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เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
80
สำเนาคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย
81
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แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ก. ความเปนมา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติสาระสำคัญในหมวด ๕ หนาที่ของรัฐ
ดานการศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนคาใชจาย
วา ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา หรือใหประชาชนไดรับการศึกษา รัฐตองดำเนินการให
ผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ในสวนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติ ม
ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ทางการศึกษาในลักษณะเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ไดบ ัญ ญัติไววา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย ประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติวา บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแก กรณี ดังตอไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมี ความรู ความสามารถ
ในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กฎหมายกำหนด (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสำหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เห็นวานโยบายจัดการศึกษาไมเ ก็บ คาใช จ  าย
เปนเวลา 15 ป สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรมในสังคม
แก ป  ญ หาความยากจน ตลอดจนส ง เสริ ม การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละสอดคล อ งกั บ ความต อ งการ
ของประชาชน จึงไดออกคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ไดยืนยัน
แนวทางการจัดใหบุคคลไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 1๕ ป โดยไมเก็บคาใชจายและพัฒนาตอไป
ด ว ยการยกระดั บ จากการเปน โครงการตามนโยบายของแตละรัฐบาลใหเปน หนาที่ของรัฐ และมาตรการ
ตามกฎหมาย เพื ่ อ เป น หลั ก ประกั น ความยั ่ ง ยื น มั ่ น คง และเพื ่ อ ให ส ามารถจั ด งบประมาณสนั บ สนุ น
ไดอยางตอเนื่อง และไดใหความหมายของคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป การศึกษาพิเศษ
และการศึกษาสงเคราะห ดังนี้
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คาใชจายในการจัดการศึกษา หมายความวา งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหแกหรือผานทางสถานศึกษา
หรือผูจัดการศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป
หมายความวา การศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเทา และใหหมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษา
สงเคราะหดวย นอกจากนี้ ไดกำหนดความหมายของคำวา การศึกษาพิเศษ หมายความวา การจัดการศึกษา
ใหแกบุคคลซึ่งมีความผิดปกติอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งจำเปนตองจัดการศึกษาใหเปนรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัย
เทคนิคตาง ๆ ในการสอนตามลักษณะความตองการและความจำเปนของแตละบุคคล และการศึกษาสงเคราะห
หมายความวา การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่ตกอยูในภาวะยากลำบาก หรืออยูในสถานภาพที่ดอยกวาเด็กทั่ว ไป
หรือที่มีลักษณะเปนการกุศล เพื่อใหมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกตองและเหมาะสมกับวัย
ทั้งนี้ คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ขอ 2 ใหสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด เตรียมการเพื่อจัดใหเด็กเล็กกอนวัยเรียนไดรับการดูแลและพัฒนาทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคมและสติปญญา โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการดำเนินการ ขอ 3 ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดอัตราคาใชจายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป
เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป โดยมีคาใชจาย ไดแก (1) คาจัดการเรียนการสอน
(2) คาหนังสือเรียน (3) คาอุปกรณการเรียน (4) คาเครื่องแบบนักเรียน (5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
และ (6) คาใชจายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และ ขอ 6 ใหอัตราคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใชอยูในวันกอนวันที่คำสั่งนี้ใชบังคับ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวา
จะมีการกำหนดอัตราคาใชจายสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป ตาม ขอ 3
โดยการสนับสนุน ค าใชจ ายในการจั ดการศึกษาตั้ งแตร ะดั บ อนุบาลจนจบการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
ไดมีมติคณะรัฐ มนตรีที่เ กี่ ยวข อง ประกอบดวย มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที ่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ อนุมั ติ
ตั้งงบประมาณเปนรายป เพื่อดำเนินงานสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนลำดับตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549
อนุมัติใหปรับอัตราคาเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน โดยแบงการปรับเพิ่มเปน 3 ปการศึกษาอยางตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2553
อนึ่ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 อนุมัติในหลักการการปรับอัตราเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัวสำหรับผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายใน 4 รายการ ไดแก
1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาอุปกรณการเรียน 3) คาเครื่องแบบนักเรียน และ 4) คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน โดยการปรับเพิ่มในปที่ 1 (พ.ศ. 2566) ใหทยอยปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได (งบประมาณ
ผูกพันตอเนื่อง) จนถึงปที่ 4 (พ.ศ. 2569) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เพื่อลดภาระคาใชจายของผูเรียน
และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
โดยมิติดานการศึกษาเปนมิติหนึ่งที่ใหความสำคัญในการมุงสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ
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ข. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหนักเรียนทุกคนมีความพรอมที่จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ค. เปาหมาย
1. ดานปริมาณ
จำนวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา ๒๕๖6
จำนวนทั้งสิ้น ๖,627,264 คน จำแนกได ดังนี้
จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับกอนประถมศึกษา
847,627 คน
ระดับประถมศึกษา
3,013,039 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1,690,962 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1,053,385 คน
ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)
5,656 คน
นักเรียนในศูนยการศึกษาพิเศษ
16,595 คน
จำนวนนักเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนปกติ (จำนวน 29,265 โรง)
6,557,027 คน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห (จำนวน 52 โรง) 32,841 คน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (จำนวน 49 โรง) 12,414 คน
ศูนยการศึกษาพิเศษ (จำนวน 77 ศูนย)
17,193 คน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ 7,857 คน
(จัดโดยครอบครัว 2,201 คน จัดโดยสถานประกอบการ 5,656 คน)
2. ดานคุณภาพ
นักเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ ตามหลักสูตรและการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนทุกระดับ โดยเนนการเสริมสรางความคิดสรางสรรคผานกระบวนการเรียนรู ผานการใชสื่ อ
อุปกรณการเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมใหองคกรภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสรวมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึ ก ษา
และการเรียนรู
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ง. ตัวชี้วัด
1. ดานปริมาณ
ร อยละของนั กเรี ย นในระดั บ การศึก ษาขั้ น พื ้น ฐานสัง กัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ดานคุณภาพ
2.1 รอยละของนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.2 รอยละของนักเรียนที่มีความรู ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.3 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครอง ครู
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนตาง ๆ ของการดำเนินงาน
การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึ กษา
โดยการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและรับผิดชอบตอครอบครัว สังคม
ประเทศชาติ และเปนพลเมืองดีของโลก
3. สถานศึกษาสามารถบริ หารจัด การ ในการจัดการศึกษาไดอยางมีป ระสิทธิภาพ สงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4. ผูปกครองมี ความพึ งพอใจที่ไดรับ การสนับสนุน คาใชจ ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผูปกครองนักเรียนสามารถลดภาระคาใชจายในการศึกษาของนักเรียนได (รายละเอียดดูจาก
ภาคผนวก หนา 63)
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ฉ. นิยามศัพท
1. การสนั บ สนุ นค าใช จ า ยในการจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน หมายถึ ง งบประมาณที่รัฐจัดสรร
ใหสถานศึกษา 5 รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว ปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
คาอาหารนักเรียนประจำพักนอน) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยรับเด็กเขาศึกษาซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดจนถึง
อายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตเด็กที่สอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับแลว
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแตอายุ 3 ป แตไมเกินอายุ 20 ป
ตามขอมูลที่รายงานเขาสูระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
4. ระดับกอนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ใหแกเด็กที่มีอายุ
ตั้งแต 3 - 6 ป
5. ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกนักเรียน เริ่มตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 - 6
6. ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกนักเรียน ซึ่งแบงออกเปน 2 ชวง คือ มัธยมศึกษา
ตอนตน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงเปน 2 ประเภท
คือ ประเภทสามัญ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - มัธยมศึกษาปที่ 6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ที่จัดโดยสถานศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) ที่จัดโดยสถานประกอบการ
7. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกบุคคลซึ่งมีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งจำเปนตองจัดการศึกษาใหเปนรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคตาง ๆ ในการสอนตามลักษณะความตองการ
และความจำเปนของแตละบุคคล
8. การศึ กษาสงเคราะห หมายถึ ง การจั ดการศึ กษาให ก ั บเด็ กที ่ ตกอยู  ในภาวะยากลำบาก
หรืออยูในสถานภาพที่ดอยกวาเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเปนการกุศล เพื่อใหมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกตองและเหมาะสมกับวัย
9. เด็กที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไมมีสัญชาติไทย หมายถึง เด็กวัยเรียนที่ไมมีสัญชาติไทย
อาศัยอยูในประเทศไทย ที่เขารับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
9.1 เด็ กที ่ ไม มี ห ลั กฐานตามกฎหมายวาดว ยทะเบีย นราษฎร หมายถึง เด็กที่อาศั ย อยู
ในประเทศไทย และไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร
9.2 เด็กที่ไมมี ทร . 13 หมายถึง เด็กตางดาวที่ไมมีสัญชาติไทยและไมอยูในทะเบียนกลาง
ใชรหัสนำหนาดวย G โดยไดรับรหัสประจำตัวจากกระทรวงมหาดไทยแลว
9.3 เด็กที่มี ทร. 13 หมายถึง เด็กที่ยังไมไดรับสัญชาติไทย แตมีชื่ออยูในทะเบียนกลาง
10. เด็กตางชาติ หมายถึง เด็กที่มีสัญชาติตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย และมีหลักฐานแสดงตัวตน
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ช. แนวทางการดำเนินการ และเกณฑการจัดสรร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนในรายการคาจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิม
รอยละ 2 คาอุปกรณการเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 22 คาเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 7
และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 2 เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั ้ น พื ้ น ฐาน โดยรั ฐ จั ด สรรงบประมาณตามแผนงานยุ ท ธศาสตร ส ร า งความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขั ้นพื้นฐาน กิจกรรม
การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน 5 รายการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 37,054,791,800 บาท ดังนี้
1. คาจัดการเรียนการสอน
21,906,927,400 บาท
2. คาหนังสือเรียน
5,136,298,600 บาท
3. คาอุปกรณการเรียน
2,925,266,500 บาท
4. คาเครื่องแบบนักเรียน
2,803,059,100 บาท
5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4,283,240,200 บาท
โดยมีแนวทางการดำเนินการ และเกณฑการจัดสรร ดังนี้

1. คาจัดการเรียนการสอน

คาจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั ่ว ไป
เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก เงินอุดหนุนรายหัว ปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
คาอาหารนักเรียนประจำพักนอน โดยมีเกณฑและแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรใหนักเรียนทุกคน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้
1) ระดับกอนประถมศึกษา
๑,๗34 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๘67 บาท/คน
2) ระดับประถมศึกษา
๑,๙38 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๙69 บาท/คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๓,๕70 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑,๗85 บาท/คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,876 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑,๙38 บาท/คน
1.1.2 เงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติม
1.1.2.1 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื ่ อ วั น ที ่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ เห็ น ชอบให เ พิ่ ม
เงินอุดหนุนรายหัวใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
1) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาใหเพิ่มจาก
รายหัวที่ไดรับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)
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2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาใหเพิ่มจาก
รายหัวที่ไดรับปกติ อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
1.1.2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบใหเพิ่มเงินอุดหนุน
ใหโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ โดยจัดใหเฉพาะนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เพิ่มใหอีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
1.1.2.3 คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบใหปรับอัตรา
เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา
๑,๐๐๐ บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๕๐๐ บาท/คน
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3,0๐๐ บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
1,500 บาท/คน
สำหรั บการจั ดสรรงบประมาณให เป นไปตามเกณฑ ระบบการคั ดกรอง
ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แนวทางและวิธีการ
บริหารจัดการคาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ภาคผนวก หนา 33)
1.1.2.4 คาอาหารนักเรียนประจำพักนอน
ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที ่ กค 0406.4/11297 ลงวั น ที่
24 มีนาคม 2559 อนุมัติใหเบิกจายคาอาหารนักเรียนประจำพักนอน ตามที่ขอทำความตกลงไว ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา
๘,๐๐๐ บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๔,๐๐๐ บาท/คน
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๘,๐๐๐ บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๔,๐๐๐ บาท/คน
1.2 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
เกณฑการจัดสรร ดังนี้
ระดับกอนประถมศึกษา
๗,335 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนที่ 2/2565
๓,667 บาท/คน
- ภาคเรียนที่ 1/2566
๓,668 บาท/คน
ระดับประถมศึกษา
๗,509 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนที่ 2/2565
๓,754 บาท/คน
- ภาคเรียนที่ 1/2566
๓,755 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑๐,481 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนที่ 2/2565
๕,240 บาท/คน
- ภาคเรียนที่ 1/2566
๕,241 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,818 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
5,409 บาท/คน
ระดับ ปวช. ๑-๓
๑๑,970 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๕,985 บาท/คน
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1.3 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห มีเกณฑการจัดสรร ดังนี้
1.3.1 ระดับกอนประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ
๓๐,๖34 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
15,317 บาท/คน
2) นักเรียนไป - กลับ
๘,๙54 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๔,๔77 บาท/คน
1.3.2 ระดับประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ
๓๐,๘38 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑๕,๔19 บาท/คน
2) นักเรียนไป - กลับ
๙,๑58 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๔,๕79 บาท/คน
1.3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1) นักเรียนประจำ
๓๒,๒70 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑๖,๑35 บาท/คน
2) นักเรียนไป - กลับ
๑๐,๑70 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๕,๐85 บาท/คน
1.3.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) นักเรียนประจำ
๓๒,๕76 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑๖,๒88 บาท/คน
2) นักเรียนไป - กลับ
๑๐,๔76 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๕,๒38 บาท /คน
1.4 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑการจัดสรร ดังนี้
1.4.1 ระดับกอนประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ
๓๑,054 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
1๕,๕27 บาท/คน
2) นักเรียนไป - กลับ
๘,๙54 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๔,๔77 บาท/คน
1.4.2 ระดับประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ
๓๑,๒58 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑๕,๖29 บาท/คน
2) นักเรียนไป - กลับ
๙,๑58 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๔,๕79 บาท/คน
1.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1) นักเรียนประจำ
๓๒,๖70 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑๖,๓35 บาท/คน
2) นักเรียนไป - กลับ
๑๐,๕70 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๕,๒85 บาท/คน
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1.4.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) นักเรียนประจำ
๓๒,๕76 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑๖,๒88 บาท/คน
2) นักเรียนไป - กลับ
๑๐,๘76 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๕,๔38 บาท/คน
1.5 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนในศูนยการศึกษาพิเศษ มีเกณฑการจัดสรร ดังนี้
1.5.1 คาอาหารนักเรียนประจำ
๒๗,๐๐๐ บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑๓,๕๐๐ บาท/คน
1.5.2 ปจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ
๑,๐๐๐ บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๕๐๐ บาท/คน
1.5.3 คาอาหารนักเรียน ไป - กลับ
๖,๖๐๐ บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๒,๙๗๐ - ๓,๖๓๐ บาท/คน
รายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
ตามภาคผนวก หนา 31

2. คาหนังสือเรียน

2.1 งบประมาณคาหนังสือเรียนที่ไดรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2566 เปนคาหนังสือ
เสริมประสบการณสำหรับระดับกอนประถมศึกษา คาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ทุ กระดั บ ชั ้ น และแบบฝ กหั ดรายวิช าพื ้น ฐาน ใน ๓ กลุมสาระการเรีย นรู เฉพาะชั้น ประถมศึ กษาปที่ ๑
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่6 เพื่อจัดสรรใหนักเรียนมีหนังสือใชเรียนครบทุกคน ดังนี้
มูลคาหนังสือตอชุด
กอนประถมศึกษา
๒๐๐ บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๖56 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
๖50 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๖53 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
707 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
846 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
859 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
808 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
921 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
996 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
๑,๓84 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
๑,326 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑,๑64 บาท/คน/ป
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ป

10

2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารสนั บ สนุน งบประมาณใหส ถานศึก ษาจัดซื ้อ หนั งสื อ ตามกิจ กรรม
การสนั บ สนุ นค า ใชจ า ยในการจัดการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน โครงการสนับสนุนคาใชจ ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก
2.2.1 ระดับกอนประถมศึกษา
เปนหนังสือเสริมประสบการณระดับชั้นอนุบาลที่สอดคลองตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2.2.2 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)
เปนหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุมสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร
3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพ
8) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และแบบฝกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิ การกำหนดให มี เพื่อเสริมทั กษะที่ จ ำเปน
แกนักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาเทานั้น ไดแก
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร
3) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.2.3 ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปที่ ๑ - มัธยมศึกษาปที่ ๖)
เปนหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุมสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หมายเหตุ กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ค ณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖4 เปนตนไป
ทุกระดับชั้น ใหใชหนังสือเรียนและแบบฝกหัดที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
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2.3 การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝกหัด
2.3.1 หนังสือเสริมประสบการณระดับชั้นอนุบาล
ใหครูผูสอนระดับชั้นอนุบาล เปนผูคัดเลือกหนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน และผูแทนนักเรียน)
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพิจารณาคัดเลือกใหพิจารณาจากความสอดคลองของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลักสูต รสถานศึ กษา ปลูกฝงใหเด็ กมีนิ สัยรั กการอาน สงเสริมกระบวนการคิ ด คุณธรรม จริยธรรม
รักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อตัวอยางหนังสือที่ผานการประกวด/การคัดเลือกจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน จากเว็บไซตสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตามที่อยูเว็บไซต http://academic.obec.go.th
หรือเว็บไซตฐานข อมูลบั ญชีกำหนดสื่ อการเรียนรู สำหรับเลื อกใช ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั ้ นพื ้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 ตามที่อยูเว็บไซต http://academic.obec.go.th/textbook/web/
หรือ QR Code ที่ระบุในภาคผนวก หนา 105 นอกเหนือจากรายชื่อตัวอยาง สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดซื้อ
หนังสือเสริมประสบการณระดับชั้นอนุบาลอื่น ๆ ได โดยพิจารณาตามแนวทางดำเนินการเลือกซื้อ (ภาคผนวก
หนา 58 – 60)
2.3.2 หนังสือเรียนและแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให ครู ผ ู  ส อนเป น ผู พ ิจ ารณาคั ดเลื อ กหนังสื อตามเหตุผ ลเชิ ง คุ ณ ค าทางวิช าการ
เสนอคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรและวิชาการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย
(ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน และผูแทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคัดเลือกใหพิจารณาจากหนังสือเรียนและแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน พิจารณา
คั ด เลื อ กจากหนั ง สื อ ที ่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
มีเนื้อหาสาระยากงายเหมาะสมกับผูเรียน โดยปกติใหเลือกจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูสำหรับเลือกใชใน
สถานศึกษา รายการที่อยูในบัญชีที่ 1 จากเว็บไซตฐานขอมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูสำหรับเลือกใช ใน
สถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ตามที ่ อ ยู  เ ว็ บ ไซต
http://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรือเว็บ ไซตของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่อยูเว็บไซต http://academic.obec.go.th หรือ QR Code ที่ระบุในภาคผนวก หนา 105
อนึ่ง การคัดเลือกหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมของโรงเรียน หรือหองเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงคพิเศษตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 กลุม ไดแก
1) โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
2) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น ที่ตั้งอยูในชนบทหางไกล และจัดการเรียนการสอน
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
3) หองเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4) หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP) และหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
Mini English Program (MEP)
5) หองเรียนภาษาจีน
โดยคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝกหัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคพิเศษของโครงการ
และตองผานความเห็นชอบรวมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.4 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด
2.4.1 การจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณระดับชั้นอนุบาล
ใหจัดซื้อเพื่อใชสำหรับการจัดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควรมีหลากหลายประเภท ในดานของผูแตง ผูวาดภาพประกอบ เนื้อหา
การเรียนรู และมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนเด็ก เหมาะสมตอการจัดประสบการณในหองเรียนระดับชั้นอนุบาล
2.4.2 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหดำเนินการจัดซื้อ ดังนี้
1) จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ใหแกนักเรียน
ครบทุกคน โดยหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหพิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำหรับกลุมสาระการเรียนรูอื่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได เ ห็ น ชอบการขยายเวลาการอนุญ าตใชสื่อการเรียนรูของเอกชนที่ใบอนุญ าตครบ 5 ป ในปการศึกษา
2559 - 2565 ให ส ามารถใช ต อในป การศึ กษา 2566 ไดอีกในระยะเวลา 1 ป เพื่อรอการปรั บ ปรุ ง
และประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม
2) จัดซื้อแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา โดยใหจัดซื้อแบบฝกหัด
ใน ๓ กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อแจกใหแก
นั ก เรี ย นระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาทุ ก คน โดยไม เ รี ย กเก็ บ คื น ทั ้ ง นี ้ การจั ด ซื ้ อ แบบฝ ก หั ด คณิ ต ศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษา ใหพิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรณีสถานศึกษาไมสามารถดำเนินการตามกระบวนการตามขอ 1) และ 2) ขางตนได
อาจรวมกลุ  ม กับ สถานศึ ก ษาอื ่ น ในการดำเนิ น การคัด เลือ กหนั งสื อ เรี ย น และเจรจาตกลงราคา เพื ่ อ ให
แตละสถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด เปนรายสถานศึกษาได
กรณีที่ไดรับแจงจัดสรรงบประมาณยังไมครบตามวงเงินงบประมาณคาหนังสือเรียน
ใหสถานศึกษายืมเงินจากงบเงินอุดหนุน รายการคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาใชเปนลำดับแรกกอน
หากยั งไม พ อให ย ื มเงิ น จากรายการค า จัด การเรี ย นการสอน เปน ลำดับ ถัดไป และเมื่อไดร ับ การจั ด สรร
งบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริง ใหสงใชคืนรายการเดิม งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน
และแบบฝกหัดสามารถถัวจายระหวางกลุมสาระการเรียนรูและระดับชั้นได
การจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา
เพิ่มเติม ของโรงเรียนหรือหองเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงคพิเศษตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 กลุม ไดแก
1) โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
2) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น ตั้งอยูในชนบทหางไกล และจัดการเรียนการสอน
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
3) หองเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4) หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP) และหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
Mini English Program (MEP)
5) หองเรียนภาษาจีน
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สถานศึ ก ษาสามารถนำเงิ น งบประมาณไปจั ด ซื ้ อ ให เ ป น ไปตามการคั ด เลื อ กหนั ง สื อ
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคพิเศษของโครงการ โดยผานความเห็นชอบรวมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น ตั้งอยูในชนบทหางไกล และจัดการเรียนการสอน
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
ซึ่งจำเปนตองใชหนังสือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ สามารถนำงบประมาณ
รายการคาหนังสือเรียน ไปดำเนินการจัดหาหนังสือเรียนและแบบฝกหัดไดตามความเหมาะสม
กรณีมีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน รายวิชา
พื้นฐานใหแกนักเรียนทุกคนแลว ใหสถานศึกษาสามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณระดับปฐมวัย
หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม (สถานศึกษาสามารถพิจารณาเลือกซื้อ โดยตรวจสอบ
รายชื่อสื่อการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม บัญชีที่ 3 จากเว็บไซตฐานขอมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูฯ หรือ
สื่อการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกบัญชี ที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา) หรือจัดทำ
สำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เชน ใบงาน ใบความรู เปนตน โดยผานความเห็นชอบรวมกันของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ใหสถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อใหแกนักเรียนทุกคน โดยไมเรียกเก็บ คื น
และสรางวินัยใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใชหนังสือใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
2.5 วิธีดำเนินการจัดซื้อ
2.5.1 ใหสถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิ จ ารณาสิ ่ ง ของที ่ จ ั ด เป น วั ส ดุ แ ละครุ ภ ั ณ ฑ ต ามหลั ก การจำแนกประเภทรายจ า ยตามงบประมาณ)
และกฎกระทรวงที ่เ กี่ ยวข อง โดยให คำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา และใหตอรองราคาจากผูขาย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจำเปนตองระบุชื่อสำนักพิมพและชื่อผูแตง
เปนการเฉพาะ ใหดำเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม โดยใหจัดทำ
หนังสือแจงใหผูมีอาชีพ รานคา สำนักพิมพ เขาแขงขันราคาใหมากที่สุดเทาที่จะทำได เมื่อมีผูเสนอราคาต่ำสุดแลว
หากเห็นวาราคายังไมเหมาะสมใหทำการตอรองราคาใหมากที่สุดเทาที่จะทำได
2.5.2 ใหสถานศึกษาเตรียมดำเนินการหาผูขายไวใหพรอม เพื่อที่จะทำสัญญาไดทันที
เมื่อไดรับแจงอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา
2.5.3 เมื่อไดรับเงินงบประมาณ ใหตรวจสอบจำนวนเงินที่ไดรับแจงการโอนเงิน และจำนวนเงิน
ในสมุดคูฝากของธนาคารวามีจำนวนเงินที่ถูกตองตรงกัน และออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ
ในนามของสถานศึกษาตามจำนวนเงินที่ไดรับ พรอมสงใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไวเปนหลักฐาน
2.5.4 เมื ่ อดำเนิ น การจั ดซื้ อหนังสื อเรีย นเรี ย บรอ ยแลว ใหส ถานศึกษาลงบั ญชี ว ั ส ดุ
หนังสือเรียน และใหนักเรียนลงชื่อรับหนังสือไวเปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
2.5.5 การจัดซื้อหนังสือเรียนจะตองดำเนินการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
ทั้งนี้ ไดกำหนดปฏิทินการดำเนินงานมาใหดวยแลว
หมายเหตุ สถานศึกษานำรองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเรียน
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวของ
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3. คาอุปกรณการเรียน
3.1 งบประมาณคาอุปกรณการเรียน
คาอุปกรณการเรียน หมายถึง อุปกรณการเรียนที่จำเปนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ไดแก สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไรสารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ
ไมบรรทัด กระเปานักเรียน อินเทอรเน็ตซิมเพื่อใชในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณที่ใชสำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ
ในอัตราดังนี้
ระดับกอนประถมศึกษา
๒90 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๑45 บาท/คน
ระดับประถมศึกษา
440 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
220 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
5๒๐ บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๒60 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
520 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๒60 บาท/คน
ระดับ ปวช.๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท/คน/ป
- ภาคเรียนละ
๒60 บาท/คน
ทั้งนี้ ผูปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจายระหวางอุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได
3.2 แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณการเรียน
3.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณคาอุปกรณการเรียน
ใหแกหนวยเบิกจาย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่เปนหนวยเบิกจาย) เพื่อใหดำเนินการโอนเงินงบประมาณ
คาอุปกรณการเรียน ซึ่งเปนเงินอุดหนุนทั่วไป เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด
3.2.2 สถานศึกษาจายเงินสด ใหกับนักเรียนและ/หรือผูปกครอง โดยดำเนินการตามขั้นตอน
การจายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้
1) เมื่อสถานศึกษาไดรับเงินงบประมาณใหตรวจสอบจำนวนเงินที่ไดรับแจงการโอนเงิน
และจำนวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาวามีจำนวนเงินที่ถูกตองตรงกัน
2) สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษา
ตามจำนวนเงินที่ไดรับสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวบรวมไวเปนหลักฐาน
3) สถานศึกษาแตงตั้งผูจายเงินอยางนอย ๒ คน โดยมีครูประจำชั้นรวมเปนผูจายเงิน
ใหแกนักเรียนและ/หรือผูปกครอง โดยใหลงลายมือชื่อผูรับเงิน กรณีนักเรียนไมสามารถลงลายมือชื่อรับเงินได
ใหผูปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อเก็บ ไวเปนหลักฐานการจายเงิน ตามแบบหลักฐานการจายเงิน
ตัวอยางเอกสารหมายเลข ๑ (แบบฟอรมหนา 17)
4) สถานศึกษาแจงใหนักเรียนและ/หรือผูปกครอง จัดซื้อ จัดหาอุปกรณการเรียน
ไดตามความตองการ เชน จัดซื้อจากรานคา ชุมชน ฯลฯ โดยดำเนินการใหทันกอนวันเปดภาคเรียน สำหรับโรงเรียน
ที่หางไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและศูนยการศึกษาพิเศษ ซึ่งผูปกครอง
หาซื้อไดลำบาก สถานศึกษาสามารถดำเนินการชวยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดหาได โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) สถานศึ กษาติดตามใบเสร็จ รับ เงิน หรือหลักฐานการจัดหาอุป กรณการเรียน
จากนักเรียน หรือผูปกครอง กรณีไมมีใบเสร็จใหใชแบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไมมีใบเสร็จรับเงิน
ใหใชหลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอยางเอกสารหมายเลข 2 (ตามแบบฟอรมหนา 18)
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6) สถานศึ ก ษาดู แ ลให น ั ก เรี ย นมี อ ุ ป กรณ ก ารเรี ย นจริ ง หากพบว า นั ก เรี ย น
ไมมีอุป กรณ การเรีย น โดยนักเรียนหรื อผูป กครองนำเงิน ไปใช จ ายอย างอื่ น ที ่ไมเปน ไปตามวัต ถุป ระสงค
ผูปกครองจะตองคืนเงินใหกับทางราชการ
7) นักเรียนและ/หรือผูปกครองสามารถใชจายเงินคาอุปกรณการเรียนตามความตองการ
ใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับชั้น โดยใหคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอคุณภาพการเรียนเปนสำคัญ
ไดแก สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไรสารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด
เครือ่ งมือเรขาคณิต วัสดุฝกตามกลุมสาระการเรียนรู วัสดุฝกอาชีพ วัสดุดาน ICT กระเปานักเรียน ฯลฯ เปนตน
8) กรณีที่ผูปกครองบริจาคคาอุปกรณการเรียนใหแกสถานศึกษา ดำเนินการตาม
แนวทางการบริจาคเงินที่ ไดรับสิ ทธิ์ อุปกรณ การเรีย น โดยบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์ดังกลาวใหกับโรงเรี ย น
ดวยความสมัครใจ เพื่อใหโรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของผูบริจาค (แบบฟอรม
หนา 27) เพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณการเรียนที่จำเปนสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได
3.2.3 สถานศึกษาสามารถโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูปกครองหรือนักเรียน
โดยดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1) แจงประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนทราบถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการ
จ า ยเงิ น รายการค า อุ ป กรณ การเรี ย นและรายการคาเครื่องแบบนัก เรีย น โดยใหผ ูป กครองหรือนักเรีย น
แจงความประสงคจะใหโรงเรียนโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูปกครอง หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของนักเรียน ซึ่งผูปกครองหรือนักเรียนรับผิดชอบคาใชจายในการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ (ถามี) พรอมแนบ
เอกสารสำเนาสมุดคูฝากธนาคารของผูปกครอง หรือสำเนาสมุดคูฝากธนาคารของนักเรียนที่แจงความประสงค
ใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังกลาว
๒) จัดทำรายละเอียดการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูปกครองหรือนักเรียน
ตามแบบที่กำหนด พรอมตรวจสอบใหถูกตอง ครบถวน ตัวอยางเอกสารหมายเลข 3 (แบบฟอรมหนา 19)
๓) ดำเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูปกครองหรือนักเรียน โดยเร็ว
๔) เก็บหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูปกครองหรือนักเรียน
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการจายเงิน และเพื่อการตรวจสอบ
5) ผูอำนวยการโรงเรียนกำกับ ดูแลการโอนเงินและตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
ใหกับผูปกครองหรือนักเรียน
6) กำชั บ ผู  ป กครองหรื อนั กเรี ย น ใหน ำเงิน ดังกลาวไปจัดหาอุป กรณก ารเรี ย น
และเครื่องแบบนักเรียน โดยสถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณการเรียน
จากนักเรียนหรือผูปกครอง กรณีไมมีใบเสร็จรับเงินใหใชแบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไมมีใบเสร็จรับเงิน
ใหใชหลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอยางเอกสารหมายเลข 2 (แบบฟอรมหนา 18)

4. คาเครื่องแบบนักเรียน

4.1 งบประมาณคาเครื่องแบบนักเรียน
คาเครื่องแบบนักเรียน ประกอบดวย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
ระดับกอนประถมศึกษา
๓25 บาท/คน/ป
ระดับประถมศึกษา
400 บาท/คน/ป
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
500 บาท/คน/ป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕50 บาท/คน/ป
ระดับ ปวช. ๑ – ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙50 บาท/คน/ป
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ทั้งนี้ ผูปกครองหรือนักเรียนสามารถถัวจายระหวางเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนได
กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแลว สามารถซื้อเข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/
ผูบำเพ็ญประโยชน ชุดกีฬา ชุดฝกงาน ชุดประจำทองถิ่น และอุปกรณการเรียนที่จำเปนได
4.2 แนวทางการจายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน
4.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนงบประมาณคาเครื่องแบบนักเรียน
ใหแกหนวยเบิ กจาย (สพป. สพม. โรงเรียนที่ เปนหนว ยเบิ กจ าย) เพื่อให ดำเนิน การโอนเงิ นงบประมาณ
คาเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเปนเงินอุดหนุนทั่วไป เขาบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด
4.2.2 สถานศึกษาจายเงินสดหรือโอนผานระบบบัญชีธนาคารใหกับนักเรียน และ/หรือ
ผูปกครอง โดยวิธีดำเนินการเชนเดียวกับคาอุปกรณการเรียน
4.3 การใชจายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึ ก ษาแจ ง ให น ั ก เรี ย นและ/หรื อ ผู  ป กครองจั ด ซื ้ อ จั ด หาเครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย น
ไดตามความตองการ โดยดำเนินการใหทันกอนวันเปดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนที่หางไกลทุรกันดาร โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และศูนยการศึกษาพิเศษ ที่ผูปกครองหาซื้อไดลำบาก โรงเรียนสามารถ
ดำเนิ น การช ว ยเหลื ออำนวยความสะดวกในการจัดหาเครื่อ งแบบนั กเรีย นที่ มีคุ ณภาพให แกน ั กเรี ย นได
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื ้น ฐาน การจั ดซื้อ
นักเรียนและ/หรือผูปกครองสามารถจัดซื้อไดจากรานคา ชุมชน กลุมแมบาน หรือตัดเย็บเอง ฯลฯ
กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแลว นักเรียนและ/หรือผูปกครองอาจจะนำ
เงินที่ไดรับไปจัดซื้ อเข็ มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบ ำเพ็ญประโยชน ชุดกีฬา
ชุดฝกงาน ชุดประจำทองถิ่น และอุปกรณการเรียนที่จำเปนได
วิธีปฏิบัติในการจายเงิน การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบใหปฏิบัติเหมือนกับการจายเงิน
คาอุปกรณการเรียน
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบหลักฐานการจายเงิน

❏ คาเครื่องแบบนักเรียน ❏ คาอุปกรณการเรียน ภาคเรียนที่…............ ปการศึกษา…............

❏ อนุบาลปที่…........................... ❏ ประถมศึกษาปท่ี……....................
❏ มัธยมศึกษาปที่….................... ❏ ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ ปที่...…...................
นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น…………….........คน ไดรับเงินจากโรงเรียน….........................................................................
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…....................................................................ขาพเจาขอรับรองวาจะนำเงิน
ที่ไดรับไปดำเนินการตามวัตถุประสงคของทางราชการหากไมดำเนินการดังกลาวขาพเจายินยอมชดใชเงินคืน
ใหกับโรงเรียนตอไป
ระดับชั้น

ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หมายเลข
ประจำตัว
นักเรียน ๑๓ หลัก

จำนวนเงิน

วันที่
รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผูปกครอง/
นักเรียน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ...................................................ผูจายเงิน
(..................................................)

ลงชื่อ................................................ครูประจำชั้น
(..................................................)

ตรวจสอบแลวถูกตอง
ลงชื่อ...................................................ผูอำนวยการโรงเรียน
(.................................................)
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แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
(กรณีไมมีใบเสร็จรับเงิน ใหใชหลักฐานการจัดหาแทน)

เอกสารหมายเลข ๒

❏ คาเครื่องแบบนักเรียน ❏ คาอุปกรณการเรียน ภาคเรียนที่ …............... ปการศึกษา……………………....

❏ อนุบาลปที่…........................... ❏ ประถมศึกษาปท่ี……....................
❏ มัธยมศึกษาปที่….................... ❏ ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ ปที่...…...................
นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น…..................คน ไดรับเงินจากโรงเรียน…...........................................................................
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…..................................................และขอรับรองวานักเรียนทุกคน/ผูปกครอง
ไดนำเงินไปดำเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจริง
ระดับชั้น

ที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน

หมายเลข
ประจำตัว
นักเรียน
๑๓ หลัก

จำนวนเงิน

เครื่องแบบ อุปกรณ
นักเรียน การเรียน

รวม

ลายมือชื่อ
ผูปกครอง/
นักเรียน

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ........................................................ ครูประจำชั้น
(....................................................)
ตรวจสอบแลวถูกตอง
วันที่...........เดือน...................... พ.ศ. ...........
ลงชื่อ........................................................ ผูอำนวยการโรงเรียน
(....................................................)
วันที่...........เดือน...................... พ.ศ. ...........

หมาย
เหตุ
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ที่

เลขบัตร
ประชาชน
ของนักเรียน

ชื่อนักเรียน

ชื่อผูปกครอง

รายละเอียดการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูปกครองหรือนักเรียน งบเงินอุดหนุน
โรงเรียน.............................................................. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................
นักเรียนระดับชั้น......................................................
เบอร
โทรศัพท

ประเภทการโอน
ระบบบัญชีธนาคาร/ระบบพรอมเพย
ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงิน
เลขที่บญ
ั ชี
หมายเลข
ฝากธนาคาร
ธนาคาร
พรอมเพย

ตรวจสอบแลว
ลงชื่อ .................................................ครูประจำชั้น
(...................................................)
วันที่...........เดือน...................... พ.ศ. ...........

เอกสารหมายเลข 3

จำนวนเงิน

คาอุปกรณ
การเรียน

คาเครื่องแบบ
นักเรียน

รวมทั้งสิ้น

คาปจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียน
ยากจน

รวมทั้งสิ้น

รับรองขอมูลถูกตอง
ลงชื่อ................................................ผูอำนวยการโรงเรียน
(.................................................)
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. .........

หมายเหตุ 1. จัดทำแยกนักเรียนแตละระดับชั้น ระดับชั้นละ 1 ชุด
2. จัดทำแยกแตละชุด กรณีผูปกครองแจงความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูปกครอง 1 ชุด หรือ
กรณีผูปกครองแจงความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน 1 ชุด

หมายเหตุ
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5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
5.1 งบประมาณคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอนักเรียน ๑ คน ดังนี้
ระดับชั้น
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. ๑ – ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ

งบประมาณที่ไดรับ (บาท)
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ รวมงบประมาณ
2/2565 1/2566 (บาท/คน/ป)
219
219
438
244
245
489
448
449
897
484
485
๙69
484
485
๙69

5.2 แนวทางการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหครอบคลุม โดยวางแผน
ดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการดำเนินงาน ดังนี้
5.2.1 กิจกรรมวิชาการ
เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติ มนอกจากการเรี ยนปกติในชั้นเรียน เพื่อให
นักเรียนทุ กคนไดรั บการพัฒนาเต็ มตามศั กยภาพ สงเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรูสูความเป นเลิ ศ
และแกไขขอบกพรองของนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรูต่ำใหมีศักยภาพสูงขึ้น เนนกิจกรรมที่เสริมสราง
จินตนาการใหโ อกาสนั กเรีย นได เรี ยนรู  ไดแก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรี ยนดานประชาธิป ไตย เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและการเรียนรู โดยพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร ดานการคิดและการพัฒนา
กรอบความคิดแบบเปดกวาง (Growth Mindset) ดานการแกปญหา ดานการใชเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู
ที่สงเสริมการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู และเพื่อเสริมสรางทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต
ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความตองการของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุ คคล ฝกการทำงาน
ทักษะทางอาชีพ ทรัพยสินทางปญญา อยูอยางพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถดานการใช
ทักษะชีวิตและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งการสงเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
5.2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน
เป น กิ จ กรรมที ่ ช  ว ยส ง เสริ ม ให น ั ก เรี ย นมี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค า นิ ย มที ่ ด ี ง าม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่ดี โดยปลูกฝงคานิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน
ตอสังคม มีจิตสาธารณะและการใหบริการดานตาง ๆ ทั้งที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม ปลูกฝง
ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ อดทน
มุงมั่นในการทำงาน ความกตัญู) ปลูกฝงความภาคภูมิใจในความเปน ไทย และหวงแหนสมบัติ ของชาติ
โดยมีสาระสำคัญดังตอไปนี้
1) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ไดแก คายเด็กดีของชุมชน คายรักษโลก
คายรักษสัตว คายยุวชนคนดี คายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก 12 ประการ เปนตน
2) ลู ก เสื อ /เนตรนารี / ยุ ว กาชาด/ผู  บ ำเพ็ ญ ประโยชน เป น กิ จ กรรมภาคปฏิบ ั ติ
ในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน โดยใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
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ฝกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณการใชชีวิตรวมกันเปนหมูคณะ ไดแก การเดินทางไกล การอยูคายพักแรม
การผจญภัย (ไตเขา ปนตนไม ฯลฯ)
5.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมที่เนนในเรื่องภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของชาติและทองถิ่น และ/หรือ
ทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อสรางเสริมประสบการณตรงใหแกนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียน
ในหองเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความรูและประสบการณอยางกวางขวาง
5.2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
สถานศึ ก ษาจั ด ทำโครงการบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร (ICT)
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนกิจกรรมการใหบริการ ICT หรือบริการการเรียนรูแกนักเรียนเพิ่มเติ มจาก
การเรียนคอมพิวเตอร พื้ นฐานตามหลั กสูต รปกติ เชน กิจกรรมการเรียนรู เข าคายพัฒ นาตนเองด าน ICT
กิ จ กรรมการออกแบบสร า งสรรค ด  ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร กิ จ กรรมการให บ ริ ก ารสื บ ค น ความรู
ผานระบบอินเทอรเน็ต และกิจกรรมการใหบริการคอมพิวเตอรในการจัดทำสื่อรายงาน การนำเสนอขอมูล เปนตน
5.2.5 กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลในช ว งสถานการณ ก ารแพร ร ะบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบั ติ ใหม หรือเกิดสถานการณ ที ่ส ถานศึ กษา
ไม ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนตามปกติ ไ ด เช น การผลิ ต สื ่ อ การเรี ย นการสอน ใบงาน แบบฝ ก หั ด
และค า ใชจ ายในการติ ดตามและเยี่ ยมบานนักเรียน เพื่อเปน คาเบี้ยเลี้ย ง คาพาหนะ คาน้ำมันเชื้อเพลิง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใชในการจัดหาอินเทอรเน็ตซิม หรือชั่วโมงอินเทอรเน็ต
สำหรับนักเรียน เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน
อนึ่ง หากมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ
โรคอุบัติใหม หรือเกิดสถานการณที่สถานศึกษาไมสามารถจัด การเรียนการสอนตามปกติได สถานศึกษา
สามารถพิจารณาเลือกจัดกิจ กรรม โดยบูรณาการกิจ กรรมใหเหมาะสมกับ สถานการณ กรณีสถานศึ กษา
มีความจำเปนจะจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ จะตองมีงบประมาณเพียงพอ ไมสงผลกระทบตอการใชงบประมาณ
ในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สถานศึกษาดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำป/
แผนการใชจายงบประมาณ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซ. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
สำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ซึ่งเปน
สถานศึ กษาที ่ม ี ล ั ก ษณะพิ เ ศษจากสถานศึ ก ษาทั่ว ไป ไดร ับ การอนุโ ลมในการดำเนิน การนอกเหนื อ จาก
แนวทางการดำเนินการขางตน ดังนี้
1. คาเครื่องแบบนักเรียน
1.1 โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห รับนักเรียนในลักษณะประจำ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเปนปจจัยพื้นฐาน รายการคาเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี
ชุดลำลอง ถุงเทานักเรียน รองเทานักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ตามหนังสือสำนักงบประมาณ
ที่ นร ๐๔๑๐/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ และจากแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับงบประมาณรายการคาเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งมีลักษณะคลายกัน ใหนำไป
จัดทำกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัด รองเทา ชุดกีฬา ที่ไมเพียงพอ เปนตน โดยใหโรงเรียน
เปนผูดำเนิน การแทนผู ป กครอง โดยมีหลักฐานแสดงความจำนงไวกับผูอำนวยการโรงเรียน ดวยเหตุผ ล
ผูปกครองมีภูมิลำเนาอยูหางไกลและการคมนาคมลำบาก
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1.2 โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะหที่รับนักเรียนประเภทไป - กลับ
สามารถดำเนินการตามแนวนโยบายได
1.3 ศูนยการศึกษาพิเศษ ใหบริการเด็กพิการตั้งแตแรกเกิด หรือแรกพบความพิการ ในการฟนฟู
และพัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดซื้อเสื้อผาหรือเครื่องแตงกาย (ชุดตาง ๆ) ตามความเหมาะสม
2. คาหนังสือเรียน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ
โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพรองทางสติปญญา) ดำเนินการดังนี้
2.1 โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนสำหรับผูบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเอง
ในบางสวน
2.2 โรงเรียนสอนคนตาบอด ไมสามารถใชหนังสือเรียนตามปกติได ใหจัดทำหนังสืออักษรเบรลล
2.3 โรงเรี ยนสำหรั บผู บกพร องทางสติ ป  ญญา ให จ ั ดทำแบบเรี ยนในด านพั ฒนาศั กยภาพ
และแบบเสริมประสบการณของเด็กแตละบุคคล
2.4 ศูนยการศึกษาพิเศษ เปนสถานศึกษาที่ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการตั้งแตแรกเกิด
หรือแรกพบความพิ การ และบริการเด็กพิการประเภทต าง ๆ ใหจัดทำเอกสารตามแผนการจั ดการศึ กษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ของเด็กพิการแตละบุคคล และแบบเสริมประสบการณ
รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล

ฌ. แนวทางการบริหารงบประมาณ
1. การจัดสรรงบประมาณ
สำนั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้น พื้น ฐานจั ดสรรงบประมาณ แผนงานยุ ทธศาสตร
สรางความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึ กษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 งบเงิน อุดหนุน รายการคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั ้ น พื ้ น ฐาน รวม ๕ รายการย อย ได แก ๑) คาจัดการเรีย นการสอน (เงิน อุดหนุน รายหัว /ปจ จัย พื้น ฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน/คาอาหารนั กเรียนประจำพั กนอน) ๒) คาหนังสือเรียน ๓) คาอุปกรณการเรี ย น
๔) ค า เครื ่ องแบบนั กเรี ย น และ ๕) ค า กิจ กรรมพัฒ นาคุณภาพผูเรีย น มีขั้น ตอนการจัดสรรงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖5 และภาคเรียนที่ ๑/๒๕66) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
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ปงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖5 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรรงบประมาณ รอยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียนในสังกัดทุกคน
โดยใชขอมูลนักเรียนรายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖5
ครั้งที่ ๒ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหครบ รอยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียน
ที่มีตัวตนในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษารายงาน และยืนยันขอมูล
นักเรียนรายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖5
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕66 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรรงบประมาณ รอยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียนเดิม
ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖5 ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง เปน อ.๒ ป.๒
ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖ สำหรับนักเรียนเขาใหม
ชั้น อ.๑ อ.2 ป.๑ ม.๑ และ ม.๔
จัดสรรงบประมาณรอยละ ๗๐ จำนวนนักเรียนชั้น อ.๑ อ.2 ป.๑ ม.๑
และ ม.๔ เดิม ปการศึกษา 2๕๖5
ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล
ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕66 แลว จึงจัดสรรเพิ่มเติมใหครบ รอยละ ๑๐๐
ของจำนวนนักเรียนปจจุบัน
** ทั้งนี้ การโอนเงินประจำงวด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนไปตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ **
กรณีสถานศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณเกินจำนวนนั กเรียนจริง ภาคเรียนที่ 2/2565
และภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวนนักเรียนลดลง ใหสถานศึกษาเก็บเงินงบประมาณไวสมทบในการจัดสรร
งบประมาณครั้งตอไป ซึ่งจะหักลบจำนวนงบประมาณที่เกินในภาคเรี ยนถั ดไป สำหรับกรณีนักเรียนย าย
ใหสถานศึกษาตนทางแจงรายละเอียดรายการพรอมหลักฐานที่นักเรียนไดรับจัดสรรใหสถานศึกษาปลายทางทราบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรายสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ใหสำนักงานเขตพื ้น ที่
การศึกษาทราบและแจงใหสถานศึกษาทราบ เพื่อเตรียมการจัดซื้อ จัดหา จัดกิจกรรมตอไป สถานศึกษา
สามารถเป ด ดู ร ายละเอี ย ดการจั ด สรรได จ ากเว็ บ ไซต ส ำนั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
ตามที ่ อ ยู  เ ว็ บ ไซต http://www.bopp.go.th ทั ้ ง นี ้ จะโอนงบประมาณดั ง กล า วให แ ก ห น ว ยเบิ ก จ า ย
ในการดำเนินการโอนงบประมาณเขาบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใหสถานศึกษาดำเนินการ
ใหนักเรียนไดรับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณการเรียน
สำหรับโรงเรียนที่เปนหนวยเบิก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดโอนเงิน
ประจำงวดใหเพื่อเบิกจากคลังจังหวัด
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2. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
2.1 ระดับสถานศึกษา
2.1.1 สถานศึ ก ษาจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำป / แผนการใช จ  า ยงบประมาณ
ใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.2 สถานศึ ก ษาต อ งใช จ  า ยเงิ น ภายในป ง บประมาณ กรณี ม ี เ งิ น เหลื อ อยู
ใหรีบดำเนินการใหเสร็จสิ้น อยางชาภายในปงบประมาณถัด ไป ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใชจายเงินไม ห มด
ตามระยะเวลาเงิ น ที ่ เ หลื อ ต อ งส งคื น คลัง เป น รายได แผ น ดิ น (ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลัง ด ว นที ่ สุ ด
ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน)
2.1.3 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งประกอบดวย
ผู  แ ทนคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ครู ผู  ป กครอง นั ก เรี ย น เป น กรรมการกำกั บ ติ ด ตาม
และประเมินผลการใชจายงบประมาณคาจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.1.4 สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรายงาน
ในระบบเว็บไซต ตามที่อยูเว็บไซต https://e-budget.jobobec.in.th เลือกรายการระบบบัญชีการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (National Education Account : NEA)
2.2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาแต ง ตั ้ ง คณะกรรมการกำกั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานภายในเขตพื้น ที่การศึกษา และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนิน งาน
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนั บ สนุ น ค า ใช จ  า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั ้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั ้ น พื้ น ฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.3 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั ้งแตร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน
3. แนวทางการดำเนินงานดานการมีสวนรวม
การดำเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ อนุบาลจนจบการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เน น การมี ส  วนรว มของผู  ที่ เ กี่ ย วข อง ในการรว มคิด รว มทำ รว มติดตามประเมิน ผล และรว มรั บ ผิ ดชอบ
โดยกลุ  ม เป า หมายในการมี ส  ว นร ว ม ประกอบด ว ย นั ก เรี ย น ผู  ป กครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ า ย
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้
3.1 นักเรียน
นั ก เรี ย นทุ ก คนมี บ ทบาทในการร ว มพิ จ ารณาจั ด ซื ้ อ จั ด หา เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย น
และอุปกรณการเรียนของตนเอง ตามความเหมาะสม โดยเงินที่ไดรับสามารถถัวจายไดระหวาง ๒ รายการ
ซึ่งรับผิดชอบการใช การเก็บรักษาหนังสือเรียน และอุปกรณการเรียนใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียน
และรับผิดชอบในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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3.2 ผูปกครอง
ผูปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน ใหแกนักเรียน
ในปกครองของตนใหเพียงพอ โดยเงินที่ไดรับสามารถถัวจายไดระหวาง ๒ รายการ พรอมทั้งสรางความตระหนัก
และปลูกฝงนิสัยใหนักเรียนใชหนังสือเรียนและอุปกรณการเรียนใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.3 คณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย ซึ่งประกอบดวย ๑) ผูแทนครู ๒) ผูแทนผูปกครอง ๓) ผูแทนชุมชน
และ ๔) ผูแทนนักเรียน มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
3.3.1 รวมพิจารณาใหความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
3.3.2 รวมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการนักเรียน
และสถานศึกษา
3.3.3 ใหความเห็นชอบในการใช เงิ นที่เหลื อจากการดำเนิน การจัดซื้ อหนั งสื อเรี ย น
และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา
3.3.4 รวมใหความคิดเห็นในการประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในเรื่อง
จัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.3.๕ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใชจายงบประมาณคาจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย
กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ไมเกิน ๓๐๐ คน
ประกอบดวย
๑. ผูแทนครู
ไมนอยกวา ๑ คน
๒. ผูแทนผูปกครอง ไมนอยกวา ๑ คน
๓. ผูแทนชุมชน ไมนอยกวา ๑ คน
๔. ผูแทนนักเรียน ไมนอยกวา ๑ คน
รวม ไมนอยกวา ๔ คน

กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ตั้งแต ๓๐๑ คนขึ้นไป
ประกอบดวย
1. ผูแทนครู
ไมนอยกวา ๒ คน
๒. ผูแทนผูปกครอง ไมนอยกวา ๒ คน
๓. ผูแทนชุมชน ไมนอยกวา ๒ คน
๔. ผูแทนนักเรียน ไมนอยกวา ๒ คน
รวม
ไมนอยกวา ๘ คน

สถานศึกษาจัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย เปนรายป
แจงใหผูปกครองทราบทั่วกัน พรอมระบุอำนาจหนาที่
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3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทและหนาที่ ดังนี้
3.4.1 ใหความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
3.4.2 ใหความเห็นชอบในการกำหนดกิจกรรมพั ฒนาคุณภาพผูเรีย นใหส อดคล อ ง
กับความตองการของนักเรียนและสถานศึกษา
3.4.3 ใหความเห็นชอบในการใช เงิน งบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการจัด ซื้ อ
หนังสือเรียนของสถานศึกษา และเงินงบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
กรณีมีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน
ใหแกนักเรียนทุกคนแลว ใหสถานศึกษาสามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณระดับปฐมวัย หนังสือเรียน
สาระการเรียนรูเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม (สถานศึกษาสามารถพิจารณาเลือกซื้อ โดยตรวจสอบรายชื่อสื่อการเรียนรู
รายวิชาเพิ่มเติม บัญชีที่ ๓ จากเว็บไซตฐานขอมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูฯ หรือสื่อการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆ
นอกบัญชี ที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา) หรือจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เชน ใบงาน ใบความรู เปนตน โดยผานความเห็นชอบรวมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4.4 สังเกตการณในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนใหเปนไปดวยความโปรงใส
สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน
3.4.5 รวมใหความคิดเห็นในการประเมินผลการดำเนินงานการสนับสนุนคาใชจ  าย
ในการจั ด การศึ กษาขั ้ น พื ้ น ฐานอย า งมี ป ระสิทธิภ าพ เกิดประโยชนส ูงสุด ต อ การพั ฒ นาคุณภาพผู  เ รี ย น
และนำไปใชเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตอไป
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาค
ประชาชน

ตารางแสดงการมีสวนรวม

๑. นักเรียน
๒. ผูปกครอง
๓. คณะกรรมการภาคี
๔ ฝาย
๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคราชการ ๑. สถานศึกษา
๒. สพป./สพม.
3. สพฐ.

รวมคิด รวมทำ






-

รวมติดตาม
ประเมินผล




รวมรับผิดชอบ














-













4. บริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์คาเครื่องแบบนักเรียน / คาอุปกรณการเรียน
กรณีที่ผูปกครองและนักเรียนไดรับสิทธิ์คาเครื่องแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียนแลว
มีความประสงคที่จะบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์ดังกลาวใหแกโรงเรียนดวยความสมัครใจ เพื่อใหโรงเรียนนำไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถทำไดโดยทำใบสำคัญรับเงินจากโรงเรียน
และนำเงินบริจาคใหกับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกัน ตามแบบใบแสดงเจตจำนงบริจาคคาเครื่องแบบ
นักเรียน/คาอุปกรณการเรียน ตัวอยางแนวทางการบริจาคเงินฯ (แบบฟอรม หนา 27)
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แนวทางการบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์คาเครื่องแบบนักเรียน / คาอุปกรณการเรียน

........................................

ใบแสดงเจตจำนงบริจาคคาเครื่องแบบนักเรียน/คาอุปกรณการเรียน

โรงเรียน...................................................................
สพป./สพม..............................................................

วันที่.................เดือน................................พ.ศ. ......................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
อยูบานเลขที่...................ถนน.......................................................แขวง/ตำบล.......................................................
อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย..............................
ผูปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................
หมายเลขประจำตัวนักเรียน (๑๓ หลัก).................................................. ระดับชั้น...................ปการศึกษา ๒๕๖6
มีความประสงคที่จะบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข า ถึ งบริ ก ารทางการศึ กษาและการเรี ย นรู  ตลอดชี ว ิ ตอย า งทั ่ วถึ ง และมี ค ุณภาพ
ที่เปนสิทธิ์ของขาพเจาดวยความสมัครใจใหแกโรงเรียน ในรายการ ดังนี้
 คาเครื่องแบบนักเรียน จำนวน.................................................บาท
 คาอุปกรณการเรียน จำนวน.................................................บาท
รวมจำนวนเงินทั้งสิน้ ..................................บาท (............................................................)
เพื่อใหโรงเรียนนำไปดำเนินการ ดังนี้
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 จัดหาวัสดุ อุปกรณการศึกษา
 ปรับปรุง ซอมแซม จัดหาหรือจัดสรางอาคารเพื่อประโยชนทางการศึกษา
ลงชื่อ.......................................................ผูบริจาค
(..................................................)

ลงชื่อ.................................................ผูรับเงินบริจาค
(................................................)

หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลมที่.............เลขที่.............ลงวันที่………………….............….. ใหกับผูบริจาคแลว
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5. ปฏิทินการดำเนินงาน
เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
ปฏิทินการดำเนินงานการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ที่
รายการ
๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักการ
และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อ
หนังสือเรียนลงในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูสำหรับเลือกใช
ในสถานศึกษา
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู (ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖)
๒.๒ หนังสือเรียนที่ไดรับอนุญาตเพิ่มเติม (ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖)
3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ชี้แจงและประชาสัมพันธ
การดำเนินงานโครงการ
4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ
ใหแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนที่เปนหนวยเบิกจาย
เพื่อโอนงบประมาณดังกลาว ใหแกสถานศึกษาในสังกัด
๕ สถานศึกษารณรงคการบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์
ในรายการคาเครื่องแบบนักเรียน / คาอุปกรณการเรียน
๖ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/สงของ/ตรวจรับ
ตามโครงการฯ และนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
6.1 ใหสถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อ
6.2 ใหรานคาสงหนังสือเรียนถึงสถานศึกษา เพื่อใหนักเรียน
มีหนังสือใชโดยพรอมเพรียงกันกอนเปดภาคเรียน
7 สถานศึกษาจัดหนังสือใหนักเรียนทุกคนทันกอนวันเปด
ภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2566

วัน/เดือน/ป
เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566

รอบที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2566
เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566
ภาคเรียนที่ 2/2565
ภายในเดือนตุลาคม 2565
ภาคเรียนที่ 1/2566
ภายในเดือนมีนาคม 2566
เดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2566

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2566
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566
ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
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ที่
๘

สถานศึกษาจายเงิน
- คาอุปกรณการเรียน

รายการ

- คาอุปกรณการเรียน / เครื่องแบบนักเรียน
ใหแกนักเรียนหรือผูปกครองทันกอนวันเปดภาคเรียน
๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการกำกับ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลใหเปนไปตามโครงการฯ
และนโยบาย
๑๐ สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์
คาเครื่องแบบนักเรียน / คาอุปกรณการเรียน ใหสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชแบบฟอรมการบริจาค หนา 27
11 สถานศึกษารายงานขอมูลจำนวนนักเรียน พรอมทั้ง
ยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบขอมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC)
1๒ สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผานระบบเว็บไซต https://e-budget.jobobec.in.th
เลือกรายการระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( National Education Account : NEA )

วัน/เดือน/ป
ภาคเรียนที่ 2/2565
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565
ภาคเรียนที่ 1/2566
ภายในเดือนพฤษภาคม 2566
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2565 เปนตนไป

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2565
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2566
ครั้งที่ ๑ ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2565
ดำเนินการภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ ๒ ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2566
ดำเนินการภายในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2566
ผานเว็บไซต http://www.bopp-obec.info
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมิถุนายน 2566
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม 2566
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ภาคผนวก
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
ก. หลักการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ไดบัญญัติไววา
“รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย างมี ค ุ ณ ภาพโดยไม เ ก็ บ ค า ใช จ  า ย” และคำสั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที ่ 28/2559
เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ขอ 2 ใหสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดเตรียมการเพื่อจัดใหเด็กเล็กกอนวัยเรียนไดรับการดูแล และพัฒนาทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม
และสติ ป  ญญาโดยส งเสริ มและสนั บสนุ นให องค กรปกครองส วนท องถิ ่ นและภาคเอกชนเข ามามี ส  วนร วม
ในการดำเนินการ ขอ 3 ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับ
การศึ กษาในฐานะที ่ มี ความสำคั ญ สู งสุ ดตอการพัฒ นาที่ย ั่งยืน ของประเทศ จึงเปน หนาที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะตองดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบัญญัติดังกลาว
ข. วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน คาใชจาย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) แกสถานศึกษาในการจัด
การเรียนการสอนให ได ประโยชนส ูงสุด ในการพัฒนานักเรียน คุณภาพผูเรี ยน ใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช ๒๕62
ค. แนวทางการใชงบประมาณ
เพื่อใหการใชจายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เกิดประโยชนตอการเรียน
การสอนไดมากที่สุด จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ให ส ถานศึ กษาจั ดทำแผนปฏิบ ัต ิการประจำป ข องสถานศึก ษาที่ส อดคล องกับ ภารกิ จ
ของสถานศึกษา นโยบายและจุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นชอบ
3. รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ
4. การใชจายงบประมาณตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา
5. การเบิกจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
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ง. ลักษณะการใชงบประมาณ
การใชงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน คาใชจายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวของ โดยสามารถใชในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจาย ดังนี้
1. งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว เชน จางครูอัตราจางรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เปนตน
2. งบดำเนินงาน
2.1 คาตอบแทน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนวิทยากรวิชาชีพทองถิ่น เปนตน
2.2 คาใชสอย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาจางซอมแซม คาจางเหมาบริการ
คาพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เปนตน
2.3 คาวัสดุ เชน คาวัสดุการศึกษา คาเครื่องเขียน คาวัสดุเวชภัณฑ คาซอมแซมบำรุงรักษา
ทรัพยสิน เปนตน
2.4 คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ำ คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ เชน จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เปนตน
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงที่ดิน
และ/หรือสิ่งกอสราง เชน คาจัดสวน คาถมดิน ถนน สะพาน บอน้ำ ฯลฯ
ทั ้ งนี ้ กรณี งบลงทุ น และงบดำเนิน งาน สามารถดำเนินการไดเพิ่มเติมตามหนังสือของ
สำนักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักการจำแนกประเภท
รายจาย ตามงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐4/ว 68 ลงวันที่
๒9 เมษายน ๒๕5๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ ที่ นร 0704/ ว37
ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
อนึ่ง หากมีสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม
หรื อเกิ ด สถานการณที ่ส ถานศึกษาไมสามารถจัดการเรีย นการสอนตามปกติได “สถานศึ กษาสามารถนำ
เงินอุดหนุนรายการนี้ไปใชเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูได เชน การเชา การซื้อ การจัดหาซอฟตแวร
สำหรับการสื่อสารทางไกล การจัดหาอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนของครู
ค า ใช จ  า ยในการติ ด ตามและเยี ่ ย มบ า นนั ก เรี ย น ที่ ใ ช เ ป น ค า เบี ้ ย เลี ้ ย ง ค า พาหนะ ค า น้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใชในการจัดหาอินเทอรเน็ตซิมหรือชั่วโมงอินเทอรเน็ต
สำหรับนักเรียน เพื่อใชในการเรียนการสอน เปนตน สถานศึกษาดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำป/
แผนการใช จ  า ยงบประมาณ เพื ่ อให สอดคลองกับสถานการณ โดยผานความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
ก. หลักการ
งบประมาณงบเงิ น อุ ด หนุน ประเภทเงิน อุดหนุน ทั่ว ไป เงิน อุดหนุน คาใชจ ายในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน รายการเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
คื อ เงิ น งบประมาณที ่ จ ั ดสรรให แก ส ถานศึกษาที่มีน ักเรีย นยากจน เพื่อจัดหาปจ จัย พื้น ฐานที่จ ำเปน ตอ
การดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนไมเกิน 3,000 บาท/เดือน
และผานเกณฑระบบการคัดกรองปจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ข. วัตถุประสงค
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุมเปาหมายไดรับประโยชน สงผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค. เกณฑการพิจารณาจัดสรร
จัดสรรใหนักเรียนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวน สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
1. นักเรียนยากจน ใหพิจารณาคัดกรองจากนักเรียน ดังนี้
1.1 เบื้องตนใหพิจารณาจากครอบครัวที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 3,000 บาท
1.2 เมื ่ อผ า นเกณฑการพิจ ารณา ขอ ๑.๑ แล ว จะพิ จ ารณาเกณฑ ส ถานะครัว เรือน
เพื่อจัดระดับความยากจน ดังนี้
1.2.1 สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง (ผูพิการ/เจ็บปวยเรื้อรัง ผูสูงอายุ หรือ
ผูไมมีรายได)
1.2.2 การอยูอาศัย (บานตนเอง/บานเชา/อยูกับผูอื่น)
1.2.3 ลักษณะที่อยูอาศัย
1.2.4 ที่ดินทำการเกษตรได (รวมเชา)
1.2.5 แหลงน้ำดื่ม
1.2.6 แหลงไฟฟา
1.2.7 ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใชงานได)
1.2.8 ของใชในครัวเรือน (ที่ใชงานได)
1.3 ระดับความยากจน
พิจารณาข อมูลรายได สถานะครัวเรื อน และขอมู ลประกอบการพิจารณาเพิ่ มเติ ม
จะถูกนำมาคำนวณดวยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายไดทางออม (Proxy Mean Test : PMT) โดยกำหนดน้ำหนัก
ใหกับสถานะครัวเรือนแตละดาน คาน้ำหนักที่ไดจะนำมาแปลงเปนคะแนนความยากจนของนักเรียนแตละคน
คาคะแนนความยากจนจะมีระดับความยากจน ตั้งแตจนนอยถึงจนมากที่สุด
ระดั บ ความยากจน ขึ ้ น อยู  ก ั บ คะแนนความยากจนเป น ค า คะแนนสั ม พั น ธ
อาจเปลี่ยนแปลงได
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2. การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณจะจัดใหนักเรียนยากจน ๒ กลุม คือ กลุมระดับยากจน และระดับ
ยากจนพิเศษ โดยจัดสรรระดับชั้นประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ป) และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ป)
ง. การใชจายงบประมาณ
1. วิ ธ ี การใช จ  า ยงบประมาณเงิน อุดหนุน ปจ จั ย พื้น ฐานสำหรับ นั กเรี ย นยากจน สามารถ
ดำเนินการได ๒ วิธี ดังนี้
1.1 สถานศึ ก ษาสามารถดำเนิ น การจ า ยเป น เงิ น สดให แ ก น ั ก เรี ย นโดยตรง โดยให
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจายเงิน อยางนอย ๓ คน โดยใชใบสำคัญรับเงินเปนหลักฐาน หรือโอนเงิน
ผานระบบบัญชีธนาคารหรือระบบพรอมเพย และเก็บหลักฐานการโอนไวเพื่อการตรวจสอบ (สำหรับการปฏิบัติ
ใหปฏิบัติตามแนวทางการจายเงินของรายการคาเครื่องแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียน)
1.2 สถานศึกษาจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จำเปนใหแกนักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่อ
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.2.1 คาหนังสือเรียนและอุปกรณการเรียน
1.2.2 คาเสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน
1.2.3 คาอาหาร หรือคูปองคาอาหาร
1.2.4 คาพาหนะในการเดินทาง หรือจางเหมารถรับ - สงนักเรียน
1.2.5 คาใชจายที่นักเรียนยากจนตองการจำเปนในการดำรงชีวิตประจำวันนอกเหนือจาก
4 รายการขางตน
2. กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจางตองดำเนิน การตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจั ด จ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
3. กรณีนักเรียนยากจนที่ไดรับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน มีการยาย
ลาออก และไมสามารถรับเงินรายการปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนได ใหสถานศึกษาสงคืนเงินอุดหนุน
ของนักเรียนที่ไดรับจัดสรร ดังนี้
3.1 โรงเรียนปกติใหสงคืนเงินอุดหนุนรายการดังกลาวใหกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตนสังกัด เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการรวบรวมสงงบประมาณกลับคืนสวนกลาง
3.2 โรงเรียนที่เปนหนวยเบิกจาย ใหสงคืนเงินอุดหนุนรายการดังกลาวกลับคืนสวนกลาง
ทั้งนี้ ขอใหสงหลักฐานการสงคืนเงิน (ระบุประเภทรายการและจำนวนเงินแตละรายการ
ที่สงคืน) พรอมหนังสือนำสงแจงใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
จ. แนวทางการดำเนินงาน
1. ระดับสถานศึกษา
1.1 สำรวจขอมูลนักเรียนยากจน และรายงานขอมูลในระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กดอยโอกาส (เด็กยากจน)
1.2 รายงานขอมูลในระบบคัดกรองปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (C0nditional Cash
Transfer : CCT) ตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.3 จัดสรรงบประมาณใหนักเรียนตามรายชื่อที่ไดรับจัดสรรและติดตาม ควบคุม กำกับ
ใหนักเรียนใชจายงบประมาณใหเปนไปตามความตองการจำเปน
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1.4 สงงบประมาณกลับคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีนักเรียนไมสามารถมารับเงินได
1.5 รายงานผลการดำเนินงาน
2. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน
2.2 รวบรวมงบประมาณสงกลับคืนสวนกลาง กรณีนักเรียนไมสามารถมารับเงินได
2.3 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรา 5 (2) สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไดรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional
Cash Transfer : CCT) สนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น แบบมี เ งื ่ อ นไข โดยนำข อ มู ล เด็ ก กลุ  มระดั บ ยากจนพิ เ ศษ
มาคัดกรองเปนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพิ่มเติม
คนละ 3,000 บาท/คน/ป โดยเงินอุดหนุนดังกลาว สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เปนผูดำเนินการจัดสรรและกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจำพักนอน)
ก. หลักการ
เงิ น อุ ดหนุ น ค า อาหารนั กเรีย นประจำพั กนอน หมายถึ ง เงิน งบประมาณ งบเงิน อุด หนุ น
รายการคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาจัดการเรียนการสอน (คาอาหารนักเรียนประจำพักนอน)
ที่จัดสรรใหโรงเรียน เพื่อใชจายเปนคาอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินการจัดที่พัก
ใหแกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่อยูในถิ่นทุรกันดาร หางไกล เดินทางไมสะดวก ไมสามารถเดินทางไป - กลับได
โดยโรงเรียนไดดำเนินการกำกับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา
ข. นิยาม
1. โรงเรี ย นที ่ จ ั ดการศึ กษาสำหรับ นักเรีย นประจำพักนอน หมายถึง โรงเรีย นปกติที่จั ด
การศึกษาใหแกนักเรียนที่มีที่อยูในถิ่นทุรกันดาร หางไกล เดินทางไมสะดวก ไมสามารถเดินทางไป - กลับได
และเปนโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตและประกาศใหเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน
2. ที ่ พ ั กนอนในโรงเรี ยน หมายถึ ง ที ่ พ ั กสำหรั บนั กเรี ยนประจำพั กนอนที ่ โรงเรี ยนจั ดให
ประกอบดวย บานพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสรางอื่นที่โรงเรียนสรางขึ้น โดยเงินงบประมาณ หรือเงินบริจาค
สำหรับใหนักเรียนพักนอนในพื้นที่โรงเรียน
3. ถิ่นทุรกันดาร หางไกล หมายถึง พื้นที่ซึ่งอยูหางไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร
เปนภูเขา ทะเล เกาะ หรือแมน้ำกั้น การคมนาคมไมสะดวก หรือระยะทางหางไกลจากโรงเรียน
4. เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกำหนดขึ้น เพื่อใชเปนขอบเขตในการรับนักเรียน
โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. พื้นที่โรงเรียน หมายถึง ขนาดของที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์
ครอบครอง หรือใชประโยชนในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้น
6. นักเรียนประจำพักนอนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนในเขตบริการตามประกาศ
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่มีที่อยูหางไกลที่ไมสามารถเดินทางไป - กลับได มาเรียนและพักนอนในที่พักนอน
ที่โรงเรียนจัดใหเปนประจำ โดยโรงเรียนจัดใหแบบเต็มระบบเวลา
ค. เกณฑการจัดสรร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่ว ไป เงินอุดหนุนคาใชจ ายในการจั ดการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน รายการ
ค าจั ด การเรี ย นการสอน (ค า อาหารนั กเรีย นประจำพั กนอน) ใหกับ นักเรี ย นในโรงเรี ย นประจำพั ก นอน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติใหเบิกจายคาอาหาร
นั กเรี ย นประจำพั กนอนตามที ่ ขอทำความตกลงไวในอัตราที่เพิ่มขึ้น จากมื้อละ 13 บาท/คน เปน มื้อละ
20 บาท/คน วันละ 2 มื้อ จำนวน 200 วัน/ปการศึกษา โดยจัดสรรให ดังนี้
1. จัดสรรใหนักเรียนระดับประถมศึกษา (ระดับชั้น ป.1 - 6)
คนละ 8,000 บาท/ปการศึกษา (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน)
2. จัดสรรใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ระดับชั้น ม.1 - 3)
คนละ 8,000 บาท/ปการศึกษา (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน)

40

หมายเหตุ กรณีที่สถานศึกษามีความจำเปนที่ตองจัดที่พักนอนใหกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
และตองการขอรับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการคาอาหารนักเรียนประจำพักนอน ใหกับนักเรียน
ที่สุมเสี่ยงตอการหลุดออกจากระบบการศึกษา และไมสามารถเดินทางไป - กลับ ระหวางที่พักอาศัยกับโรงเรียน
ในเขตพื ้ นที ่ บริ การได และหรื ออยู  ในพื ้ นที ่ ต ิ ดต อกั บโรงเรี ยนที ่ น ั กเรี ยนจำเป นต องมาเรี ยนและพั ก นอน
ใหสถานศึกษาเสนอขอมูล เหตุผลความจำเปน เปนรายบุคคลสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแตงตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองความถูกตอง เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
ยกเวน
1. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนประชามงคลจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน และอิสลามวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
2. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห โรงเรียนศึกษาสงเคราะห โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และศูนยการศึกษาพิเศษ ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. นักเรียนในโรงเรียนที่ไดดำเนินการจัดที่พักนอนในโรงเรียน และไดเรียกเก็บเงินคาอาหาร
นั ก เรี ย นประจำพั ก นอนทุ ก คนแล ว กรณี ท ี ่ ไ ด เ รี ย กเก็ บ เงิ น ไม ค รบทุ ก คน สามารถจั ด สรรให ไ ด เ ฉพาะ
จำนวนนักเรียนสวนที่เหลือ และตองเปนนักเรียนที่เปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด
4. นักเรียนในโครงการตาง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให
ดำเนินการ เชน โครงการหองเรียนกีฬา โครงการสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน 64 โรง ใน 37 อำเภอ เปนตน
5. นักเรียนในโรงเรียนที่ดำเนินการสงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะ ดนตรี
และการกีฬา ตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่สถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
ง. การใชจายงบประมาณ
โรงเรียนมีแนวทางในการใชจายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารใหแกนักเรียนประจำพักนอน ดังนี้
1. จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เชน ขาวสาร อาหารแหง อาหารสด เครื่องปรุงสำหรับ
ประกอบอาหารเอง เปนตน
2. จางเหมาทำอาหาร
3. จายเปนเงินสดใหแกนักเรียน โดยโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน จายเงินสด
ใหแกนักเรียน ทั้งนี้ ตองมีใบสำคัญรับเงินเปนหลักฐาน
ทั ้ ง นี ้ การดำเนิ น การตามข อ 1 - 2 ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารจั ด ซื ้ อ จั ด จ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใชในการประกอบอาหาร การจางบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
หรือการจางเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินคาอาหารนักเรียนประจำพักนอน
หรื อนั กเรี ย นประจำ และนั กเรี ย นไป-กลั บ สังกัดสำนักบริห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ ในชว งสถานการณ
การแพร ร ะบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีที่ส ถานศึกษามีการจัดการเรีย น
การสอนออนไลนหรือสลับวันมาเรียน ทำใหสถานศึกษาไมสามารถจัดหาอาหารใหแกนักเรียนได จึงจำเปนตอง
จายงบประมาณคาอาหารใหแกนักเรียนหรือผูปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารรับประทานที่บาน
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แนวทางการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน คาอาหารนักเรียน ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินคาอาหารใหแก
นักเรียนหรือผูปกครอง สำหรับโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ศูนยการศึกษาพิเ ศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนที่จัดสถานที่พักนอนใหกับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก
หางไกล ไมสามารถเดินทางไป-กลับได และเปนกรณีสถานศึกษาดังกลาวมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน
หรือสลับวันมาเรียน ทำใหสถานศึกษาไมสามารถจัดหาอาหารใหแกนักเรียนได ในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งแนวทางดังกลาวไดกำหนดมาตั้งแตปการศึกษา 2563
โดยคณะรัฐมนตรีรับ ทราบตามที่ กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และเมื่อวั น ที่
30 มิถุนายน 2563 เรื่องการเตรียมความพรอมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กอนเปดภาคเรียนปการศึกษา 2563
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หากสถานการณการแพรระบาดของโรค
กลับมาระบาดหนัก จนทำใหสถานศึกษาไมสามารถเปดเรียน On-site ได สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามแนวทาง
การบริหารงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน คาอาหารนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
1. กรณีเปดภาคเรียนและนักเรียนมาเรียนตามปกติ
1.1 สถานศึกษาเปนผูจัดหาอาหารใหแกนักเรียนประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ โดยให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว าด วยการจั ดซื ้ อจั ดจ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 (ตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒) ใน ๓ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใชในการประกอบอาหาร
กรณีที่ ๒ กรณีการจางบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
กรณีที่ ๓ กรณีการจางเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
1.2 สถานศึกษาจายเปนเงินสด หรือโอนเงินผานระบบบัญชีธนาคาร ใหแกนักเรียนประจำพักนอน
หรือนักเรียนประจำ ใหสถานศึกษาดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับขอ 2
๒. กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน การสลับวันมาเรียน หรือการจัดการเรียนการสอน
ที่บานแบบผสมผสานใน 3 รูปแบบ คือ เรียนรูหลักผาน TV ทุกระบบ (On-Air Education) เรียนรูเสริมผานดิจิทัล
(Online Education) และเรียนรูเสริมแบบโตตอบ (Interactive Education) โดยใหสอดคลองกับสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามบริบทของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป-กลับ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยใหดำเนินการ
เบิกจายงบประมาณตามแนวทาง ดังนี้
๒.1 สถานศึ กษาแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน เพื่อดำเนิน การจายเงิน สด
หรื อโอนเงิ น ผ า นระบบบั ญ ชี ธ นาคาร หรือตามรูป แบบและวิธ ีก ารที่ส ถานศึ กษากำหนด ใหแกน ักเรี ย น
หรือผูปกครอง ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือโอนเงิน
เขาบัญชี หรือตามรูปแบบและวิธีการที่สถานศึกษากำหนด ใหแกนักเรียนหรือผูปกครอง ตามงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจายเงิน
(ตัวอยางตามเอกสารหนาที่ 43) ซึ่งนักเรียนหรือผูปกครองลงลายมือชื่อในแบบหลักฐานการจายเงิน (ตัวอยาง
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ตามเอกสารหนาที่ 44) พรอมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนหรือผูปกครอง กรณีนักเรียน
ไมสามารถลงลายมือชื่อรับเงินไดใหผูปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทน เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานการจายเงิน
๒.๒ ตรวจสอบความซ้ำซอนของนักเรียน (ขอ ๑ และขอ ๒)
๒.๓ จัดเก็บแบบหลักฐานการจายเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือผูปกครอง (ผูรับเงิน) เพื่อการตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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ตัวอยาง

เอกสารหมายเลข 1

คำสั่งโรงเรียน………………………………….
ที่................................./..................................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจายเงินคาอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป-กลับ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
งบเงินอุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ. ...........
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
……………………………………………………………..
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว .....
ลงวันที่ .................. เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน คาอาหารนักเรียนประจำพักนอน
สำหรั บ สถานศึกษา สั งกั ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ในสถานการณการแพรร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน การสลับวันมาเรียน
หรือการจัดการเรียนการสอนที่บานแบบผสมผสานใน 3 รูปแบบ คือ เรียนรูหลักผาน TV ทุกระบบ (On-Air
Education) เรียนรูเสริมผานดิจิทัล (Online Education) และเรียนรูเสริมแบบโตตอบ (Interactive Education)
โดยใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามบริบท
ของสถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป-กลับ สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเ ศษ ตามเดิมที่ส ถานศึ กษาเคยจัดได จึงจำเปนตองจายงบประมาณคาอาหารให แก นั กเรี ย น
หรือผูปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารใหนักเรียนรับประทานที่บาน
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
จึงขอแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการจายเงิน ประกอบดวย
1. ..............................................................
๒. ..............................................................
๓. ..............................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทางราชการ
สัง่ ณ วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ..............
(...........................................................)
ผูอ ำนวยการโรงเรียน ......................................................
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ตัวอยาง

เอกสารหมายเลข 2

แบบหลักฐานการจายเงิน
คาอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาประจำพักนอน หรือนักเรียนประจำ
และนักเรียนไป – กลับ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
งบเงินอุดหนุน ปงบประมาณ พ.ศ. .................
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ระดับชั้น  อนุบาลปที่...................  ประถมศึกษาปที่.................  มัธยมศึกษาปที่...................
จำนวนนักเรียนที่ไดรับเงินทั้งสิ้น..................คน ระหวางวันที่...................................ถึง....................................
ไดรับเงินจากโรงเรียน........................................................................................................................................
สังกัด............................................................................................................................ ดังนี้
หมายเลข
ลายมือชื่อ
ประจำตัว
จำนวนเงิน วัน/เดือน/ป
ที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
ผูปกครอง หมายเหตุ
ประชาชน
ที่รับเงิน
(บาท)
/นักเรียน
13 หลัก

รวมทั้งสิ้น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (.....................................................................................................)
ลงชื่อ.......................................ผูจายเงิน
(.......................................)

ลงชื่อ....................................ผูจายเงิน
(.....................................)

ลงชื่อ........................................ครูประจำชั้น
(........................................)
ตรวจสอบแลวถูกตอง
ลงชื่อ.............................................................ผูอำนวยการโรงเรียน
(.......................................................)
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน
1. แตงตั้งผูรับผิดชอบ และคณะกรรมการดำเนินการ
2. สำรวจ และจัดทำขอมูลนักเรียนประจำพักนอน ตามหลักเกณฑของ สพฐ.
- ขอมูลรายชื่อนักเรียนประจำพักนอน
- ขอมูลสถานที่พักนอน
- การบริหารจัดการนักเรียนประจำพักนอน

3. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน

4. รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุญาตเปนโรงเรียนประจำพักนอนทุกป
5. เมื่อไดรับอนุญาต และประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแลว ใหโรงเรียนตรวจสอบ คัดกรอง
และรายงานขอมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

6. ตรวจสอบและบริหารงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการใชจายเงิน
7. รายงานรายชื่อนักเรียนประจำพักนอนที่ไดรับจัดสรรลงเว็บไซต เมื่อโรงเรียนไดรับแจงโอนเงินประจำงวด

8. กรณีนักเรียนประจำพักนอนเพิ่มจากที่รายงาน ใหรายงานรายชื่อเพิ่มในภาคเรียนถัดไป
9. กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานนักเรียนประจำพักนอน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและแนวทาง

1. รวบรวม ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการขออนุญาตเปนโรงเรียนประจำพักนอน

2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
3. อนุญาต และจัดทำประกาศเปนโรงเรียนประจำพักนอนของสำนักงานเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

4. แจงประกาศใหโรงเรียนทราบ และบันทึกขอมูลรายชื่อนักเรียนประจำพักนอน
เพื่อขอรับการจัดสรรและจัดพิมพสรุปจำนวนนักเรียนรายคนของโรงเรียน จัดสง สพฐ.
5. แจงจัดสรรและใหโรงเรียนยืนยันขอมูลนักเรียนที่ไดรับจัดสรรในเว็บไซต
6. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ไดรับจัดสรร หากไมเปนไปตามที่จัดสรร
สพฐ. จะดำเนินการปรับเพิ่ม-ลด ในภาคเรียนถัดไป
7. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน
1. รวบรวมขอมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนักเรียนประจำพักนอน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจำพักนอน

ใหแกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดที่พักใหแกนักเรียน

3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
4. สงเสริม สนับสนุนใหมีงานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยมาใชประโยชน
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนยการศึกษาพิเศษ
ก. หลักการ
การสนั บ สนุ น ค า ใช จ  า ยในการจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ตามโครงการสนับ สนุนคาใชจ าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตร ะดับ อนุบาลจนจบการศึ กษาขั ้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห
และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
จากโครงการสนั บ สนุ น ค า ใช จ  า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั ้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
จำนวน 5 รายการ ประกอบดวย รายการคาจัด การเรีย นการสอน คาหนังสื อเรีย น คาอุปกรณ การเรี ย น
ค าเครื ่ องแบบนั กเรีย น และค า กิ จ กรรมพัฒ นาคุณภาพผูเรีย น สำหรับ ศูน ยการศึกษาพิเศษไดรับ จัดสรร
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากโครงการสนั บ สนุ น ค า ใช จ  า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั ้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
จำนวน 4 รายการ ประกอบดวย รายการคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรม
พั ฒ นาคุ ณภาพผู  เรี ย น และจากผลผลิ ต เด็กพิการไดร ับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานและการพัฒ นาสมรรถภาพ
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนยการศึกษาพิเศษ รายการคาอาหารนักเรียนประจำคาอาหาร
นักเรียนไป - กลับ และปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ
ข. แนวทางการใชงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
1. เมื่อสถานศึกษาไดรับแจงบัญชีจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใหโรงเรียนตรวจสอบบัญชีจัดสรร ตามที่ระบุไวในบัญชีจัดสรร
กับเกณฑการจัดสรรงบประมาณที่สงมาพรอมบัญชีจัดสรร
2. เมื่อสถานศึกษาไดรับแจงการตัดโอนเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย ใหสถานศึกษาจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อสงคำขอเบิก
เงินอุดหนุนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน พรอมจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุน แยกตามรายการที่ไดรับจัดสรร
3. ให ส ถานศึ กษาจั ดทำแผนปฏิบ ั ติ การประจำปข องสถานศึ กษาที ่ส อดคล องกับ ภารกิ จ
ของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเนนของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นำแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
5. ใหสถานศึกษาใชจายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน (ใชจายเงินภายในปงบประมาณ
กรณีมีเงินเหลืออยูและยังไมสิ้นสุดโครงการใหรีบดำเนินการใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป)
6. สถานศึกษาใชจายเงินไมหมดตามระยะเวลาขอ 5 เงินที่เหลือตองสงคืนคลังเปนรายไดแผนดิน
7. ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร สถานศึกษาตองนำสงคืนคลังเปนรายไดแผนดิน
8. บันทึกการรับ - จายเงิน ตามระบบควบคุมการเบิกจายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS
9. การใช จ  า ยเงิน ต องเกิดประโยชนตอนักเรียนเปน ลำดับ แรก และใชจ ายใหเปน ไปตาม
หลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
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10. หลักฐานการใชจายเงิน สถานศึกษาเก็บไวเพื่อใหตรวจสอบได
11. สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ไมมีสถานะเปนหนวยเบิกจาย
ใหดำเนินการใชจายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ตามหนังสือ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 5659 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
ค. ลักษณะการใชงบประมาณ
1. งบประมาณเงิ น อุ ดหนุน เงิน อุดหนุน ทั ่ วไป การสนับสนุ นคาใช จ ายในการจั ดการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 คาจัดการเรียนการสอน ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ โดย
ใหใชในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจาย ดังนี้
1.1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน เปนคาจางชั่วคราว
เชน คาจางครูอัตราจางรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง ฯลฯ
1.1.2 งบดำเนินงาน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจำ
ไดแก รายจายที่จายในลักษณะ ดังนี้
- คาตอบแทน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนวิทยากรวิชาชีพทองถิ่น ฯลฯ
- คาใชสอย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาจางซอมแซม คาจาง
เหมาบริการ คาพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ฯลฯ
- คาวัสดุ เชน คาวัสดุการศึกษา คาเครื่องเขียน แปรงลบกระดาน กระทะ
คาวัสดุเวชภัณฑ คาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ
- คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ำ คาไฟฟา คาโทรศัพท ฯลฯ
1.1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจาย
ที่จายในลักษณะ ดังนี้
- คาครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องคำนวณ เครื่องดูดฝุน ฯลฯ
- ค า ที่ดิน และสิ่งกอสราง รายจายเพื่อดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ ปรุง
สิ่งกอสราง ซึ่งทำใหที่ดิน สิ่งกอสราง มีมูลคาเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ทั ้ ง นี ้ กรณี ง บลงทุ น และงบดำเนิ น งาน สามารถดำเนิ น การได เ พิ ่ ม เติ ม ตามหนั ง สื อ
สำนักงบประมาณ ดังนี้
- หนังสือ ดวนที่สุดที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องหลักการ
จำแนกประเภทรายจาย ตามงบประมาณ
- หนังสือ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หนังสือ ที่ นร 2704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ แกไขปรับปรุงตามหนังสือ สำนักงบประมาณ
ที่ นร 0704/ว 33 หนังสือสำนักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 และหนังสือสำนักงบประมาณ
นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (ที่มา : http://www.bb.go.th)
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1.2 คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงาน
การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เลมนี้
2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนยการศึกษาพิเศษ
2.1 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจำ
2.2 เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนไป - กลับ
2.3 เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ
ทั้ง ขอ ๒.๑ ขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓ ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข อง
และใชตามวัตถุประสงคของรายการที่ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด
ที ่ กค 0409.6/ว 126 ลงวั น ที ่ 7 กั น ยายน 2548 เรื่อง การเบิกจายเงิน งบประมาณงบเงิน อุดหนุน
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับ
การใชเงินเหลือจายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ที่ กค ๐๔02.5/033273

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
7 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใชเงินเหลือจายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อางถึง 1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04007/3176 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่ ศธ 04007/1643 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
ตามหนั งสื อ ที ่ อ  า งถึ ง 1 และ 2 แจงวา สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้น พื ้ น ฐาน
ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจำ
นั ก เรี ย นไป - กลั บ และเงิ น อุ ด หนุ น ป จ จั ย พื ้ น ฐานสำหรั บ นั ก เรี ย นประจำ ให ก ั บ ศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
และได จ ั ด ทำแผนการใช จ  า ยงบประมาณเพื ่ อ เบิ ก จ า ยเงิ น จากระบบ GFMIS เข า ฝากบั ญ ชี เ งิ น อุ ด หนุ น
ประเภทออมทรั พย ของศูน ย การศึกษาพิเศษ เมื่อสิ้น ปงบประมาณพบวา มีเงิน คงเหลือในบัญ ชีดังกลาว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอหารือวา ศูนยการศึกษาพิเศษสามารถนำเงินงบประมาณ
ที่คงเหลือในบัญชีดังกลาว ไปชำระหนี้คาสาธารณูปโภคไดหรือไม อยางไร ความละเอียดแจงแลว นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว ขอเรียนดังนี้
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กรณีเปนการเบิกจายใหสวนราชการเปนผูดำเนินการ ขอ 2.6
กำหนดให การจายเงินคาใชจายในการดำเนินการที่เบิกไปแลวใหจายภายในปงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู
และยังไมสิ้นสุดโครงการใหรีบดำเนินการใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแลว ปรากฏวา มีเงินคงเหลืออยูในบัญชีเงินฝากธนาคารใหนำสงคลังเปนรายไดแผนดิน
2. กรณีตามขอหารือ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนยการศึกษาพิเศษ
ไดดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคาอาหาร
นักเรียนประจำ นักเรียนไป – กลับ และเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ จนเสร็จสิ้นบรรลุ
ตามวัตถุประสงคแลว หากมีเงินเหลือจายจะตองนำเงินที่เหลือสงคลังเปนรายไดแผนดิน ตามหลักเกณฑ
ในหนังสือกระทรวงการคลัง ขอ 1 ไมสามารถนำเงินที่เหลือจายไปชำระหนี้คาสาธารณูปโภคได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์)
ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กองกฎหมาย
โทร. 0 2127 7272
โทรสาร 0 2127 7269

50

51

52

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน
เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษที่เปนหนวยเบิกและผูอำนวยการโรงเรียนที่เปนหนวยเบิก
อางถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่สงมาดวย หลั ก เกณฑ ก ารเบิ ก จ า ยค า ใช จ  า ยในการจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ เสริ ม สร า งความรู  ใ ห ก ั บ นั ก เรี ย น
ดวยงบเงินอุดหนุนสำหรับหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือที่อางถึง ๑ ขอ ๒.๑ กระทรวงการคลังกำหนดใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ
กำหนดระเบียบ ภายในควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ ขอตั้ง
งบประมาณ และตามหนังสือที่อางถึง ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั ้นพื้นฐานได แจง หลั กเกณฑ และ
แนวปฏิบัติการใช จา ย งบประมาณงบเงินอุด หนุน เพื่อให หนว ยงานในสัง กัด ถื อปฏิบ ัติ ให เปนแนวทางเดี ย วกั น
ความละเอียดแจงแลวนั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแลว เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนไดกำหนดแผน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูเพิ่มเติมใหกับนักเรียน เชน การจัดกิจกรรมเขาคายทางวิชาการ กิจกรรม
เขาคายคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกโรงเรียน
รวมทั้ง การพานักเรียนไปรวมกิจกรรมหรือรวมแขงขันทางการศึกษา กับโรงเรียนอื่น/หนวยงานอื่น โดยใชจายจาก
งบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนไดรับ ซึ่งในการเบิกคาใชจายตาง ๆ โรงเรียนบางแหง ยังไมชัดเจนวารายการใด สามารถ
เบิกจายไดและรายการใดไมสมควรเบิกจาย ดังนั้น เพื่อใหการใชจายงบเงินอุดหนุน ตามหนังสือที่อางถึง ๒ และ
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสำหรับเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักเรียนเปนไปในแนวทางเดียวกัน
จึงกำหนดหลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน ดวยงบเงินอุดหนุน
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ทั้งนี้ การพิจารณาเบิกจาย คาใชจายใหคำนึงถึงความจำเปน เหมาะสม ประหยัด
ภายในวงเงินที่อยูในความรับผิดชอบ และตองไมเปนเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผูปกครองเพิ่มเติมดวย
จึ ง เรี ย นมาเพื ่ อ ทราบและพิ จ ารณาแจ ง ให เ จ า หน า ที ่ ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งรวมทั ้ ง โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทราบ
เพื่อถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักการคลังและสินทรัพย
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓
โทรสาร ๐ ๒2๖๒๘๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘
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หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน
ดวยงบเงินอุดหนุนสำหรับหนวยงาน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื ่ อให การเบิ กจ า ยค า ใช จ  า ยในการจัดกิจ กรรมเพื่อเสริมสรางความรูใหกับ นักเรีย น ไดแก
การพานักเรียนไปรวมกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือทัศนศึกษา
ตามแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชจายจากงบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนไดรับใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดหลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน ดังนี้
1. การวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ตองใหคณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย ( ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนชุมชน และผูแทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมและพิจารณา
2. การพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม รวมทั้งการพักแรมใหเลือกใชบริการสถานที่
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เปนลำดับแรก กรณีจำเปนตองจัดกิจกรรมในสถานที่
ของเอกชนใหอยูในดุลพินิจของผูอำนวยการโรงเรียน โดยคำนึงถึงความจำเปนเหมาะสม ประหยัด และวงเงิน
ที่อยูในความรับผิดชอบ
สำหรับคาใชจายในการจัดกิจกรรม/การแขงขัน แบงเปน ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ โรงเรียนเปนหนวยงานผูจัดกิจกรรม/การแขงขันใหเบิกจายคาใชจายไดเทาที่จายจริง ดังนี้
1. คาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่จัดกิจกรรม
2. คาวัสดุตาง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรม
3. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ
4. คาหนังสือสำหรับการจัดกิจกรรม
5. คาเชาอุปกรณสำหรับการจัดกิจกรรม
6. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกินมื้อละ ๕๐ บาทตอคน
7. คาเขาชมสถานที่แหลงเรียนรู
8. คาสาธารณูปโภค
9. คาสมนาคุณวิทยากร
9.1 หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร
1) กรณีเปนการบรรยายใหความรูกับนักเรียน ใหจ ายคาสมนาคุณวิทยากร
ไดไมเกิน ๑ คน
2) กรณีเปนการแบงกลุมทำกิจกรรม ซึ่งไดกำหนดไวในโครงการหรือหลักสูตร
การจัดกิจกรรมและจำเปนตองมีวิทยากรประจำกลุม ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ ๒ คน
3) การนั บ ชั ่ ว โมงการบรรยายหรื อ ทำกิ จ กรรมให น ั บ ตามเวลาที ่ ก ำหนด
ในตารางการจัดกิจกรรม โดยแตละชั่วโมงตองกำหนดเวลาไมนอยกวาสิบหานาที กรณีกำหนดเวลา ไมเกิน ๕๐ นาที
แตไมนอยกวา ๒๕ นาที ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง
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9.2 อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
1) วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ ใหไดรับคาสมนาคุณวิ ทยากร ไดไมเกิน

ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท

2) วิทยากรที่มิใช บุ คลากรของรัฐ ใหไดรับคาสมนาคุณวิ ทยากร ไดไม เกิ น

ทั้งนี้ ใหใชแบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข ๑ หนา 56)
10. ค า อาหารสำหรั บ การจั ด กิ จ กรรมมื ้ อ ละไม เ กิ น ๘๐ บาท หรื อ กรณี จ ำเป น
ตองจัดกิจกรรม ในสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงแตไมเกินมื้อละ ๑๕๐ บาท
11. กรณีที่ไมสามารถจัดอาหารใหกับผูเขารวมกิจ กรรมไดทุ กมื้ อ หรือจัดอาหาร
ใหเพียงบางมื้อ ใหเบิกคาใชจาย ดังนี้
11.1 สำหรับครูใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย
11.1.1 โดยคำนวณเวลาตั ้ ง แต เ วลาที ่ เ ดิ น ทางออกจากสถานที ่ อ ยู
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแลวแตกรณี (นับเวลา
๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน สวนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากนับไดเกิน ๑๒ ชั่วโมง ใหนับเพิ่มอีก ๑ วัน)
11.1.2 นำจำนวนวัน ทั้งหมด (ตามขอ ๑) คูณ กับ อัตราคาเบี้ยเลี้ยง
เหมาจายตามสิทธิ
11.1.3 นับจำนวนมื้ออาหารที่จัดใหตลอดการจัดกิจกรรม
11.1.4 คำนวณคาอาหารทั้งหมดโดยใหคิดคาอาหารมื้อละ 1 ใน 3
ของอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายที่ไดรับ
11.1.5 นำจำนวนเงินคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายที่คำนวณไดตาม (ขอ 11.1.1)
หักดวย จำนวนเงินคาอาหารที่คำนวณไดตาม (ขอ 11.1.4) สวนที่เหลือเปนคาเบี้ยเลี้ยงที่จะไดรับ
11.2 สำหรับนักเรียนใหเบิกจายเปนคาอาหารในลักษณะเหมาจายในอัตราดังนี้
ที่
๑
๒
๓

การจัดอาหารตอวัน
จัดอาหาร 1 มื้อ
จัดอาหาร 2 มื้อ
ไมจัดอาหารทั้ง ๓ มื้อ

เบิกคาอาหารในลักษณะเหมาจาย
คนละไมเกิน ๘๐ บาทตอวัน
คนละไมเกิน ๑๖๐ บาทตอวัน
คนละไมเกิน ๒๔๐ บาทตอวัน

โดยใชแบบใบสำคัญรับเงิน คาใชจ ายในการจัด กิจ กรรมสำหรับ นั กเรี ย น
(เอกสารหมายเลข ๒ หนา 57) เปนหลักฐานการจาย
12. ค า เช า ที ่ พ ั ก ตามที ่ ห น ว ยงานให บ ริ ก ารที ่ พ ั ก เรี ย กเก็ บ หรื อ กรณี จ ำเป น ต อ ง
พักในสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่กำหนด ดังนี้
คาเชาหองพักคู
ไมเกินคนละ ๖๐๐ บาทตอวัน
คาเชาหองพักเดี่ยว ไมเกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทตอวัน
13. ค า จ า งเหมาพาหนะรั บ -ส ง ครู แ ละนั ก เรี ย นไปร ว มกิ จ กรรม/ขนส ง อุ ป กรณ
ที่ใชในการจัดกิจกรรม
14. คาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการสุขา ใหเบิกไดตามอัตราที่หนวยงานที่ใหบริการ
เรียกเก็บ
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ที่ใหบริการเรียกเก็บ

คนละ ๖๐๐ บาทตอวัน

15. ค า ใช จ  า ยเกี ่ ย วกั บ การใช บ ริ ก ารพยาบาลให เ บิ ก ได ต ามอั ต ราที ่ ห น ว ยงาน
16. คาใชจายในการจัดประกวดหรือแขงขัน
16.1 คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
16.1.1 กรรมการที ่ เ ป น บุ ค ลากรของรั ฐ เบิ ก จ า ยได ใ นอั ต ราไม เ กิ น

คนละ ๑,๒๐๐ บาทตอวัน

16.1.2 กรรมการที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐเบิกจายไดในอัตราไมเกิน

16.1.3 คาโลหรือถวยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด
หรือแขงขัน เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท
17. คาใชจายอื่นที่จำเปนสำหรับการจัดกิจกรรม
กรณีที่ ๒ โรงเรียนพานักเรียนไปรวมกิจกรรม/รวมการแขงขันกับโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่น
ซึ่งเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขัน ใหเบิกจายคาใชจายได ดังนี้
1. สำหรับครู
1.1 กรณีโ รงเรีย นอื่น หรือหนว ยงานอื่น ซึ่ งเปน ผูจ ัดกิจ กรรม/การแข ง ขั น
มีการจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะใหแลว ใหงดเบิกคาใชจายดังกลาว
1.2 กรณีโ รงเรีย นอื่น หรือหนว ยงานอื่น ซึ่ งเปน ผูจ ัดกิจ กรรม/การแข ง ขั น
ไมจัดอาหาร ที่พัก พาหนะทั้งหมด หรือจัดใหบางสวน ใหเบิกคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดสำหรับครู
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน
1) คาเชาที่พักใหเบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินคนละ ๖๐๐ บาทตอวัน สำหรับ
คาเชาหองพักคูและไมเกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทตอวันคาเชาหองพักเดี่ยว
2) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหคำนวณเชนเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ขอ 11.๑
2. สำหรับนักเรียน
2.1 กรณีโรงเรียนอื่น หรื อหนว ยงานอื ่นซึ่ งเปนผูจ ัด กิ จกรรม/การแข ง ขั น
มีการจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะใหแลว ใหงดเบิกคาใชจายดังกลาว
2.2 กรณีโรงเรียนอื่น หรื อหนว ยงานอื ่นซึ่ งเปนผูจ ัดกิจกรรม/การแข ง ขัน
ไมจัดอาหาร ที่พัก พาหนะทั้งหมดหรือจัดใหบางสวน ใหเบิกคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหกับนักเรียน ดังนี้
1) คาอาหารในลักษณะเหมาจาย ตามขอ ๑๑.๒ (สวนของนักเรียน)
2) คาเชาที่พักเหมาจายไมเกินคนละ ๕๐๐ บาทตอวัน
3) คาพาหนะใหเบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตำแหนงประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน (เทียบเทาระดับ ๑-๔)
4) ใชแบบใบสำคัญรับเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
เอกสารหมายเลข ๒ (หนา 57) เปนหลักฐานการจาย
3. คาใชจายอื่นที่จำเปนสำหรับการพานักเรียนไปรวมกิจกรรม/รวมการแขงขัน
หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจายคาใชจายดังกลาว ใหคำนึงถึงความจำเปน เหมาะสม ประหยัด
ภายในวงเงินที่อยูในความรับผิดชอบเทานั้น และตองไมเปนเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผูปกครองเพิ่มเติมดวย
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ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

เอกสารหมายเลข ๑

ชื่อสวนราชการผูจัดกิจกรรม......................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม......................................................................................................................
วันที่.......เดือน...............พ.ศ......................
ขาพเจา....................................................................อยูบานเลขที่..........................................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................
ไดรับเงินจาก..................................................................................ดังรายการตอไปนี้
รายการ

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน (.........................................................................................................) (ตัวอักษร)
ลงชื่อ.................................................................ผูรับเงิน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................ผูจายเงิน
(................................................................)
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เอกสารหมายเลข ๒
แบบใบสำคัญรับเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
ชือ่ สวนราชการผูจัดกิจกรรม...........................................โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม......................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .................
จำนวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น.....................คน ผูเ ขารวมกิจกรรมไดรับเงินจากโรงเรียน................................
สังกัด สพป. ..................................................../สพม. .................................................ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู

คาอาหาร คาเชาที่พัก คาพาหนะ รวมเปนเงิน วัน เดือน ป
ลายมือชื่อ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ที่รับเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ.................................................................ผูจายเงิน
( .......................................................)
ตำแหนง..............................................................
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แนวทางดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย
ตามกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ก. หลักการ

รัฐบาลกำหนดนโยบายดานการศึกษาใหทุกคนมีโอกาสไดรับโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดงบประมาณสำหรับหนังสือเสริมประสบการณ
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งในแตละรายการมีรายละเอียด
ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ดังนี้
- หนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย ๒๐๐ บาท/ป
- อุปกรณการเรียน
145 บาท/ภาคเรียน
(เชน สีเทียน ดินน้ำมันไรสารพิษ กรรไกร ฯลฯ)
- เครื่องแบบนักเรียน (๒ ชุด/ป)
๓25 บาท/ป
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒๑9 บาท/ภาคเรียน
(กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ/กิจกรรมคุณธรรม/การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
หนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดหลักการจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย
อายุ ๓ - ๕ ป เพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวม อยางตอเนื่องในรูปแบบบูรณาการ ไมสอนเปนรายวิชายึดหลักการ
บูรณาการที่วา หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรูไดหลายทักษะ
หลายประสบการณสำคัญ การที่เด็กมีโอกาสไดเลือกอานหนังสือบอย ๆ จะทำใหเด็กคุนเคยกับการใชหนังสือ
และคุนเคยกับตัวหนังสือ สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือหากเด็กมีประสบการณที่ดีและมีความสุขในการใชหนังสือ
จะเปนสวนสำคัญที่ชวยปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอานไดอยางดียิ่งในอนาคต หนังสือเสริมประสบการณสำหรับ
เด็กอนุบาลมีจุดมุงหมายเพื่อสนองความตองการของเด็ก เสริมสรางความคิดสรางสรรค พัฒนาการเรียนรู
ดานภาษา ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติใหเด็กเกิดนิสัยรักการอาน
คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยสิ่งที่ควรคำนึงถึง
๑. ความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
๑.๑ สอดคลองกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๒ สอดคลองกับหลักการจัดประสบการณการศึกษาปฐมวัย
๑.๓ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถและพัฒนาการของเด็กอนุบาล
๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดลอม บริบทสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น
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อายุ ๓ - 4 ป
เด็กวัยนี้มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตาง ๆ รอบตัว พูดไดมากขึ้น สนใจในความสัมพันธ
ระหวางบุคคล รูถึงความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของเด็ก
เด็กสามารถเลาเรื่องที่ตนประสบมาใหผูอื่นฟงเขาใจ ถามอะไร ที่ไหน และเด็กสามารถวาดวงกลมไดตามแบบ
อายุ ๔ - 5 ป
เด็กวัยนี้เปนวัยที่อยากรูอยากเห็น ตองการที่จะรูวาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจากไหนทำไมจึงเปนเชนนี้
ทำไมจึ งเป น อย า งนั ้ น อย า งนี้ สิ ่ งนี ้ ความเปน มาอยางไร วัย นี้เริ่มจะเขาใจขอแตกตางระหวางความจริ ง
และเรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้ควรจะเปนเรื่องสั้นเขาใจงาย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และ
ตัวละครรวมอีก ๒ - ๓ ตัว เรื่องที่สงเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยูบาง เด็กสามารถเลาเรื่อง นิทาน
และออกเสียงไดถูกตอง
อายุ ๕ - 6 ป
เด็กวัยนี้เริ่มสนใจโลกของความเปนจริง รูจักสิ่งแวดลอมที่หางตัวมากขึ้น เริ่มเขาใจวาตัวเอง
เปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม ไมใชเปนศูนยกลางของทุกสิ่งทุกอยางเชนแตกอน เนื้อหาของเรื่องควรสงเสริม
พัฒนาการดานสติปญญาดวยจะเปนเรื่องจริงในปจจุบันหรือเปนเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได
๒. คุณลักษณะของหนังสือ
๒.๑ รูปเลม
๑) ปกมีความสวยงามนาสนใจ
๒) ขนาดรูปเลมเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๓) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๔) จำนวนหนาและจำนวนคำศัพทเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๒ สีสบายตาและไมใชสีสะทอนแสง
๒.๓ ภาพประกอบ
- มี ภ าพชั ดเจนเหมาะสมกับ วัย เด็ก ออกแบบรูป ภาพนาสนใจใหเรื่องราวตอเนื่อง
และตองไมเปนภาพที่ทำใหเด็กเกิดความหวาดกลัว และมีชองวางพักสายตา ขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๔ กระดาษ
- ควรเปนกระดาษชนิดดี เชน กระดาษปอนด กระดาษอารต ฯลฯ
๒.๕ ภาษา
- ภาษาที่ใชควรมีความถูกตอง สละสลวย ชวยใหเกิดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๖ เนื้อหา
- เนื้อเรื่องไมยากเกินไป ไมสลับซับซอน ไมขัดแยงกับคานิยมคุณธรรม
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๓. ประเภทของหนังสือเสริมประสบการณ
ประเภทของหนังสือเสริมประสบการณที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ควรมีความหลากหลาย
ทั้งเนื้อหา รูปแบบ และผูแตง ตอบสนองความตองการของเด็ก สนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวยสงเสริมจินตนาการ
และความคิดสรางสรรค มีเหตุการณที่คาดเดาได อาจมีลักษณะเปนคำคลองจอง คำหรือขอความที่เปนจังหวะ
มีรูปแบบซ้ำ และภาพสวยงาม เชน
๓.๑ หนังสือนิทาน เชน นิทานพื้นบาน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอีสปทั้งที่เปนรอยแกว
และรอยกรอง
๓.๒ หนังสือภาพ เชน หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ
๓.๓ สารานุกรมภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
๓.4 หนังสือที่แสดงวิธีการทำหรือประดิษฐสิ่งตาง ๆ
๓.5 นิตยสารสำหรับเด็ก
๓.6 หนังสือเสริมประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย
๓.7 หนั งสื อที ่ มี เ สี ย งประกอบ หนังสือพลาสติก หนังสือผา หนังสือที่ผ ลิตจากวัส ดุอื่น
ที่ไมเปนอันตราย หนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสที่แตกตางกันทำใหเกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู ฯลฯ
แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย
การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน
คื อ ครู ผ ู  ส อนเป น ผู  เ ลื อ กหนั งสื อ เสริ มประสบการณส ำหรั บ เด็ กปฐมวั ย เสนอใหคณะกรรมการวิช าการ
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน
และผูแทนนักเรียน) รวมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑. คัดเลือกจากประเภทหนังสือเสริ มประสบการณสำหรั บเด็กปฐมวัย ที่มีคุณสมบัติสง เสริม
และพัฒนาเด็กตามมาตรฐานคุ ณลักษณะที่พึ งประสงค ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒560
และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะขางตนและ/หรือ
๒. เลือกจากตัวอยางรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยที่ผานการประกวด/
การคัดเลือกจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ รายละเอียดสามารถ Download จากเว็บไซตของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่อยูเว็บไซต http://academic.obec.go.th และเว็บไซตฐานขอมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูฯ ตามที่อยู
เว็บไซต http://academic.obec.go.th/textbook/web
ขอเสนอแนะ

๑. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบการณที่หลากหลายในดานประเภทผูแตง ผูวาดภาพประกอบ
และเนื้อหาการเรียนรู เพราะจะชวยใหเด็กมีโอกาสอานหนังสือเสริมประสบการณที่มีสาระความรูหลากหลาย
ไดตามความสนใจ และเกิดการเรียนรูมากที่สุด
๒. จำนวนหนังสือเสริมประสบการณควรจัดหาใหเพียงพอกับจำนวนเด็ก
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ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตงตั้ง

1. คณะกรรมการวิชาการ
2. คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย
3. คณะกรรมการสถานศึกษา

ครูผสู อนคัดเลือกรายการหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
จากเว็บไซต http://academic.obec.go.th/textbook/web
โดยเลือกจากบัญชี 1.1 และ 1.2 ซื้อใหครบทุกชั้น
ทุกกลุมสาระการเรียนรู และครบทุกคน
เสนอรายชื่อหนังสือผานความเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย
ฝายพัสดุพิจารณาวิธีการจัดซื้อ โดยพิจารณา
จากงบประมาณการจัดซื้อ

วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข)
วงเงินไมเกิน 500,000 บาท
ขอใบเสนอราคาจากผูขายโดยตรง
ประมาณ 3 วันทำการ

รายงานขอซื้อพรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และจัดทำใบสั่งซื้อ
ประมาณ 2 วันทำการ

ผูขายจัดสงหนังสือเรียน

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

1. คณะกรรมการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือก
2. คณะกรรมการตรวจรับ
ประมาณ 2 วันทำการ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคดั เลือก
จัดทำหนังสือเชิญผูขายอยางนอย 3 ราย
โดยมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเงื่อนไขทีห่ นวยงานกำหนด

ประมาณ 3-5 วันทำการ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคดั เลือก
พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการฯ ไดมีหนังสือเชิญชวนเทานั้น
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(ตอ)
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการฯ ไดมีหนังสือเชิญชวนเทานั้น
ประมาณ 1-2 วันทำการ

ทำรายงานการจัดซื้อหนังสือจากผูขายที่พิจารณาคัดเลือกได
ประมาณ 1-2 วันทำการ

ทำหนังสือเชิญผูขายมาลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
(ผูขายเตรียมหลักประกันสัญญา 5% มาดวย)

ประมาณ 7 วันทำการ

ผูขายจัดสงหนังสือเรียน

กรณีสงหนังสือตรงตามกำหนด

กรณีที่สงหนังสือเรียนเกินกำหนด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการตรวจรับหนังสือเรียน

โรงเรียนแจงสงวนสิทธิการปรับ
ใหผูขายทราบ (แจงอัตราการปรับ)

โรงเรียนเบิกจายเงิน

วันที่ผูขายสงหนังสือครบ

คำนวณคาปรับ
และแจงจำนวน
คาปรับใหผูขาย
ทราบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการตรวจรับหนังสือเรียน
โรงเรียนเบิกจายเงินโดยหักคาปรับ
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ตารางแสดงการลดคาใชจายของผูปกครอง/นักเรียน
ผูปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนปกติ
ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕65
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕66
อ.๑ - อ.3
ป.๑ - ป.๖ นร.ทั่วไป
ป.๑ - ป.๖ นร.ยากจน
ม.๑ - ม.๓ นร.ทั่วไป
ม.๑ - ม.๓ นร.ยากจน
ม.๔ - ม.๖

2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
ระดับชั้น

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

๑,231 บาท
๑,433 บาท
๑,933 บาท
๒,๔93 บาท
๓,๙93 บาท
๒,๖82 บาท

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕65

รวมงบประมาณ

๑,756 บาท
๒,490 บาท - ๒,693 บาท
2,990 บาท - ๓,193 บาท
๓,802 บาท - ๓,990 บาท
๕,302 บาท - ๕,490 บาท
๔,617 บาท - ๔,397 บาท

๒,987 บาท
๓,923 – 4,126 บาท
4,423 – ๔,626 บาท
6,295 – ๖,483 บาท
7,795 – 7,983 บาท
7,299 – 7,079 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕66

รวมงบประมาณ

15,681 บาท
16,206 บาท
๔,841 บาท
5,366 บาท
๑5,883 บาท ๑6,940 บาท - ๑7,143 บาท
5,043 บาท 6,100 บาท - 6,303 บาท
๑6,843 บาท 18,152 บาท - ๑8,340 บาท
๕,793 บาท 7,102 บาท - 7,290 บาท
๑7,032 บาท 18,967 บาท - 18,747 บาท
๕,982 บาท ๗,917 บาท - 7,697 บาท

31,887 บาท
10,207 บาท
32,823 - 33,026 บาท
11,143 - 11,346 บาท
34,995 - 35,183 บาท
12,895 - 13,083 บาท
35,999 - 35,779 บาท
13,899 - 13,679 บาท
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3. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ระดับชั้น

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

4. ศูนยการศึกษาพิเศษ
ระดับชั้น
เด็กที่มารับบริการที่ศูนยฯ
นักเรียนประจำ
นักเรียนไป-กลับ

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕65
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕66
15,891 บาท
๑6,416 บาท
๔,841 บาท
5,366 บาท
๑6,093 บาท ๑7,150 บาท - ๑7,353 บาท
5,043 บาท 6,100 บาท - 6,303 บาท
๑7,043 บาท 18,352 บาท - ๑8,540 บาท
๕,993 บาท 7,302 บาท - 7,490 บาท
๑7,032 บาท ๑8,967 บาท - ๑8,747 บาท
6,182 บาท 8,117 บาท - ๗,897 บาท
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕65
14,364 บาท
3,994 บาท

5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
ระดับชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕65
อ.๑ - อ.3
ป.๑ - ป.๖
ม.๑ - ม.๓
ม.๔ - ม.๖
ปวช.๑ - ๓

4,032 บาท
๔,219 บาท
๕,949 บาท
๖,153 บาท
๖,729 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕66
14,889 บาท
3,859 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕66

๔,557 บาท
๕,276 บาท - ๕,479 บาท
7,258 บาท - ๗,446 บาท
8,088 บาท - ๗,868 บาท
๙,680 บาท

รวมงบประมาณ
๓๒,307 บาท
๑๐,207 บาท
๓๓,243 – ๓๓,446 บาท
๑1,143 – ๑๑,346 บาท
๓๕,395 – ๓๕,583 บาท
๑3,295 – ๑๓,483 บาท
35,999 – 35,779 บาท
14,299 – 14,079 บาท
รวมงบประมาณ
29,253 บาท
7,853 บาท

รวมงบประมาณ

๘,588 บาท
๙,494 – ๙,697 บาท
๑3,206 – ๑3,394 บาท
๑4,241 – ๑4,021 บาท
๑๖,409 บาท
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ก. รายการพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับโรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
๑.
๒.
๓.
ชั้น
คาจัดการ
คาอุปกรณ คากิจกรรมพัฒนา รวม
เรียนการสอน การเรียน
คุณภาพผูเรียน
กอนประถมศึกษา
อ.๑
๘๖๗
๑๔๕
๒๑๙
๑,๒๓๑
อ.๒
๘๖๗
๑๔๕
๒๑๙
๑,๒๓๑
อ.3
๘๖๗
๑๔๕
๒๑๙
๑,๒๓๑
ประถมศึกษา
ป.๑
๙๖๙
๒๒๐
๒๔๔
๑,๔๓๓
ป.๒
๙๖๙
๒๒๐
๒๔๔
๑,๔๓๓
ป.๓
๙๖๙
๒๒๐
๒๔๔
๑,๔๓๓
ป.๔
๙๖๙
๒๒๐
๒๔๔
๑,๔๓๓
ป.๕
๙๖๙
๒๒๐
๒๔๔
๑,๔๓๓
ป.๖
๙๖๙
๒๒๐
๒๔๔
๑,๔๓๓

๑.
คาจัดการ
เรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
๒.
๓.
๔.
๕.
คาหนังสือ คาอุปกรณ คาเครื่องแบบ คากิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผูเรียน

รวม

รวม 2
ภาคเรียน

๘๖๗
๘๖๗
๘๖๗

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๑๔๕
๑๔๕
๑๔๕

๓๒๕
๓๒๕
๓๒๕

๒๑๙
๒๑๙
๒๑๙

๑,๗๕๖
๑,๗๕๖
๑,๗๕๖

๒,๙๘๗
๒,๙๘๗
๒,๙๘๗

๙๖๙
๙๖๙
๙๖๙
๙๖๙
๙๖๙
๙๖๙

656
650
653
707
846
859

๒๒๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๐

๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐

๒๔๕
๒๔๕
๒๔๕
๒๔๕
๒๔๕
๒๔๕

๒,๔๙๐
๒,๔๘๔
๒,๔๘๗
๒,๕๔๑
๒,๖๘๐
๒,๖๙๓

๓,๙๒๓
๓,๙๑๗
๓,๙๒๐
๓,๙๗๔
๔,๑๑๓
๔,๑๒๖
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ก. รายการพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับโรงเรียนปกติ (ตอ)
ภาคเรียนที่ 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
๑.
๒.
๓.
ชั้น
คาจัดการเรียน คาอุปกรณ คากิจกรรมพัฒนา
รวม
การสอน
การเรียน
คุณภาพผูเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
ม.๑
๑,๗๘๕
๒๖๐
๔๔๘
๒,๔๙๓
ม.๒
๑,๗๘๕
๒๖๐
๔๔๘
๒,๔๙๓
ม.๓
๑,๗๘๕
๒๖๐
๔๔๘
๒,๔๙๓
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
๑,๙๓๘
๒๖๐
๔๘๔
๒,๖๘๒
ม.๕
๑,๙๓๘
๒๖๐
๔๘๔
๒,๖๘๒
ม.๖
๑,๙๓๘
๒๖๐
๔๘๔
๒,๖๘๒

๑.
คาจัดการเรียน
การสอน

ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
๒.
๓.
๔.
๕.
คาหนังสือ
คาอุปกรณ คาเครื่องแบบ คากิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผูเรียน

รวม

รวม 2
ภาค
เรียน

๑,๗๘๕
๑,๗๘๕
๑,๗๘๕

808
921
996

๒๖๐
๒๖๐
๒๖๐

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๔๔๙
๔๔๙
๔๔๙

3,802
3,915
3,990

๖,๒๙๕
๖,๔๐๘
๖,๔๘๓

๑,๙๓๘
๑,๙๓๘
๑,๙๓๘

1,384
1,326
1,164

๒๖๐
๒๖๐
๒๖๐

๕๕๐
๕๕๐
๕๕๐

๔๘๕
๔๘๕
๔๘๕

4,617
4,559
4,397

๗,๒๙๙
๗,๒๔๑
๗,๐๗๙
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ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
1. จัดโดยครอบครัว
ชั้น
อ.1-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 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
๑.
๒.
๓.
คาจัดการ
คาอุปกรณ คากิจกรรมพัฒนา
รวม
เรียนการสอน การเรียน
คุณภาพผูเรียน
๓,๖๖๗
๑๔๕
๒๑๙
๔,๐๓๑
๓,๗๕๔
๒๒๐
๒๔๔
๔,๒๑๘
๓,๗๕๔
๒๒๐
๒๔๔
๔,๒๑๘
๓,๗๕๔
๒๒๐
๒๔๔
๔,๒๑๘
๓,๗๕๔
๒๒๐
๒๔๔
๔,๒๑๘
๓,๗๕๔
๒๒๐
๒๔๔
๔,๒๑๘
๓,๗๕๔
๒๒๐
๒๔๔
๔,๒๑๘
๕,๒๔๐
๒๖๐
๔๔๘
๕,๙๔๘
๕,๒๔๐
๒๖๐
๔๔๘
๕,๙๔๘
๕,๒๔๐
๒๖๐
๔๔๘
๕,๙๔๘
๕,๔๐๙
๒๖๐
๔๘๔
๖,๑๕๓
๕,๔๐๙
๒๖๐
๔๘๔
๖,๑๕๓
๕,๔๐๙
๒๖๐
๔๘๔
๖,๑๕๓

๑.
คาจัดการ
เรียนการสอน
๓,๖๖๘
๓,๗๕๕
๓,๗๕๕
๓,๗๕๕
๓,๗๕๕
๓,๗๕๕
๓,๗๕๕
๕,๒๔๑
๕,๒๔๑
๕,๒๔๑
๕,๔๐๙
๕,๔๐๙
๕,๔๐๙

ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
๒.
๓.
๔.
๕.
คาหนังสือ คาอุปกรณ คาเครื่องแบบ คากิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผูเรียน
๒๐๐
๑๔๕
๓๒๕
๒๑๙
656
๒๒๐
๔๐๐
๒๔๕
650
๒๒๐
๔๐๐
๒๔๕
๖๕๓
๒๒๐
๔๐๐
๒๔๕
707
๒๒๐
๔๐๐
๒๔๕
846
๒๒๐
๔๐๐
๒๔๕
๘๕๙
๒๒๐
๔๐๐
๒๔๕
808
๒๖๐
๕๐๐
๔๔๙
921
๒๖๐
๕๐๐
๔๔๙
๙๙๖
๒๖๐
๕๐๐
๔๔๙
1,384
๒๖๐
๕๕๐
๔๘๕
๑,๓๒๖
๒๖๐
๕๕๐
๔๘๕
๑,๑๖๔
๒๖๐
๕๕๐
๔๘๕

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๔,๕๕๗
๕,๒๗๖
๕,๒๗๐
๕,๒๗๓
๕,๓๒๗
๕,๔๖๖
๕,๔๗๙
๗,๒๕๘
๗,๓๗๑
๗,๔๔๖
๘,๐๘๘
๘,๐๓๐
๗,๘๖๘

๘,๕๘๘
๙,๔๙๔
๙,๔๘๘
๙,๔๙๑
๙,๕๔๕
๙,๖๘๔
๙,๖๙๗
๑๓,๒๐๖
๑๓,๓๑๙
๑๓,๓๙๔
๑๔,๒๔๑
๑๔,๑๘๓
๑๔,๐๒๑
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2. จัดโดยสถานประกอบการ
ชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓

ภาคเรียนที่ 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
๑.
๒.
๓.
คาจัดการ คาอุปกรณ คากิจกรรมพัฒนา
รวม
เรียนการสอน การเรียน
คุณภาพผูเรียน
๕,๙๘๕
๒๖๐
๔๘๔
๖,๗๒๙
๕,๙๘๕
๒๖๐
๔๘๔
๖,๗๒๙
๕,๙๘๕
๒๖๐
๔๘๔
๖,๗๒๙

๑.
คาจัดการ
เรียนการสอน
๕,๙๘๕
๕,๙๘๕
๕,๙๘๕

ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
๒.
๓.
๔.
๕.
คาหนังสือ คาอุปกรณ คาเครื่องแบบ คากิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผูเรียน
๒,๐๐๐
๒๖๐
๙๕๐
๔๘๕
๒,๐๐๐
๒๖๐
๙๕๐
๔๘๕
๒,๐๐๐
๒๖๐
๙๕๐
๔๘๕

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๙,๖๘๐
๙,๖๘๐
๙,๖๘๐

๑๖,๔๐๙
๑๖,๔๐๙
๑๖,๔๐๙
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ค. เงินปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
สำหรับโรงเรียนปกติ

ภาคเรียนที่ 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
๑.
๒.
๓.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
ชั้น
คาจัดการ
คาอุปกรณ คากิจกรรมพัฒนา
คาจัดการ
รวม
คาหนังสือ คาอุปกรณ คาเครื่องแบบ คากิจกรรมพัฒนา
รวม
เรียนการสอน การเรียน
คุณภาพผูเรียน
เรียนการสอน
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผูเรียน
ระดับประถมศึกษา
จัดใหกับนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดกรอง (รายไดเฉลี่ยครัวเรือนไมเกิน 3,000 บาท และเกณฑสถานะครัวเรือน) คนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ป
ป.๑
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๒
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๓
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๔
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๕
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๖
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จัดใหกับนักเรียนที่ผานเกณฑการคัดกรอง (รายไดเฉลี่ยครัวเรือนไมเกิน 3,000 บาท และเกณฑสถานะครัวเรือน) คนละ ๓,๐๐๐บาท/คน/ป
ม.๑ 1,500
๑,๕๐๐ 1,500
๑,๕๐๐
ม.๒ 1,500
๑,๕๐๐ 1,500
๑,๕๐๐
ม.๓ 1,500
๑,๕๐๐ 1,500
๑,๕๐๐

รวม
๒ ภาค
เรียน

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
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ง. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
๑) นักเรียนประจำ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ
กิจกรรม
รวม
ชั้น
(ประจำ) การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน
อ.๑-อ.3 867 14,450
145
219
15,681
ป.๑
969 14,450
220
244
15,883
ป.๒
969 14,450
220
244
15,883
ป.๓
969 14,450
220
244
15,883
ป.๔
969 14,450
220
244
15,883
ป.๕
969 14,450
220
244
15,883
ป.๖
969 14,450
220
244
15,883
ม.๑
1,785 14,350
260
448
16,843
ม.๒
1,785 14,350
260
448
16,843
ม.๓
1,785 14,350
260
448
16,843
ม.๔
1,938 14,350
260
484
17,032
ม.๕
1,938 14,350
260
484
17,032
ม.๖
1,938 14,350
260
484
17,032

พื้นฐาน

สมทบ
(ประจำ)

867
969
969
969
969
969
969
1,785
1,785
1,785
1,938
1,938
1,938

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 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
หนังสือเรียน อุปกรณ เครื่องแบบ กิจกรรม
(รวม/ชุด) การเรียน นักเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน
200
145
325
219
656
220
400
245
650
220
400
245
653
220
400
245
707
220
400
245
846
220
400
245
859
220
400
245
808
260
500
449
921
260
500
449
996
260
500
449
1,384
260
550
485
1,326
260
550
485
1,164
260
550
485

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

16,206
16,940
16,934
16,937
16,991
17,130
17,143
18,152
18,265
18,340
18,967
18,909
18,747

31,887
32,823
32,817
32,820
32,874
33,013
33,026
34,995
35,108
35,183
35,999
35,941
35,779
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๒) นักเรียนไป - กลับ

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

ภาคเรียนที่ 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ
กิจกรรม
รวม
(ประจำ) การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน
867
3,610
145
219
4,841
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
1,785 3,300
260
448
5,793
1,785 3,300
260
448
5,793
1,785 3,300
260
448
5,793
1,938 3,300
260
484
5,982
1,938 3,300
260
484
5,982
1,938 3,300
260
484
5,982

พื้นฐาน

867
969
969
969
969
969
969
1,785
1,785
1,785
1,938
1,938
1,938

ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
สมทบ
หนังสือ อุปกรณ เครื่องแบบ กิจกรรม
(ประจำ)
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผูเรียน
3,610
200
145
325
219
3,610
656
220
400
245
3,610
650
220
400
245
3,610
653
220
400
245
3,610
707
220
400
245
3,610
846
220
400
245
3,610
859
220
400
245
3,300
808
260
500
449
3,300
921
260
500
449
3,300
996
260
500
449
3,300
1,384
260
550
485
3,300
1,326
260
550
485
3,300
1,164
260
550
485

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

5,366
6,100
6,094
6,097
6,151
6,290
6,303
7,102
7,215
7,290
7,917
7,859
7,697

10,207
11,143
11,137
11,140
11,194
11,333
11,346
12,895
13,008
13,083
13,899
13,841
13,679
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จ. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๑) นักเรียนประจำ
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 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ กิจกรรมพัฒนา
รวม
(ประจำ) การเรียน คุณภาพผูเรียน
867
969
969
969
969
969
969
1,785
1,785
1,785
1,938
1,938
1,938

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

145
220
220
220
220
220
220
260
260
260
260
260
260

219
244
244
244
244
244
244
448
448
448
484
484
484

15,891
16,093
16,093
16,093
16,093
16,093
16,093
17,043
17,043
17,043
17,032
17,032
17,032

พื้นฐาน
867
969
969
969
969
969
969
1,785
1,785
1,785
1,938
1,938
1,938

ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
สมทบ
หนังสือ อุปกรณ
เครื่อง กิจกรรมพัฒนา
(ประจำ)
เรียน
การเรียน
แบบ
คุณภาพผูเรียน
(รวม/ชุด)
นักเรียน
14,660
200
145
325
219
14,660
656
220
400
245
14,660
650
220
400
245
14,660
653
220
400
245
14,660
707
220
400
245
14,660
846
220
400
245
14,660
859
220
400
245
14,550
808
260
500
449
14,550
921
260
500
449
14,550
996
260
500
449
14,350
1,384
260
550
485
14,350
1,326
260
550
485
14,350
1,164
260
550
485

รวม
16,416
17,150
17,144
17,147
17,201
17,340
17,353
18,352
18,465
18,540
18,967
18,909
18,747

รวม
๒
ภาคเรียน
32,307
33,243
33,237
33,240
33,294
33,433
33,446
35,395
35,508
35,583
35,999
35,941
35,779
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๒) นักเรียนไป - กลับ
ชั้น
อ.๑-อ.3
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

ภาคเรียนที่ 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ
กิจกรรม
รวม
(ไป-กลับ) การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน
867
3,610
145
219
4,841
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
969
3,610
220
244
5,043
1,785 3,500
260
448
5,993
1,785 3,500
260
448
5,993
1,785 3,500
260
448
5,993
1,938 3,500
260
484
6,182
1,938 3,500
260
484
6,182
1,938 3,500
260
484
6,182

พื้นฐาน

867
969
969
969
969
969
969
1,785
1,785
1,785
1,938
1,938
1,938

ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
สมทบ
หนังสือ
อุปกรณ เครื่องแบบ
กิจกรรม
(ไป-กลับ)
เรียน
การเรียน
นักเรียน
พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผูเรียน
3,610
200
145
325
219
3,610
656
220
400
245
3,610
650
220
400
245
3,610
653
220
400
245
3,610
707
220
400
245
3,610
846
220
400
245
3,610
859
220
400
245
3,500
808
260
500
449
3,500
921
260
500
449
3,500
996
260
500
449
3,500
1,384
260
550
485
3,500
1,326
260
550
485
3,500
1,164
260
550
485

รวม

5,366
6,100
6,094
6,097
6,151
6,290
6,303
7,302
7,415
7,490
8,117
8,059
7,897

รวม
๒
ภาคเรียน
10,207
11,143
11,137
11,140
11,194
11,333
11,346
13,295
13,408
13,483
14,299
14,241
14,079
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ฉ. ศูนยการศึกษาพิเศษ
ชั้น

ประจำ
ไป-กลับ

ภาคเรียนที่ 2/๒๕65 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
คาอาหาร ปจจัย
อุปกรณ
กิจกรรม
รวม
พื้นฐาน การเรียน
พัฒนา
นักเรียน
คุณภาพ
ประจำ
ผูเรียน

13,500
3,630

500
-

145
145

219
219

คาอาหาร

14,364 13,500
3,994 2,970

ภาคเรียนที่ 1/2566 (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66)
ปจจัย
หนังสือ อุปกรณ เครื่องแบบ กิจกรรม
พื้นฐาน
เรียน
การเรียน
นักเรียน
พัฒนา
นักเรียน รวม/ชุด
คุณภาพ
ประจำ
ผูเรียน

500
-

200
200

145
145

325
325

219
219

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

14,889
3,859

29,253
7,853

สำหรับศูนยการศึกษาพิเศษ ไดรับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจั ดการศึกษาตั้งแตร ะดับ อนุบาลจนจบการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
จำนวน 4 รายการ ไดแก คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ในสวนเงินอุดหนุนคาอาหาร
และปจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ ซึ่งไดรับจัดสรรในผลผลิตเด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ โดยใหบริหารงบประมาณใหเปนไป
ตามรายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
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ดวนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๔

พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
2. หลักเกณฑเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน ๑ ชุด
ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุง
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แจงสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หลั กเกณฑ การเก็ บเงิ นบำรุ งการศึ กษาสถานศึ กษาสั งกั ดสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ดังสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๖
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บ
เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ ณ วันที่ ๒๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกลาวและใหใชประกาศฉบับนี้แทน
เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเก็บคาใชจายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสั งกั ดสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั ้ น พื ้ น ฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ จึงกำหนดใหส ถานศึก ษาในสัง กัดสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
นอกหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน ซึ่งมุงเนนหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกวาปกติ การสอน
ดวยบุคลากรพิเศษ การสอนดวยรูปแบบ หรือวิธีการที่แตกตางจากการเรี ยนการสอนปกติ หรือการสอน
ที ่ ใช ส ื ่ อนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ที ่ จ ั ดหาใหเปน พิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับ สภาพฐานะทางเศรษฐกิจ
ของท องถิ ่ น โดยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน และเป นไปด วยความสมั ครใจ
ของผูปกครองและนักเรียน ภายใตหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หลักเกณฑการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

---------------------------ดวยปจจุบันสถานศึกษาไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรีย น คาเครื่องแบบนั กเรีย น คาอุปกรณ การเรีย น
และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนตน แตในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ มีความพร อม
และมีศักยภาพเปนสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงตองการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
ดวยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ และบุคลากรที่ทำการสอนเพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐานทั่วไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกรณีพิเศษ โดยมีคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายที่รัฐจัดสรรให กอปรกับ
การตอบขอหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถประกาศให ส ถานศึ กษาของรั ฐ ในสังกัดเก็บ คาใชจ าย เพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานได
ในการจัดการศึกษาที่ผานมาสถานศึกษาจำนวนมากไดจัดการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจาย
ตามมาตรา ๔๙ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว แตยังมีสถานศึกษาบางแหง
เก็บคาใชจายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนกรณีพิเศษ ดังนั้น เพื่อใหการขอรับการสนับสนุนคาใชจายเปนไปในแนวทางเดียวกันและการมีสวนรวม
สนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเปนการคุมครองผูปกครอง
มิใหเกิดผลกระทบตอภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาของนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกำหนดหลักเกณฑใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้
ก. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไมสามารถเรียกเก็บ
เงินสนับสนุนจากนักเรียนหรือผูปกครองได เนื่องจากรัฐบาลไดจายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนใหแลว ดังนี้
๑. คาเลาเรียน
๒. คาหนังสือเรียน
๓. คาอุปกรณการเรียน
๔. คาเครื่องแบบนักเรียน
๕. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปละ ๑ ครั้ง
๖. คาใชจายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาด ปละ ๑ ครั้ง
๗. คาใชจายในการไปทัศนศึกษา ปละ ๑ ครั้ง
๘. คาใชจายในการใหบริการอินเทอรเน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตร
ปละ ๔๐ ชั่วโมง
9. คาวัสดุฝก สอน สอบพื้นฐาน
๑๐. คาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
๑๑. คาบริการหองสมุดขั้นพื้นฐาน
๑๒. คาบริการหองพยาบาล
๑๓. คาวัสดุสำนักงาน
๑๔. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
1๕. คาวัสดุงานบานงานครัว
1๖. คาอุปกรณกีฬา
๑๗. คาซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอน
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๑๘. คาใชจายในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๙. คาคูมือนักเรียน
๒๐. คาบัตรประจำตัวนักเรียน
๒๑. คาปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. คาวารสารโรงเรียน
สำหรั บ รายการที ่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรี ยนได จ ั ดทำเป นลั กษณะพิ เศษ
อยางมีคุณภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนไดโดยประหยัดตามความจำเปนเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จ
ของทองถิ่น
ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให สามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจ ายได
ตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ดังนี้
ที่
รายการ
๑ หองเรียนพิเศษ EP (English Program)
- ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒ หองเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
- ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓ หองเรียนพิเศษดานภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ
และดานอื่น ๆ (เชน หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
หองเรียนพิเศษคณิตศาสตร เปนตน)

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
ไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๑๗,๕๐๐ บาท
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
เทาที่จายจริง ตามความจำเปนและเหมาะสม
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
ยกเวนคาใชจายหองเรียนพิเศษ ดานภาษาอังกฤษ
ใหเก็บไดไมเกินครึ่งหนึ่งของหองเรียนพิเศษ MEP

การเปดหองเรียนพิเศษตองไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี
ค. สถานศึกษาที่จั ดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรีย น
ที ่ น อกเหนื อหลั กสู ตรการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน สามารถขอรับ การสนับ สนุน คา ใชจ ายได ตามความสมั ค รใจ
ของผูปกครองและนักเรียน โดยไมรอนสิทธิ์นักเรียนที่ดอยโอกาส ดังนี้
ที่
รายการ
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด
ของนักเรียนนอกเวลาเรียน
๒ คาจางครูชาวตางประเทศ
๓ คาตอบแทนวิทยากรภายนอก
๔ คาเรียนปรับพื้นฐานความรู

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
เทาที่จายจริง ตามความจำเปนและเหมาะสมกับ
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่นทุกรายการรวมกัน
ไมเกิน ๑,๒๕๐ บาทตอภาคเรียน
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ง. สถานศึ กษาที ่ จ ั ดการเรีย นการสอนเสริมเพิ่มเติมใหกับ นักเรีย นนอกเหนือจากเกณฑ
มาตรฐานทั่วไป ที่ไดงบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนคาใชจายไดเทาที่จายจริง โดยประหยัด
ตามความจำเปน และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่นตามความสมัครใจของผูปกครอง
และนักเรียน ดังนี้
๑. คาจางครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๒. คาสาธารณูปโภคสำหรับหองเรียนปรับอากาศ
๓. คาสอนคอมพิวเตอร กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. คาใชจายในการจัดรวมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให
๕. คาใชจายในการไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรูของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให
จ. สถานศึกษาที่จัดใหมีการดูแลดานสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน
คาใชจายไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด ตามความจำเปนและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
ตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. คาประกันชีวิตนักเรียน / คาประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๒. คาจางบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓. คาตรวจสุขภาพนักเรียนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการใหบริการสาธารณสุขของรัฐ
๔. คาอาหารนักเรียน
๕. คาหอพัก
๖. คาซักรีด
สำหรับสถานศึกษาที่จัดใหนักเรียนอยูประจำ สามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจาย
ตามขอ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด ตามความจำเปนและเหมาะสมกับ สภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
ฉ. สถานศึกษาตองพิจารณาใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนดอยโอกาสใหไดเรียน โดยไมรอนสิทธิ์
ที่จะไดรับ ดังนี้
๑. การเรียนกับครูชาวตางประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดใหนักเรียนทุกคน ควรจัดให
นักเรียนดอยโอกาสไดเรียน สัปดาหละไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง
๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจางหรือโดยวิทยากรภายนอก
๓. คาสาธารณูปโภคสำหรับหองเรียนปรับอากาศ
๔. คาตรวจสุขภาพนักเรียนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการใหบริการสาธารณสุขของรัฐ
๕. คาเรียนปรับพื้นฐานความรู
๖. คาอาหารนักเรียน
7. การเขารวมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน
และการไปทัศนศึกษา
๘. การเรียน/การฝกใชคอมพิวเตอร และการใชบริการอินเทอรเน็ตปละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามขอ ข, ค, ง, จ และ ฉ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน
และไดรั บ อนุมั ติจ ากสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษากอน จึงจะดำเนิน การขอรับ การสนับสนุน ได โดยใหมี
การประกาศประชาสัมพันธใหกับผูปกครองและนักเรียนทราบลวงหนา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------ด ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เห็ น กำหนดแนวปฏิ บ ั ติ ก ารระดมทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดใหสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐานระดมทรั พยากรเพื ่ อเป นค าใชจ  ายในการบริ หารงานวิ ชาการ การบริ หาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน และเปนไปดวยความสมัครใจภายใตหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

---------------------------ดวยปจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนประกอบกับ
มาตรา ๕๘ แห งพระราชบั ญ ญัติ การศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปดโอกาสใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ดานงบประมาณ
การเงินและทรัพยสิน ทั้งจากรัฐองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองคกร ชุมชนเอกชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ มาใชจัด
การศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการระดมทรัพยากรเปนไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดหลักเกณฑใหสถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดป
๒. การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจำเปน
๓. สถานศึ ก ษาต อ งแต ง ตั ้ ง คณะกรรมการระดมทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาเพื ่ อ ส ง เสริ ม
และใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองคกร ชุมชนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๔. สถานศึ กษาต องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอื่นที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจะตอง
สอดคลองกับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สถานศึกษาตองรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
.........................................................
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เลม 133 ตอนพิเศษ 136 ง

หนา 11
ราชกิจจานุเบกษา

15 มิถุนายน 2559

คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ๑๕ ป โดยไมเก็บคาใชจาย
ตามที ่ กฎหมายว า ด ว ยการศึกษาแหงชาติกำหนดใหร ัฐ ตองจัดใหบ ุคคลไดร ับ การศึก ษา
ขั ้ น พื ้ น ฐานไม น  อยกว า ๑๒ ป โดยไม เ ก็บ คาใชจ ายนั้น รัฐ บาลที่ผ านมามีน โยบายจัดการศึกษาดังกลาว
โดยไม เ ก็ บ ค า ใช จ  า ยเป น เวลา ๑๕ ป ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยขออนุ ม ั ติ
ตั้งงบประมาณเปนรายปและขยายขอบเขตการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแตละคณะมาเปนลำดับ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวาโดยที่เรื่องนี้สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษา
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ
สรางโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรมในสังคม แกปญหาความยากจน ตลอดจนสงเสริมการพั ฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของประชาชน จึ ง สมควรยื น ยั น แนวทางดั ง กล า วและ
พัฒนาตอไปดวยการยกระดับจากการเปนโครงการตามนโยบายของแตละรัฐบาลใหเปนหนาที่ของรัฐและ
มาตรการตามกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพื่อใหสามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได
อยางตอเนื่อง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
จึงมีคำสั่ง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในคำสั่งนี้
“คาใชจายในการจัดการศึกษา” หมายความวา งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหแกหรือผานทาง
สถานศึกษา หรือผูจัดการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป
“การศึ กษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ๑๕ ป ” หมายความวา การศึกษาตั้งแตร ะดับ กอนประถมศึกษา
(อนุบาล) (ถามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓) หรือ
เทียบเทา และใหหมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะหดวย
“การศึ ก ษาพิ เ ศษ” หมายความว า การจั ด การศึ ก ษาให แ ก บ ุ ค คลซึ ่ ง มี ค วามผิ ด ปกติ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งจำเปนตองจัดการศึกษาใหเปนรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคตาง ๆ ในการสอน
ตามลักษณะความตองการและความจำเปนของแตละบุคคล
“การศึกษาสงเคราะห” หมายความวา การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่ตกอยูในภาวะยากลำบาก
หรืออยูในสถานภาพที่ดอยกวาเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเปนการกุศล เพื่อใหมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกตองและเหมาะสมกับวัย
ขอ ๒ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมการเพื่อจัดใหเด็กเล็ก
กอนวัยเรียนไดรับการดูแล และพัฒนาทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาโดยสงเสริมและ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการดวย
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ขอ ๓ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดอัตรา
คาใชจายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป
คาใชจายตามวรรคสอง ไดแก
(๑) คาจัดการเรียนการสอน
(๒) คาหนังสือเรียน
(๓) คาอุปกรณการเรียน
(๔) คาเครื่องแบบนักเรียน
(๕) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
(๖) คาใชจายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ขอ ๔ ใหกระทรวงศึ กษาธิการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อนำมาใชแ ทน
และขยายผลตอจากคำสั่งนี้แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแตวันที่คำสั่งนี้ใชบังคับ
ขอ ๕ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๖ ใหอัตราคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีผลใชอยูในวันกอนวันที่คำสั่งนี้ใชบังคับ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการกำหนดอัตราคาใชจาย
สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ป ตามขอ ๓
ขอ ๗ คำสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
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คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1229/ 2565
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
------------------------------------------ดวย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจั ด การศึ ก ษาตั ้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน กิ จ กรรมการสนั บ สนุ น ค า ใช จ  า ย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ
จำแนกตามรายการ ดังนี้ 1) คาจัดการเรียนการสอน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบ
นักเรียน และ 5) คากิจกรรมพั ฒนาคุณภาพผู เรี ยน ซึ่งมีวัตถุ ประสงค เพื่ อให นักเรียนทุ กคนไดรั บการศึ กษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื ่ อ ให ก ารบริ ห ารงบประมาณการสนั บ สนุ น ค า ใช จ  า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
แนวทางการติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดแตงตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการ
ดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ
3. นายชลำ อรรถธรรม
ผูทรงคุณวุฒิ
4. นายวันชัย ธงชัย
ที่ปรึกษาพิเศษ
คณะทำงาน
1. วาที่ ร.ต. ธนุ วงษจินดา
ประธานคณะทำงาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายสุรินทร สวางอารมณ
รองประธานคณะทำงาน
ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายวิษณุ ทรัพยสมบัติ
คณะทำงาน
ผูอำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
4. นางสาวพัชรกันย เมธาอัครเกียรติ
คณะทำงาน
ผูอำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย
5. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
คณะทำงาน
ผูอำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. นางภัทริยาวรรณ พันธุนอย
คณะทำงาน
ผูอำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
7. นายภูธร...

7. นายภูธร จันทะหงษ ปุณยจรัสธำรง
ผูอำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
8. นายพิทักษ โสตถยาคม
ผูอำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
9. นางสาวปทมา เทียนเนียม
ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน
10. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
11. นายรัฏกร ฟองเสียง
ผูอำนวยการสำนักนิติการ
12. นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง
ขาราชการบำนาญ
13. นางพรพิมล ชินภักดี
ขาราชการบำนาญ
14. นางสาววรนันท รวมสุข
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
15. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
16. นายพิพัฒน เพ็ชรพรหมศร
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
17. นางวิลาวัลย ทองแยม
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
18. นายสมจิต สมอ
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
19. นางแกวใจ จิเจริญ
ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
20. นายสมโชค สุทธิเมธานันท
ผูอ ำนวยการโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ
21. นายสุขวิทย ปูทอง
ผูอำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
22. นายคมกริช ทัพกิฬา
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
23. นายกฤษดา ชาญรบ
ผูอำนวยการโรงเรียนวัดมะมวงทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
24. นางสาวสุทธิรักษ คงสุข
ผูอำนวยการโรงเรียนบานพันดุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
25. นายวุฒิชัย โลนันท
ผูอำนวยการโรงเรียนบานตอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
26. นายประยุทธ...
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26. นายประยุทธ งามสกุล
ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกงาม
คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
27. นายชาญณรงค มงคลศิวกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
28. นายพิเชฏษ จับจิตต
ผูอำนวยการกลุมพัฒนาสื่อการเรียนรู
คณะทำงาน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
29. นางภาวิณี แสนทวีสุข ผูอำนวยการกลุมพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการศึกษาปฐมวัย คณะทำงาน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
30. นางสาวศรณวรัชท ทองเกา
ผูอำนวยการกลุมบริหารงบประมาณ
คณะทำงาน
สำนักการคลังและสินทรัพย
31. นางสาวนพศร พรมณีพิศมัย
ผูอำนวยการกลุมแผนและงบประมาณ
คณะทำงาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
32. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
33. นางนฤมล พงศไพสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
กลุมตรวจสอบภายใน
34. นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คณะทำงาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
35. นางสาวชมนตพัสตร ปานวิลัย
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36. นางสาวนุศรา ประสงคยิ่ง
ผูอำนวยการกลุมวิจัยและพัฒนานโยบาย
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. นายโกศิลป ดวงใจ
ผูอำนวยการกลุมสารสนเทศ
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. นายเอกลักษณ ทิมทอง
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาระบบขอมูลทางการศึกษา คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. นางสาวสุมณฑา ลาภมูล
คณะทำงาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหนงนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ปฏิบตั ิหนาที่ผูอำนวยการกลุมบริหารงานพัสดุ
สำนักการคลังและสินทรัพย
40. นางสาวนันทพร ลิมปกาญจนเวช นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
คณะทำงาน
สำนักการคลังและสินทรัพย
41. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ผูอำนวยการกลุมงบประมาณ 1
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเลขานุการ
42. นางสาวกัลยาณี จิตรวิริยะ
คณะทำงานและ
ครูชำนาญการ โรงเรียนสงวนหญิง
ผูชวยเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. นางสาววิภาภรณ...
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43. นางสาววิภาภรณ ฤทธิ์ชยั
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
44. นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
46. นางสาวปพิชญา พุฒนา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47. นายจักรพันธ อัมรนันท
พนักงานธุรการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำงานและ
ผูชวยเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผูชวยเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผูชวยเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผูชวยเลขานุการ
คณะทำงานและ
ผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะทำงานมีหนาที่
๑. เสนอผลการดำเนิ นงานตามนโยบายสนับสนุนคาใชจ ายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
เพื่อทราบปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
๒. ระดมความคิดเห็นและจัดทำรางแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
๓. จั ดทำแนวทางการดำเนิ น งานและการบริห ารงบประมาณการสนับ สนุน คาใชจ ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65
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ศูนยประสานงาน
ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕1 ,0-๒๒๘0-๕๕1๒
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๕
หนังสือเรียน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓3 , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓5
การจัดซื้อจัดจาง
สำนักการคลังและสินทรัพย โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, 0-๒๒๘๘-๕๕22
เปดดูบัญชีจัดสรรไดจาก
http://www.bopp.go.th/

รายงานขอมูลจำนวนนักเรียน
https://bopp-obec.info/

เปดดูฐานขอมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูสำหรับเลือกใชในสถานศึกษาไดจาก
http://academic.obec.go.th

http://academic.obec.go.th/textbook/web/
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การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. คาจัดการเรียนการสอน
3. คาอุปกรณการเรียน
เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนปกติ
กอนประถมศึกษา
290 บาท/คน/ภาคเรียน
กอนประถมศึกษา
867 บาท/คน/ภาคเรียน
(145 บาท/คน/ป)
(1,734 บาท/คน/ป)
ประถมศึกษา
220 บาท/คน/ภาคเรียน
ประถมศึกษา
969 บาท/คน/ภาคเรียน
(440 บาท/คน/ป)
(1,938 บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนตน ๒60 บาท/คน/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน 1,785 บาท/คน/ภาคเรียน
(5๒๐ บาท/คน/ป)
(3,570 บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒60 บาท/คน/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,938 บาท/คน/ภาคเรียน
(5๒๐ บาท/คน/ป)
(3,876 บาท/คน/ป)
ชั้น ปวช. ๑ - ๓
๒60 บาท/คน/ภาคเรียน
ชั้น ปวช 1 – 3
5,985 บาท/คน/ภาคเรียน
(สถานประกอบการ) (520 บาท/คน/ป)
(สถานประกอบการ) (11,970 บาท/คน/ป)
4. คาเครื่องแบบนักเรียน
2. คาหนังสือเรียน
กอนประถมศึกษา
325 บาท/คน/ป
มูลคาหนังสือตอชุด
ประถมศึกษา
400 บาท/คน/ป
กอนประถมศึกษา
๒๐๐ บาท/คน/ป
มัธยมศึกษาตอนตน 500 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ๖56 บาท/คน/ป
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕5๐ บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ๖50 บาท/คน/ป
ชั้น ปวช. ๑ – ๓
๙50 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ๖53 บาท/คน/ป
(สถานประกอบการ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 707 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 846 บาท/คน/ป
5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 859 บาท/คน/ป
ประกอบดวย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 808 บาท/คน/ป
1. กิจกรรมวิชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 921 บาท/คน/ป
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 996 บาท/คน/ป
3. ทัศนศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ๑,๓84 บาท/คน/ป
4. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑,326 บาท/คน/ป
5. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวงสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑,๑64 บาท/คน/ป
(COVID-19)
ชั้น ปวช. 1-3
๒,๐๐๐ บาท/คน/ป
กอนประถมศึกษา
219 บาท/คน/ภาคเรียน
(สถานประกอบการ)
(438 บาท/คน/ป)
ประถมศึกษา
245 บาท/คน/ภาคเรียน
(489 บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนตน 449 บาท/คน/ภาคเรียน
(897 บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 485 บาท/คน/ภาคเรียน
(969 บาท/คน/ป)
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้น ปวช. ๑ - ๓
485 บาท/คน/ภาคเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(สถานประกอบการ) (969 บาท/คน/ป)
โทร 0 2288 5851 โทรสาร 0 2280 5515
http://www.bopp.go.th

