แจ้งจัดสรร และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูล นร.ที่ได้รับจัดสรรในเว็บไซต์
7. ตรวจสอบรายชื่อ นร.ที่ได้รับจัดสรร หากไม่เป็นไปตามที่จัดสรร สพฐ.จะดาเนินการ
ปรับเพิ่ม-ลด ในภาคเรียนถัดไป
8. 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. แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ รายการค่าจัดการ
เรียนการสอน/ค่าหนังสือ/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้รับทัง้ 5 รายการ ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับใน
4 รายการ ยกเว้น ค่าจั ดการเรีย นการสอน (สถานศึกษาต้องถือปฏิ บั ติตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวัน ที่ 7 กัน ยายน 2548 เรื่อง การเบิ ก จ่ายเงิน งบประมาณ
งบเงิ น อุ ด หนุ น ) ผลผลิ ต เด็ ก พิ ก ารได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการพั ฒ นาสมรรถภาพ กิ จ กรรม
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิ การโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจา/
ไป-กลั บ และ ปั จ จั ย พื้ น ฐานส าหรั บ นั ก เรี ย นประจ า (สถานศึ ก ษาต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลั ง ด่ว นที่สุ ด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน และ หนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่
7 สิงหาคม 2560 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
สถานศึกษาดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. เมื่อสถานศึกษาได้รับ บัญ ชีจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ สถานศึกษาตรวจสอบบัญชีจัดสรร และจัดทาแผน
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ ในบัญชีจัดสรร
กับ เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ส่งมาพร้อมบัญชีจั ด สรร และระบุ งบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของสถานศึกษาด้วย
2. เมื่ อ สถานศึ ก ษาได้ รั บ แจ้ ง การตั ด โอนเงิ น งบประมาณ จากส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน โดยสานักการคลั งและสิ นทรัพย์ ให้ส ถานศึกษานาเงินอุดหนุนเข้าบัญ ชีเงินฝาก
ธนาคารของสถานศึกษา แล้วสถานศึกษาต้องใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุด
โครงการให้รีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป ตัวอย่างเช่น ได้รับงบประมาณ ปี 2560
สถานศึกษาสามารถใช้ จ่ายได้ 2 ปี งบประมาณ คือ ภายในปี งบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561
(ตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิก
จ่ ายเงิ นงบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ น และหรื อหนั งสื อกรมบั ญชี กลาง ที่ กค 0402.5/033273 ลงวั นที่
7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอหารือเกีย่ วกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
3. สถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลาข้ อ 2 เงินที่เหลือต้องส่ งคืนคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
4. ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารสถานศึกษาต้องนาส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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5. การจั ด ซื้ อ จั ดจ้าง ตามพระราชบัญ ญั ติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
6. บัน ทึกการรับ –จ่ายเงิน ตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS
7. การใช้จ่ ายเงิน ต้องเกิดประโยชน์ต่อ นักเรียนเป็นล าดับ แรก และใช้จ่ายให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
8. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน สถานศึกษาเก็บไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้

ข. ลักษณะการใช้งบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้ใน
ลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุคลากร เป็น ค่าจ้างชั่วคราว เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ ฯลฯ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ-ท้องถิน่ ฯลฯ
- ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- ค่ า วั ส ดุ เช่ น ค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา ค่ า เครื่ อ งเขี ย น แปรงลบกระดาน กระทะ
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
งบลงทุ น หมายถึ ง รายจ่ายที่ ก าหนดให้ จ่ ายเพื่ อ การลงทุ น ได้ แ ก่ รายจ่ ายที่ จ่ า ย
ในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครือ่ งคานวณ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งทาให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมลู ค่าเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ทั้ งนี้ กรณี งบลงทุ น และงบดาเนิ น งาน สามารถด าเนิ น การได้ เพิ่ ม เติม ตามหนั งสื อ
สานักงบประมาณ ดังนี้
- หนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่อง
หลักการจาแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
- หนังสือ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุง
การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนั งสื อ ด่ว นที่ สุ ด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่ อ ง
การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
๑.
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- หนั งสื อ ที่ นร 2704/ว 37 ลงวัน ที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อ ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หลั กการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ แก้ ไขปรับ ปรุงตามหนั งสื อ
สานั กงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 และหนัง สื อสานั กงบประมาณ ด่วนที่ สุดที่ นร 0704/ว 68
ที่มา : http://www.bb.go.th
1.2 ค่าหนั งสื อเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง และปฏิ บั ติ ต ามแนวทาง
การดาเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 เล่มนี้
2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
2.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจา
2.2 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ
2.3 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนประจา
ทั้ ง ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง และใช้
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องรายการที่ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ (หนั งสื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน และ
หนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอหารือ
เกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ด้วยงบเงินอุดหนุน
สาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ตามหนั งสื อที่ อ้างถึง ๑ ข้อ ๒.๑ กระทรวงการคลังกาหนดให้ หัวหน้ าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กาหนด
ระเบียบ ภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ และ
ตามหนั งสื อที่ อ้ างถึ ง ๒ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานได้ แจ้ งหลั กเกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติ การใช้ จ่ าย
งบประมาณงบเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนได้กาหนดแผนในการจัด
กิจกรรมเพื่ อเสริมสร้ างความรู้ เพิ่ มเติ มให้ กับนั กเรียน เช่ น การจัดกิ จกรรมเข้าค่ายทางวิ ชาการ กิจกรรมเข้าค่ าย
คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้ง
การพานั กเรี ยนไปร่ วมกิ จกรรมหรื อร่ วมแข่ งขั นทางการศึ กษา กั บโรงเรี ยนอื่ น/หน่ วยงานอื่ น โดยใช้ จ่ ายจาก
งบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ ซึ่งในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โรงเรียนบางแห่ง ยังไม่ชัดเจนว่ารายการใด สามารถ
เบิกจ่ายได้และรายการใดไม่สมควรเบิกจ่าย ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และแนวทาง
การดาเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนสาหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงกาหนดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ด้วยงบเงินอุดหนุน รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ทั้ งนี้ การพิจารณาเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้ คานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด ภายในวงเงินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สานักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๐๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓
โทรสาร ๐ ๒ 2๖๒๘๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
เพื่อให้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่
การพานั ก เรี ย นไปร่วมกิจกรรมวิชา การกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด หรือทั ศนศึ กษา
ตามแหล่ งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุ บาลจนจบการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน โดยใช้ จ่ ายจากงบเงินอุดหนุ นที่ โรงเรี ยนได้ รับให้ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ดังนี้
1. การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และผู้แทน นักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา
2. การพิจารณาสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมรวมทั้งการพักแรมให้เลือกใช้บริการสถานที่ของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นลาดับแรก กรณีจาเป็นต้องจั ดกิจกรรมในสถานที่
ของเอกชนให้อยู่ใน ดุลพินิจของผู้อานวยการโรงเรียน โดยคานึงถึงความจาเป็นเหมาะสม ประหยัด และวงเงิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/การแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณี ที่ ๑ โรงเรี ยนเป็ น หน่ วยงานผู้ จั ดกิ จกรรม/การแข่ งขั น ให้ เบิ กจ่ ายค่ าใช้ จ่ ายได้
เท่าทีจ่ ่ายจริง ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการใช้และแตกต่างสถานที่จัดกิจกรรม
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) กรณีเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรได้ไม่เกิน ๑ คน
2) กรณีเป็นการแบ่งกลุ่มทากิจกรรม ซึ่งได้กาหนดไว้ ในโครงการ
หรือหลักสูตรการจัด กิจกรรมและจาเป็นต้องมีวิทยากรประจากลุ่มให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน
กลุ่มละ ๒ คน
3) การนั บ ชั่ ว โมงการบรรยายหรื อ ท ากิ จ กรรมให้ นั บ ตามเวลา
ที่ ก าหนดในตารางการจั ด กิ จ กรรมโดยแต่ ล ะชั่ ว โมงต้ อ งก าหนดเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ห้ า นาที กรณี
กาหนดเวลาไม่เกิน ๕๐ นาที แต่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
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9.2 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
1) วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรได้
ไม่เกินชัว่ โมงละ ๖๐๐ บาท
2) วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรได้
ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
ทัง้ นี้ ให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร เอกสารแนบ ๑ (หน้า 48)
10. ค่ า อาหารส าหรั บ การจั ด กิ จ กรรมมื้ อ ละไม่ เกิ น ๘๐ บาท หรื อ กรณี
จาเป็นต้องจัดกิจกรรม ในสถานที่ของเอกชนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินมื้อละ ๑๕๐ บาท
11. กรณี ที่ ไม่ ส ามารถจัดอาหารให้ กั บ ผู้ เข้าร่ว มกิ จกรรมได้ ทุ กมื้ อ หรือจั ด
อาหารให้เพียงบางมือ้ ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
11.1 สาหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
11.1.1 โดยคานวณเวลาตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่
หรือสถานที่ป ฏิบัติราชการ ตามปกติจนกลับ ถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแล้วแต่กรณี
(นับเวลา ๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก ๑ วัน)
11.1.2 น าจ านวนวั น ทั้ ง หมด (ตามข้ อ ๑) คู ณ กั บ อั ต รา
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามสิทธิ
11.1.3 นับจานวนมื้ออาหารทีจ่ ัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม
11.1.4 คานวณค่าอาหารทั้งหมดโดยให้คิดค่าอาหารมื้อละ 1 ใน 3
ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ
11.1.5 น าจ านวนเงิ น ค่ าเบี้ ยเลี้ ยงเหมาจ่ ายที่ ค านวณได้ ตาม
(ข้อ 1.11) หักด้วย จานวนเงินค่าอาหารที่คานวณได้ตาม (ข้อ 3.1.11.๔) ส่วนที่เหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ทีจ่ ะได้รับ
11.2 สาหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
ในอัตราดังนี้
ที่
การจัดอาหารต่อวัน
๑ จัดอาหาร ๒ มื้อ
๒ จัดอาหาร ๑ มือ้
๓ ไม่จดั อาหารทั้ง ๓ มื้อ

เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
คนละไม่เกิน ๘๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๑๖๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๒๔๐ บาทต่อวัน

โดยใช้แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียน เอกสารแนบ ๒
(หน้า 49) เป็นหลักฐานการจ่าย
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12. ค่าเช่าที่พักตามที่หน่วยงานให้บริการที่พักเรียกเก็บหรือกรณีจาเป็นต้อง
พักในสถานทีข่ องเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กาหนด ดังนี้
ค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
ค่าเช่าพักพักเดี่ยว ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
13. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ขนส่งอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรม
14. ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารสุ ข าให้ เบิ ก ได้ ต ามอั ต ราที่ ห น่ ว ยงาน
ทีใ่ ห้บริการเรียกเก็บ
15. ค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ บ ริการพยาบาลให้ เบิกได้ต ามอัตราที่หน่ วยงาน
ทีใ่ ห้บริการเรียกเก็บ
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน
16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
16.1.1 กรรมการทีเ่ ป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน
คนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
16.1.2 กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตรา
ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
16.1.3 ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณชิ้นละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
17. ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นสาหรับการจัดกิจกรรม
กรณีที่ ๒ โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่น
ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
1. สาหรับครู
1.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน
มีการจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
1.2 กรณี โ รงเรี ย นอื่ น หรือ หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ งเป็ น ผู้ จั ด กิ จ กรรม/การแข่ งขั น
ไม่จัดอาหาร ที่พัก พาหนะทัง้ หมดหรือจัดให้บางส่วนให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดสาหรับครูตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
1) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
สาหรับค่าเช่าห้องพักคู่และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวันค่าเช่าห้องพักเดี่ยว
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้คานวณเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ข้อ 11.๑
2. สาหรับนักเรียน
2.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอืน่ ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันมีการ
จัดอาหาร ที่พกั และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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2.2 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันไม่จัด
อาหาร ทีพ่ ัก พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้กับนักเรียน
ดังนี้
1) ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน)
2) ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน
3) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ ๑-๔)
4) ใช้แบบใบส าคัญ รับ เงินค่าใช้จ่ ายในการจั ดกิจกรรมส าหรับ นั กเรี ยน
เอกสารแนบ ๒ (หน้า 49) เป็นหลักฐานการจ่าย
3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขัน
หมายเหตุ การพิ จ ารณาเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ าวให้ ค านึ งถึ ง ความจ าเป็ น เหมาะสม
ประหยั ด ภายในวงเงิน ที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบเท่ านั้ น และต้ อ งไม่ เป็ น เหตุ ในการเรีย กเก็ บ เงิ น จาก
ผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
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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. ..............
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิ้น.....................คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเงินจากโรงเรียน................................
สังกัด สพป. ..................................................../สพม. .................................................ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่ ชือ่ – สกุล

ทีอ่ ยู่

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

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

ลายมือชือ่
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แนวทางดาเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก. หลักการ
รัฐบาลกาหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดงบประมาณสาหรับหนังสือเสริมประสบการณ์
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละรายการมีรายละเอียด
ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 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/การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ICT)
หนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
หลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวัย พุ ทธศั กราช 2560 ก าหนดหลั กการจั ดประสบการณ์ ส าหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม อย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการ ไม่สอนเป็นรายวิชา
ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้
ได้หลายทักษะ หลายประสบการณ์สาคัญ การที่เด็กมีโอกาสได้เลือกอ่านหนังสือบ่อย ๆ จะทาให้เด็กคุ้นเคย
กับการใช้หนั งสื อและคุ้ นเคยกับตั วหนั งสื อ สิ่ งส าคั ญที่ ควรตระหนั กคื อหากเด็กมี ประสบการณ์ ที่ ดี และ
มีความสุขในการใช้หนังสือ จะเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างดียิ่งในอนาคต
หนั งสื อเสริ มประสบการณ์ ส าหรั บเด็ กปฐมวั ยมี จุดมุ่ งหมายเพื่ อสนองความต้ องการของเด็ ก เสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ พั ฒนาการเรียนรู้ด้ านภาษา ปลู กฝังคุ ณธรรม จริยธรรม และเจตคติ ให้ เด็กเกิดนิสั ย
รักการอ่าน
คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยสิ่งที่ควรคานึงถึง
๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
๑.๓ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิน่
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อายุ ๓ - 4 ปี
เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พูดได้มากขึ้น สนใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
เด็กสามารถเล่าเรื่องทีต่ นประสบมาให้ผู้อื่นฟังเข้าใจ ถามอะไร ที่ไหน และเด็กสามารถวาดวงกลมได้ตามแบบ
อายุ ๔ - 5 ปี
เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจากไหนทาไมจึงเป็นเช่นนี้
ทาไมจึงเป็ นอย่ างนั้นอย่ างนี้ สิ่ งนี้ ความเป็นมาอย่างไร วัยนี้ เริ่ มจะเข้าใจข้อแตกต่ างระหว่างความจริงและ
เรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะสาหรับเด็กวัยนี้ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และ
ตัวละครร่วมอีก ๒-๓ ตัว เรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เด็กสามารถเล่าเรื่อง นิทานและ
ออกเสียงได้ถูกต้อง
อายุ ๕ - 6 ปี
เด็กวัยนี้ เริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้ จักสิ่งแวดล้อมที่ห่ างตัวมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่า
ตัวเอง เป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งแวดล้ อม ไม่ใช่ เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ งทุกอย่างเช่ นแต่ก่อน เนื้ อหาของเรื่องควร
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยจะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทัง้ หลายก็ได้
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
- ภาษาทีใ่ ช้ควรมีความถูกต้อง สละสลวย ช่วยให้เกิดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๖ เนื้อหา
- เนื้อเรื่องไม่ยากเกินไป ไม่สลับซับซ้อน ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมคุณธรรม
๓. ประเภทของหนังสือทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย
ประเภทของหนังสือทีเ่ หมาะสมกับเด็กปฐมวัยควรมีความหลากหลาย มีเหตุการณ์ที่
คาดเดาได้มลี ักษณะเป็นคากลอน คาคล้องจองเป็นจังหวะ มีรูปแบบซ้า ภาพสวยงาม เช่น
๓.๑ หนังสือนิทาน เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอีสปทัง้ ทีเ่ ป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง
๓.๒ หนังสือภาพ เช่น หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ
๓.๓ สารานุกรมภาพสาหรับเด็กอนุบาล
๓.๕ หนังสือที่แสดงวิธีการทาหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
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๓.๖ นิตยสารสาหรับเด็ก
๓.๗ หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
๓.๘ หนังสือที่มีเสียงประกอบ หนังสือพลาสติก หนังสือผ้า หนังสือที่ผลิตจากวัสดุอื่น
ที่ไม่เป็นอันตราย หนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสที่แตกต่างกันทาให้เกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ ฯลฯ
แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาดาเนินการตามขั้นตอน
คื อ ครู ผู้ สอนเป็ นผู้ เลื อกหนั งสื อเสริ มประสบการณ์ ส าหรั บเด็ กปฐมวั ย เสนอให้ คณะกรรมการวิ ชาการ
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และผู้แทนกรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑. คัดเลือกจากประเภทหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณสมบัติส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กตามมาตรฐานคุณลั กษณะที่พึ งประสงค์ในหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุ ทธศักราช ๒560 และ
คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะข้างต้นและ/หรือ
๒. เลือกจากตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านการประกวด/
การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ รายละเอี ยดสามารถ Download จากเว็ บไซต์ ของส านั กวิ ชาการและมาตรฐาน
การศึก ษา ที่ (http://academic.obec.go.th) และเว็บ ไซต์ฐ านข้อ มูล บัญ ชีกาหนดสื่อ การเรีย นรู้ฯ
(http://academic.obec.go.th/textbook/web)
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายประเภท มีความหลากหลายในด้านของผู้แต่ง
ผู้ วาดภาพประกอบและเนื้ อหาการเรี ยนรู้ เพราะจะช่ วยให้ เด็ กมี โอกาสอ่ านหนั งสื อเสริ มประสบการณ์
ทีห่ ลากหลายและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด
๒. จานวนหนังสือเสริมประสบการณ์ควรเพียงพอกับจานวนเด็ก
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ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ศึกษาแนวทางการดาเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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

วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ง)
วงเงินเกิน 500,000 บาท
รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 2 ชุด และ

1. คณะกรรมการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือก
2. คณะกรรมการ
ตรวจรับ

ประมาณ 3 วันทาการ

รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และจัดทาใบสั่งซื้อ
ประมาณ 2 วันทาการ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน

ประมาณ 2 วันทาการ

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

จากผู้ขายที่เสนอราคา (โดยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขาย)
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคดั เลือก
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
จากผู้ขายที่เสนอราคา (โดยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขาย)
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(ต่อ)
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคดั เลือก
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
ประมาณ 1-2 วันทาการ

จากผู้ขายที่เสนอราคา (โดยตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ขาย)

ทารายงานการจัดซื้อหนังสือจากผู้ขายที่พิจารณาคัดเลือกได้
ประมาณ 1-2 วันทาการ

ทาหนังสือเชิญผู้ขายมาลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
(ผู้ขายเตรียมหลักประกันสัญญา 5% มาด้วย)
ประมาณ 7 วันทาการ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน

กรณีส่งหนังสือตรงตามกาหนด
ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน

กรณีที่ส่งหนังสือเรียนเกินกาหนด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับหนังสือเรียน

โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
ให้ผู้ขายทราบ (แจ้งอัตราการปรับ)

โรงเรียนเบิกจ่ายเงิน

วันที่ผู้ขายส่งหนังสือครบ

คานวณค่าปรับ
และแจ้งจานวน
ค่าปรับให้ผู้ขาย
ทราบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับหนังสือเรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายเงินโดยหักค่าปรับ
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ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน
1. โรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
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
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 1/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๘๕๐
๘๕๐

๒๐๐
๒๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๓๐๐
๓๐๐

๒๑๕
๒๑๕

๑,๖๖๕
๑,๖๖๕

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
ภาคเรียนที่ 2/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
ภาคเรียนที่ 1/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
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
จัดให้กับนักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์การคัดกรอง (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 2/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
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 1/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
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

58
2. จัดโดยสถานประกอบการ
ชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓

ภาคเรียนที่ 2/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
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 1/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
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 2/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
กิจกรรม
ชั้น
สมทบ
อุปกรณ์
พัฒนา
พื้นฐาน
รวม
(ประจา) การเรียน 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 1/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
กิจกรรม
หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบ
พัฒนา
(รวม/ชุด) การเรียน นักเรียน
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
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

รวม
๒
ภาคเรียน
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

60
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 2/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
กิจกรรม
สมทบ
อุปกรณ์
พัฒนา
พืน้ ฐาน
รวม
(ประจา) การเรียน 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 1/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
กิจกรรม
หนังสือ
สมทบ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ
พัฒนา
เรียน
(ประจา)
การเรียน นักเรียน
คุณภาพ
(รวม/ชุด)
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
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

รวม
๒
ภาคเรียน
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
ภาคเรียนที่ 2/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
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

พืน้ ฐาน

สมทบ
(ประจา)

อุปกรณ์
การเรียน

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

รวม

พื้นฐาน

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

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

ภาคเรียนที่ 1/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)
หนังสือ
เครื่อง
สมทบ
อุปกรณ์
กิจกรรมพัฒนา
เรียน
แบบ
(ประจา)
การเรียน
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 ภาค
เรียน
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 2/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)

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

พืน้ ฐาน

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 1/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม

พืน้ ฐาน

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 เครื่องแบ
การ บ
เรียน นักเรียน
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

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม

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

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

รวม
๒
ภาค
เรียน
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 2/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)

ชั้น

ประจา
ไป-กลับ

ปัจจัย อุปกรณ์
พื้นฐาน การเรียน
ค่าอาหาร นักเรียน
ประจา
13,500
3,630

500
-

100
100

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
215
215

รวม

ภาคเรียนที่ 1/๒๕62 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62)

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

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

500
-

200
200

100
100

300
300

215
215

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

14,815
3,785

29,130
7,730

ส าหรับ ศูน ย์ การศึ กษาพิ เศษ ได้ รับ เงิ นอุด หนุ น โครงการสนั บ สนุ น ค่าใช้จ่ายในการจั ดการศึก ษาตั้งแต่ ระดั บอนุ บ าลจนจบการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน
จานวน 4 รายการ ได้แก่ ค่าหนั งสื อเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนั กเรียน และค่ากิจกรรมพัฒ นาคุณภาพผู้ เรีย น ในส่วนเงินอุดหนุนค่าอาหาร
และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจา ซึ่งได้รับจัดสรรในผลผลิตเด็กพิการได้ รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ โดยให้บริหารงบประมาณให้เป็นไป
ตามรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
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ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒

สานักงานคณะสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จานวน ๑ ชุด
2. หลักเกณฑ์เงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ ชุด
๔. แนวปฏิบัตกิ ารระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ ชุด
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบารุง
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบารุงการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หลั กเกณฑ์ การเก็ บเงินบ ารุงการศึ กษาสถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน
3. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การเรื่อ งการระดมทรัพ ยากรของสถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานดังสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ โทรสาร๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็ นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบารุ ง
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗
ลงวั นที่ ๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๑เรื่ อง การเก็ บ ค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษา ในสั งกั ดส านั กงาน
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 เก็บเงินบารุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตร
แกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ซึ่ งมุ่ งเน้ นหลั กสู ตรที่ มี เนื้ อหาสาระมากกว่ าปกติ การสอนด้วยบุ คลากรพิ เศษ
การสอนด้วยรูปแบบ หรื อวิ ธีการที่ แตกต่างจาก การเรี ยนการสอนปกติ หรือการสอนที่ ใช้ สื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทจี่ ัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่เหมาะสม กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และเป็ น ไปด้ ว ยความสมั ค รใจของผู้ ป กครองและนั ก เรี ย น
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกาหนด
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอือ้ อภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
---------------------------ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน ได้แก่ ค่ าจั ดการเรี ยนการสอน ค่าหนั งสื อเรียน ค่ าเครื่องแบบนั ก เรียน ค่ าอุป กรณ์ การเรีย น และ
ค่ากิจ กรรมพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรีย น เป็ น ต้ น แต่ ในการจั ดการศึกษาส าหรับ สถานศึกษาที่มีความพร้อม และ
มีศั กยภาพเป็ นสถานศึกษาที่ มี ชื่อเสี ยงต้ องการจะเพิ่ มพู นประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพการศึก ษาของผู้ เรี ย น
ด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ ทาการสอนเพิ่ มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่ว ไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้ กอปรกับ
การตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถประกาศให้ ส ถานศึ ก ษาของรั ฐ ในสั งกั ด เก็ บ ค่ าใช้ จ่ าย เพื่ อ จั ด การศึ ก ษานอกหลั ก สู ต รแกนกลาง
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 เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่ วนร่วม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้
เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกาหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
ก. สถานศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐานไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพือ่ อุดหนุนให้แล้ว 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 ครัง้
๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรปีละ ๔๐ ชั่วโมง
9. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน
๑๐. ค่าสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขัน้ พื้นฐาน
๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล
๑๓. ค่าวัสดุสานักงาน
๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
1๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา
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๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๙. ค่าคูม่ ือนักเรียน
๒๐. ค่าบัตรประจาตัวนักเรียน
๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน
สาหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดทาเป็นลักษณะพิเศษอย่างมีคุณภาพ
สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจาเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิน่
ข. สถานศึกษาที่จั ดการเรีย นการสอนนอกเหนือหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่ งเสริม
และพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้นั กเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
ที่
รายการ
๑ ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ
และด้านอื่น ๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น)

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ บาท
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
เท่าทีจ่ ่ายจริง ตามความจาเป็นและเหมาะสม
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิน่ ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ
ให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP

การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา 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 สามารถขอรั บ การสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ ายได้ ตามความสมั ครใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้
ที่
รายการ
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด
ของนักเรียนนอกเวลาเรียน
๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
๔ ค่าเรียนปรับพืน้ ฐานความรู้

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับสภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรายการรวมกันไม่เกิน
๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน
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ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
ที่ได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัดตามความจาเป็น และ
เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๒. ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
(๑ เครือ่ ง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. ค่าใช้ จ่ า ยในการจั ด ร่ ว มโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรี ยนเกิ นมาตรฐาน
ทีร่ ัฐจัดให้
๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
จ. สถานศึกษาที่ จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยได้เท่าทีจ่ า่ ยจริงโดยประหยัด 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
ตามข้ อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้เท่ าที่ จ่ ายจริงโดยประหยัด ตามความจ าเป็ นและเหมาะสมกั บ สภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดู แลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์
ที่จะได้รับ ดังนี้
๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน ควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่นอ้ ยกว่า ๒ ชั่วโมง
๒. การเรียนการสอนโดยครูทสี่ ถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก
๓. ค่าสาธารณูปโภคสาหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๕. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
๖. ค่าอาหารนักเรียน
7. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดและการไปทัศนศึกษา
๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ง การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมัติ
จากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก่ อ น จึ ง จะด าเนิ น การขอรั บ การสนั บ สนุ น ได้ โ ดยให้ มี การประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็ น กาหนดแนวปฏิบั ติการระดมทรั พยากรของสถานศึกษา สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เพื่ อให้ ทุ กภาคส่ วนของสั งคมมี ส่ วนร่ วมในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อจั ดการศึ กษาขั้ น พื ้น ฐาน
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึ กษาธิ ก ารจึ งก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาในสั งกัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานระดมทรัพยากรเพื่ อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่ วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
---------------------------ด้วยปัจจุ บัน การจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่ วนประกอบกับ
มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึ กษา ดั งนั้ น เพื่ อให้ การระดมทรั พยากรเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั น ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัตดิ ังนี้
๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี
๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจาเป็น
๓. สถานศึ กษาต้ องแต่ งตั้ งคณะกรรมการระดมทรั พยากรของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
ให้ แ รงจู ง ใจในการระดมทรั พ ยากรจากบุ ค คลครอบครั ว ชุ ม ชนองค์ ก ร ชุ ม ชนเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๔. สถานศึ กษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพ ยากรเพื่ อขอความเห็ น ชอบต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๕. การใช้จ่ายทรัพย์ สิ นและทรัพยากรอื่นที่ ได้ รับจากการระดมทรั พยากรเพื่อการศึ กษาจะต้อง
สอดคล้องกับโครงการทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สถานศึกษาต้องรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
.........................................................
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เล่ม 133 ตอนพิเศษ 136 ง

หน้า 11
ราชกิจจานุเบกษา

15 มิถุนายน 2559

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ งชาติ ก าหนดให้ รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ บุ ค คลได้ รั บ การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ ปี โดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่ ายนั้ น รั ฐ บาลที่ ผ่ านมามี 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
ตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขตการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลาดับ
หั ว หน้ า คณ ะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ พิ จารณ าแล้ ว เห็ นว่ า โดยที่ เ รื่ อ งนี้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ด้ านการศึ ก ษาของคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ และนโยบายปฏิ รูป การศึ ก ษาของรั ฐ บาล ทั้ งสามารถ
ลดความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทาง
ดังกล่าวและพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของ
รัฐ และมาตรการตามกฎหมาย เพื่ อเป็ น หลั ก ประกั น ความยั่ งยืน มั่นคงและเพื่ อให้ ส ามารถจัดงบประมาณ
สนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง
อาศั ยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคาสั่งนี้
“ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษา” หมายความว่ า งบประมาณที่ รั ฐจั ดสรรให้ แก่ หรื อผ่ านทาง
สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
“การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ๑๕ ปี ” หมายความว่า การศึก ษาตั้ งแต่ระดั บ ก่อ นประถมศึ กษา
(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
“การศึ ก ษาสงเคราะห์ ” หมายความว่ า การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เด็ ก ที่ ต กอยู่ ใ นภาวะ
ยากลาบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มี ลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้ มีชีวิตและความ
เป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น มีพัฒนาการทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ข้ อ ๒ ให้ ส่ ว นราชการที่ เกี่ 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 นาทางร่า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สั งคม และสติ ปั ญ ญา
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
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ข้อ ๓ ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกั บการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจั ด การศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กาหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ๑๕ ปี เพือ่ เสนอตามกระบวนการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน
(๒) ค่าหนังสือเรียน
(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้แทน
และขยายผลต่อจากคาสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคาสั่งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวัน ที่คาสั่งนี้ใช้บังคั บ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกาหนดอั ตราค่าใช้จ่าย
สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
ข้อ ๗ คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 277/2562
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทางานประชุมจัดทาแนวทางการดาเนินงานและการบริหารงบประมาณ
การสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ ายในการจัดการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
------------------------------------------ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานได้ รับ อนุ มั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัด การศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บอนุ บาลจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กิ จกรรมการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน งบเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน งบประมาณ จ านวน
37,796,600,300 บาท ประกอบด้วย๕ รายการย่อย ได้แก่ ๑) ค่าจั ดการเรียนการสอน ๒) ค่าหนั งสือเรียน
3) ค่ าอุ ปกรณ์ การเรี ยน ๔) ค่ าเครื่ องแบบนั กเรี ยน ๕) ค่ ากิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยน โดยมี วัตถุ ประสงค์
เพื่อให้ นั กเรียนทุกคนได้ รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่มี คุณภาพและมาตรฐาน
โดยมี ตั วชี้ วั ด เชิ งปริ มาณ : จ านวนนั กเรี ย นที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
จานวน 6,855,053 คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานร้อยละ ๑๐๐ นั้น
เพื่ อให้ การบริ ห ารงบประมาณการสนับ สนุน ค่า ใช้จ ่ า ยในการจัด การศึก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เป็น ไปอย่างมี ประสิ ทธิภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวทางการดาเนินงานและการบริหาร
งบประมาณการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้จ่ ายในการจั ด การศึก ษาขั้น พื้ นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
คณะที่ปรึกษา
๑. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทางาน
1. ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผู้แทน
3. ผู้อานวยการสานักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน
4. ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน หรือผู้แทน
5. ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้แทน
6. ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
7. ผู้อานวยการสานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้แทน
8. ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน
9. นายรังสรรค์ มณีเล็ก
ข้าราชการบานาญ
10. นางเทียมจันทร์ สุขศิริ
ข้าราชการบานาญ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
11. นายธัชชเวชว์...
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11. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
คณะทางาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
12. นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง
คณะทางาน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
13. นายสุรัตน์ บุตรดี
ผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ
คณะทางาน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
14. นายสมจิต สมอ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
15. นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
16. นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
17. นางสาวแก้วใจ จิเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
18. นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
19. นางพรพิมล ชินภักดี
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
20. นางสาวอรัญญา แยงเจริญ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
21. นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
22. นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดงิ้วราย
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
23. นายพิสิฐ ไชยชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านรวมมิตร
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
24. นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
25. นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3
26. นายภานุวัฒน์ ธงยศ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
27. นางบุษบา ธนาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
28. นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะทางาน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
29. นางอังคนา คาสิงห์นอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
30. นางสาวไพรินทร์...
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30. นางสาวไพรินทร์ สุขกาปัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
31. นายอรุณ พรหมจรรย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทางาน
สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. นางพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
คณะทางาน
สานักการคลังและสินทรัพย์
33. นางรัตนวิภา ธรรมโชติ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
คณะทางาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
34. นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้อานวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ
คณะทางาน
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
35. นางสาวสมควร เพียรพิทักษ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
36. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
37. นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
นิติกรชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
สานักนิติการ
38. นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
คณะทางาน
สานักการคลังและสินทรัพย์
39. นางสาวสาเภาเงิน ชาติสาราญ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
คณะทางาน
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
40. ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย หรือผู้แทน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
41. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42. ผู้อานวยการกลุ่มสารสนเทศ หรือผู้แทน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย
พนักงานราชการ
คณะทางาน
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
45. นายจักรพันธ์ อัมรนันท์
พนักงานธุรการ
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46. นายวันชัย จันทร์ดา
ผู้อานวยการกลุ่มงบประมาณ 1
คณะทางานและเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
47. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48. นางวรรณา จิตกระแส
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49. นางสาวดาราวรรณ...

77
49. นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50. นางสาวกรชนก เขือ่ นเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51. นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชยั
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทางานมีหน้าที่
๑. เสนอผลการดาเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพือ่ ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๒. ระดมความคิ ด เห็ น และจั ด ท าร่ า งแนวทางการด าเนิ น งานและการบริ ห ารงบประมาณ
การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๓. จัดทาแนวทางการดาเนิน งานและการบริห ารงบประมาณการสนั บสนุนค่าใช้จ่ายในการจั ด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62

(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/

