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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงาน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด
การจัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแนวคิดและหลักการ
ในการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ยึดหลักการแนวทางการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นแนวทางหลัก
และปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานการวิจัยการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทย
มีการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญทัง้ การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
การด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสัมมาชีพในพืน้ ทีล่ ดความเหลือ่ มลำ 
�้ และพัฒนา
ก�ำลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดนโยบายเฉพาะส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การดูแลเด็กออกกลางคัน
ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ทบทวน ปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา 
๓. แนวทางการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่สามารถใช้ร่วมกัน ส�ำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระส�ำคัญของแนวทางการด�ำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
ความเป็นมา  วัตถุประสงค์ สาระส�ำคัญของนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ
เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการด�ำเนินงาน ปฏิทินการด�ำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แนวทางการด�ำเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ตอ่ การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในด้านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การมีสว่ นร่วม
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล
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ส�ำเนาค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๘๒
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๘/๒๕๖๓
๘๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานประชุมจัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหาร
งบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ประสานงาน
๘๘

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ก. ความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระส�ำคัญในหมวด ๕
หน้าทีข่ องรัฐด้านการศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ
บัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า  ในการด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา 
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา  รัฐต้องด�ำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ทีร่ ฐั ต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ประกอบกับ มาตรา ๑๔ บัญญัตวิ า 
่ บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบั น สั ง คมอื่ น ซึ่ ง สนั บ สนุ น หรื อ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ (๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการอบรมเลีย้ งดูบคุ คล
ซึ่ ง อยู ่ ใ นความดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ (๒) เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ ส�ำหรั บ การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด (๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส�ำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่
กฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นว่านโยบายจัดการศึกษาไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายเป็นเวลา ๑๕ ปี สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล�้ำ  สร้างโอกาสทางการศึกษา
และความเป็นธรรมในสังคมแก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชน จึ ง ได้ อ อกค�ำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ยืนยันแนวทางการจัดให้บุคคล
ได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น ้ อ ยกว่ า  ๑๕ ปี โดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย และพั ฒ นาต่ อ ไป
ด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐและมาตรการ
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ตามกฎหมาย เพือ่ เป็นหลักประกันความยัง่ ยืนมัน่ คง และเพือ่ ให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุน
ได้อย่างต่อเนื่อง และได้ให้ความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  หมายความว่า  งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง
สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษา  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี และ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี หมายความว่า การศึกษาตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี)
ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) หรือ
เทียบเท่า  และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย นอกจากนี้
ได้ก�ำหนดความหมายของค�ำว่า  การศึกษาพิเศษ หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่บุคคล
ซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และ
อาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล และ
การศึกษาสงเคราะห์ หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากล�ำบาก
หรืออยูใ่ นสถานภาพทีด่ อ้ ยกว่าเด็กทัว่ ไป หรือทีม่ ลี กั ษณะเป็นการกุศล เพือ่ ให้มชี วี ติ และความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ทั้งนี้ ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ ได้ก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานให้จดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ข้อ ๒ ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดเตรียมการ เพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลและพัฒนา
ทางร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕
ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (๑) ค่าจัด
การเรียนการสอน (๒) ค่าหนังสือเรียน (๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๔) ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน (๕) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และ (๖) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และข้อ ๖ ให้อตั ราค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่
ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
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แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปี เพื่อด�ำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นล�ำดับต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อนุมัติให้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวส�ำหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่ง
การปรับเพิ่มเป็น ๓ ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ใช้อัตราดังกล่าว
จนถึงปัจจุบัน
อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวส�ำหรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เข้าทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณาการปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ย
ต่อหัวส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทุกระดับการศึกษา ทัง้ ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
โดยใช้ผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ การปรับเพิ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ผลการวิจัย
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือ เมือ่ วันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อนุมตั ใิ ห้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยต่อหัวส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทุกระดับการศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น
๓ ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

ข. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ในรายการพื้นฐาน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อม
ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค. เป้าหมาย

๑. ด้านปริมาณ
จ�ำนวนนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๖,๖๖๘,๓๒๒ คน จ�ำแนกได้ ดังนี้
จ�ำนวนนักเรียน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
๘๙๙,๕๔๘ คน
ระดับประถมศึกษา 
๓,๐๙๗,๗๑๓ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑,๗๐๖,๘๒๑ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๙๔๑,๓๘๖ คน
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)
๗,๙๗๓ คน
นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑๔,๘๘๑ คน
จ�ำนวนนักเรียน จ�ำแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนปกติ (จ�ำนวน ๒๙,๖๖๙ โรง)
๖,๕๙๘,๑๓๑ คน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (จ�ำนวน ๕๑ โรง)
๓๔,๓๐๔ คน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (จ�ำนวน ๔๘ โรง)
  ๑๒,๔๒๘ คน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ (จ�ำนวน ๗๗ ศูนย์)
๑๔,๘๘๑ คน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ ๘,๕๗๘ คน
(จัดโดยครอบครัว ๖๐๕ คน จัดโดยสถานประกอบการ ๗,๙๗๓ คน)
๒. ด้านคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

ง. ตัวชี้วัด

๑. ด้านปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ด้านคุณภาพ
๒.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนต่าง ๆ
ของการด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๔ ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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จ. นิยามศัพท์

๑. การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หมายถึง งบประมาณทีร่ ฐั จัดสรร
ให้สถานศึกษา ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จา่ ยรายหัว ปัจจัยพืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยรับเด็กเข้าศึกษาซึง่ มีอายุยา่ งเข้าปีทเี่ จ็ด
จนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
๓. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  ซึ่งแบ่งออกเป็น
๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เริม่ ตัง้ แต่อายุ ๓ ปี
แต่ไม่เกินอายุ ๒๐ ปี ตามข้อมูลทีร่ ายงานเข้าสูร่ ะบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management
Center : DMC)
๔. ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ให้แก่เด็ก
ที่มีอายุตั้งแต่ ๓ - ๖ ปี
๕. ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นกั เรียน เริม่ ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ ๑ - ๖
๖. ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นกั เรียน ซึง่ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.๑ ถึง ม.๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
ประเภทสามัญ (ระดับชั้น ม.๔ ถึง ม.๖) หรือระดับ ปวช. ที่จัดโดยสถานศึกษา  และประเภท
อาชีวศึกษาที่จัดโดยสถานประกอบการ (ปวช.)
๗. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่บคุ คลซึง่ มีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึง่
ซึ่งจ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน
ตามลักษณะความต้องการและความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล
๘. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากล�ำบาก
หรืออยูใ่ นสถานภาพทีด่ อ้ ยกว่าเด็กทัว่ ไป หรือทีม่ ลี กั ษณะเป็นการกุศล เพือ่ ให้มชี วี ติ และความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
๙. เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย หมายถึง เด็กวัยเรียนที่ไม่มี
สัญชาติไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่เข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๙.๑ เด็กที่ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร หมายถึง เด็กที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย และไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๙.๒ เด็กที่ไม่มี ทร.๑๓ หมายถึง เด็กต่างด้าวที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยไม่อยูใ่ นทะเบียนกลาง
ใช้รหัสน�ำหน้าด้วย G โดยได้รับรหัสประจ�ำตัวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว
๙.๓ เด็กทีม่ ี ทร.๑๓ หมายถึง เด็กทีย่ งั ไม่ได้รบั สัญชาติไทย แต่มชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนกลาง
๑๐. เด็กต่างชาติ หมายถึง เด็กทีม่ สี ญ
ั ชาติตา่ งชาติทอี่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย และมีหลักฐาน
แสดงตัวตน

ฉ. แนวทางการด�ำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จ�ำนวน ๕ รายการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๗,๒๐๓,๗๖๔,๓๐๐ บาท ดังนี้
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
๒๒,๕๙๖,๑๕๕,๔๐๐ บาท
๒. ค่าหนังสือเรียน
๕,๐๖๒,๐๑๙,๗๐๐ บาท
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๒,๕๖๑,๙๓๘,๕๐๐ บาท
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๒,๖๖๕,๗๓๒,๖๐๐ บาท
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๔,๓๑๗,๙๑๘,๑๐๐ บาท
โดยมีแนวทางการด�ำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป
		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐาน
ส�ำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
และสถานประกอบการ โดยมีเกณฑ์และแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้
๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว สำ�หรับนักเรียนทั่วไป
๑.๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว
				จัดสรรให้นกั เรียนทุกคนตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยมีอัตราการจัดสรรจ�ำแนกตามระดับ ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา  ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๘๕๐ บาท/คน)
- ระดับประถมศึกษา 
๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๙๕๐ บาท/คน)
		 		 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)
		 		 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)
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๑.๑.๒ เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม
๑.๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบ
ให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
๑) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียน ๑๒๐ คนลงมา
ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)
๒) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา
ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบ
ให้เพิม่ เงินอุดหนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสทีม่ นี กั เรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิม่ จากรายหัวทีไ่ ด้รบั ปกติ
โดยจัดให้เฉพาะนักเรียน ม.ต้น เพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๒.๓ ค่าปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้ปรับอัตรา
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา 
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท/คน)
ส�ำหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรอง
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดแนวทาง
และวิธีการบริหารจัดการ ค่าปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน ตามภาคผนวก
๑.๑.๒.๔ ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๑๒๙๗ ลงวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๙ อนุมตั ใิ ห้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอนตามทีข่ อท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษา ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๓ เงินอุดหนุนรายหัว ส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และสถานประกอบการ เกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
			 - ระดับก่อนประถมศึกษา ๗,๑๙๒ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๓,๕๙๖ บาท/คน)
- ระดับประถมศึกษา  ๗,๓๖๒ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๓,๖๘๑ บาท/คน)
			 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐,๒๗๖ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕,๑๓๘ บาท/คน)
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			 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐,๖๐๖ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕,๓๐๓ บาท/คน)
- ระดับ ปวช.๑ - ๓
๑๑,๗๓๖ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕,๘๖๘ บาท/คน)
๑.๑.๔ เงิ น อุ ด หนุ น รายหั ว ส�ำหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์
เกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
๑.๑.๔.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา 
๑) นักเรียนประจ�ำ  ๓๐,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๓๐๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป-กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)
๑.๑.๔.๒ ระดับประถมศึกษา
๑) นักเรียนประจ�ำ
๓๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๔๐๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป-กลับ ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน)
๑.๑.๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) นักเรียนประจ�ำ  ๓๒,๒๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๑๐๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป-กลับ ๑๐,๑๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๐๕๐ บาท/คน)
๑.๑.๔.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นักเรียนประจ�ำ  ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป-กลับ ๑๐,๔๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนที่ ๕,๒๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๕ เงิ น อุ ด หนุ น รายหั ว ส�ำหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษ
เกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
๑.๑.๕.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
๑) นักเรียนประจ�ำ  ๓๑,๐๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๕๑๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป-กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)
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๑.๑.๕.๒ ระดับประถมศึกษา
๑) นักเรียนประจ�ำ 

๓๑,๒๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๖๑๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป-กลับ ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน)
๑.๑.๕.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) นักเรียนประจ�ำ  ๓๒,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๓๐๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป-กลับ ๑๐,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๒๕๐ บาท/คน)
๑.๑.๕.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นักเรียนประจ�ำ  ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป-กลับ ๑๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๔๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๖ เงินอุดหนุนรายหัว ส�ำหรับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑.๑.๖.๑ ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ ๒๗,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๖.๒ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจ�ำ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๖.๓ ค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ ๖,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๒,๙๗๐ - ๓,๖๓๐ บาท/คน)
										
๒. ค่าหนังสือเรียน
๒.๑ งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับระดับก่อนประถมศึกษา  ค่าหนังสือเรียนทุกระดับชั้น
และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานเฉพาะ ป.๑ - ป.๖ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้
มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา
๒๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๖๒๕ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๖๑๙ บาท/คน/ปี
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๖๒๒ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๖๗๓ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๘๐๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๘๑๘ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๗๖๔ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๘๗๗ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๙๔๙ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑,๓๑๘ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑,๒๖๓ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑,๑๐๙ บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช.๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๒.๒ ลักษณะของหนังสือที่ใช้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แก่
๒.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา 
เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชัน้ อนุบาลทีส่ อดคล้องตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒.๒.๒ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)
เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖) ศิลปะ
๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และแบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุทธศัก ราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก�ำหนดให้ มี
เพื่อเสริมทักษะที่จ�ำเป็นแก่นักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น ได้แก่
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๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
				หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ทุกระดับชั้น ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตามค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒.๓ การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
๒.๓.๑ หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล
ให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล เป็นผู้คัดเลือกหนังสือตามหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพิจารณาคัดเลือก ให้พิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษา ปลูกฝังให้เด็กมีนสิ ยั รักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนการคิด
คุณธรรม จริยธรรม รักษ์สงิ่ แวดล้อม ฯลฯ ซึง่ สามารถดูรายชือ่ ตัวอย่างหนังสือทีผ่ า่ นการประกวด/
การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากเว็บไซต์ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th หรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีก�ำหนดสื่อการเรียนรู้ ส�ำหรับ
เลื อ กใช้ ใ นสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑
http://academic.obec.go.th/textbook/web/
๒.๓.๒ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให้ ค รู ผู ้ ส อนเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กหนั ง สื อ ตามเหตุ ผ ลเชิ ง คุ ณ ค่ า
ทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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						 การพิจารณาคัดเลือก ให้พิจารณาจากหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชา
พืน้ ฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หลักสูตร
สถานศึกษามีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน โดยปกติให้เลือกจากบัญชีก�ำหนดสื่อ
การเรียนรูส้ �ำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีก�ำหนดสือ่
การเรียนรู้ ส�ำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
http://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรือเว็บไซต์ของส�ำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา http://academic.obec.go.th
๒.๔ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
๒.๔.๑ การจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล
ให้จัดซื้อเพื่อใช้ส�ำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควรมีหลากหลายประเภท หลากหลายในด้านของ
ผูแ้ ต่ง ผูว้ าดภาพประกอบและเนือ้ หาการเรียนรู้ และมีจ�ำนวนเพียงพอกับเด็ก เหมาะสมต่อการจัด
ประสบการณ์ในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล
๒.๔.๒ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ด�ำเนินการจัดซื้อ ดังนี้
๑) จั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานทั้ ง ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ให้นักเรียนครบทุกคน โดยหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
ให้พจิ ารณาเลือกซือ้ ฉบับทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กรณีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ๑) ชื่อเดิม
วิทยาศาสตร์ เป็นชื่อใหม่ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ ๒) ชื่อเดิม การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เป็นชือ่ ใหม่ “การงานอาชีพ” ตามค�ำสัง่ สพฐ. ที่ ๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แต่ เ นื่ อ งจากขณะนี้ อ ยู ่ ใ นช่ ว งรอยต่ อ ของการเปลี่ ย นผ่ า นชื่ อ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ดั ง กล่ า ว
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ และการใช้
สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงอนุโลมให้จัดซื้อ
หรือใช้หนังสือเรียนได้ทั้งฉบับที่ใช้ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้เดิมและใช้ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้
ส�ำหรับสือ่ การเรียนรูข้ องส�ำนักพิมพ์เอกชน กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (ชือ่ เดิม) หรือกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ (ชือ่ ใหม่) ให้สถานศึกษาพิจารณาเลือกใช้
หนังสือเรียนที่ส�ำนักพิมพ์เอกชนจัดท�ำใหม่ โดยที่ปกหลังของหนังสือเรียนจะมีใบประกันคุณภาพ
สื่อการเรียนรู้ของส�ำนักพิมพ์นั้น ๆ
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๒) จัดซื้อแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา  โดยให้จัดซื้อ
แบบฝึกหัดใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เพื่อแจกให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ทั้งนี้ การจัดซื้อ
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชนั้ ประถมศึกษา ให้พจิ ารณาเลือกซือ้ ฉบับทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กรณีสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่สามารถด�ำเนินการตามกระบวนการ
ตามข้อ ๑) และ ๒) ข้างต้นได้ อาจรวมกลุม่ กับสถานศึกษาอืน่ เพือ่ ด�ำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน
หรือร้องขอให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยด�ำเนินการแทนได้
กรณีที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณ
ค่าหนังสือเรียนให้สถานศึกษายืมเงินจากงบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
มาใช้เป็นล�ำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนเป็นล�ำดับถัดไป
และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจ�ำนวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม
งบประมาณในการจัดซือ้ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถถัวจ่ายระหว่างกลุม่ สาระการเรียนรู้
และระดับชั้นได้
กรณีมีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว ให้สถานศึกษาสามารถน�ำไปจัดซื้อหนังสือ
เสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเ้ พิม่ เติม รายวิชาเพิม่ เติมทีเ่ หมาะสม
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  หรือจัดท�ำส�ำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ ง นี้ ให้ ส ถานศึ ก ษาแจกหนั ง สื อ เรี ย นที่ จั ด ซื้ อ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นทุ ก คน
โดยไม่เรียกเก็บคืน และสร้างวินยั ให้นกั เรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คมุ้ ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๕ วิธีดำ�เนินการจัดซื้อ
๒.๕.๑ ให้ ส ถานศึ ก ษาด�ำเนิ น การจั ด ซื้ อ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนังสือส�ำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการ
จ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยให้ค�ำนึงถึงคุณภาพ
ที่เหมาะสมกับราคาและให้ต่อรองราคาจากผู้ขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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					 กรณี ห นั ง สื อ เรี ย นที่ คั ด เลื อ กมี ค วามจ�ำเป็ น ต้ อ งระบุ ชื่ อ ส�ำนั ก พิ ม พ์
และชื่อผู้แต่งเป็นการเฉพาะ ให้ด�ำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่าง
เป็นธรรม โดยให้จัดท�ำหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า  ส�ำนักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ เมื่อมีผู้เสนอราคาต�่ำสุดแล้ว หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ท�ำการต่อรองราคา
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
๒.๕.๒ ให้สถานศึกษาเตรียมด�ำเนินการหาผู้ขายไว้ให้พร้อม เพื่อที่จะท�ำสัญญา
ได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา 
๒.๕.๓ เมือ่ ได้รบั เงินงบประมาณให้ตรวจสอบจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั แจ้งการโอนเงิน
และจ�ำนวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจ�ำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน และออกใบเสร็จรับเงิน
ตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษาตามจ�ำนวนเงินที่ได้รับส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
๒.๕.๔ เมื่อด�ำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาลงบัญชี
วัสดุ หนังสือเรียน และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
				๒.๕.๕ การจัดซือ้ หนังสือเรียนจะต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดปฏิทินการด�ำเนินงานมาให้ด้วยแล้ว
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
		
๓.๑ งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนทีจ่ �ำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน�้ำ ดินน�้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรส�ำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด
ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา  ๒๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท/คน)
- ระดับประถมศึกษา 
๓๙๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๙๕ บาท/คน)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๒๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
				- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
- ระดับ ปวช.๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ
๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
				
ทัง้ นี้ ผูป้ กครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครือ่ งแบบ
นักเรียนได้
๓.๒ แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
๓.๒.๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณ
ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ด�ำเนิน
การโอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัด
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แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒.๒ สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กบั นักเรียน และ/หรือผูป้ กครอง โดยด�ำเนินการ
ขั้นตอนการจ่ายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้
๑) เมือ่ สถานศึกษาได้รบั เงินงบประมาณให้ตรวจสอบจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั
แจ้งการโอนเงินและจ�ำนวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาว่ามีจ�ำนวนเงินทีถ่ กู ต้องตรงกัน
๒) สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของ
สถานศึกษาตามจ�ำนวนเงินที่ได้รับส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
๓) สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คน โดยมีครูประจ�ำชั้น
ร่วมเป็นผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อรับเงินได้ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ (ตามแบบฟอร์มหน้า ๑๗)
๔) สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์
การเรียนได้ตามความต้องการ เช่น จัดซื้อจากร้านค้า  ชุมชน ฯลฯ โดยด�ำเนินการให้ทันก่อนเปิด
ภาคเรียน ส�ำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองหาซื้อได้ล�ำบาก สถานศึกษาสามารถด�ำเนินการช่วยเหลือ
อ�ำนวยความสะดวกในการจัดหาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕) สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์
การเรียน จากนักเรียนหรือผูป้ กครอง กรณีไม่มใี บเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไม่มี
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒ (ตามแบบฟอร์มหน้า ๑๘)
๖) สถานศึ ก ษาดู แ ลให้ นั ก เรี ย นมี อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นจริ ง หากพบว่ า
นักเรียนไม่มอี ปุ กรณ์การเรียน โดยนักเรียนหรือผูป้ กครองน�ำเงินไปใช้จา่ ยอย่างอืน่ ทีไ่ ม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ
๗) นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชัน้ โดยส่งผลต่อคุณภาพการเรียน ได้แก่
สีเทียน สีน�้ำ ดินน�้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรส�ำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ
ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด้าน ICT
กระเป๋านักเรียน ฯลฯ เป็นต้น
๘) กรณีทผี่ ปู้ กครองบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษาด�ำเนินการ
ตามแนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์อุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
ให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนน�ำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริจาค (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มหน้า ๒๘) เพื่อน�ำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จ�ำเป็นต้องใช้
ในการเรียนการสอนได้
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๔.๑ งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา
๓๐๐ บาท/คน/ปี
- ระดับประถมศึกษา
๓๖๐ บาท/คน/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔๕๐ บาท/คน/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๐๐ บาท/คน/ปี
- ระดับ ปวช.๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๐๐ บาท/คน/ปี
ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า  ถุงเท้า 
ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้
๔.๒ แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
๔.๒.๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โอนงบประมาณค่าเครือ่ งแบบ
นักเรียนให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ด�ำเนินการโอน
เงินงบประมาณค่าเครือ่ งแบบนักเรียน ซึง่ เป็นเงินอุดหนุนทัว่ ไปเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
ในสังกัด
๔.๒.๒ สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง
๔.๓ การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาเครื่องแบบนักเรียน
ได้ตามความต้องการ โดยด�ำเนินการให้ทนั ก่อนเปิดภาคเรียน ส�ำหรับโรงเรียนทีห่ า่ งไกล ทุรกันดาร
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อ
ได้ล�ำบาก โรงเรียนสามารถด�ำเนินการช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกในการจัดหาเครือ่ งแบบนักเรียน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่นกั เรียนได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การจัดซือ้ นักเรียนและ/หรือผูป้ กครองสามารถจัดซือ้ ได้จาก ร้านค้า ชุมชน
กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง ฯลฯ
กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง
อาจน�ำเงินทีไ่ ด้รบั ไปจัดซือ้ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ �ำเพ็ญประโยชน์
ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจ�ำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จ�ำเป็นได้
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้ปฏิบัติเหมือนกับ
การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
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แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารหมายเลข ๑

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน

❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่…............ ปีการศึกษา…............
ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่…................... ❏ ประถมศึกษาปีที่……......................
		 ❏ มัธยมศึกษาปีที่…............ ❏ ปวช. ทีจ่ ดั โดยสถานประกอบการ…..........................
นักเรียนจ�ำนวนทัง้ สิน้ …………….......คน ได้รบั เงินจากโรงเรียน….........................................................
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…...........................................................ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
จะน�ำเงินทีไ่ ด้รบั ไปด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ หากไม่ด�ำเนินการดังกล่าว ข้าพเจ้า
ยินยอมชดใช้เงินคืนให้กับโรงเรียนต่อไป
ที่

ชื่อ-สกุล นักเรียน

				
		

หมายเลข
ประจ�ำตัว
นักเรียน ๑๓ หลัก

รวมทั้งสิ้น

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

จ�ำนวนเงิน

วันที่
รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

หมายเหตุ

			
ลงชื่อ......................................................ครูประจ�ำชั้น
(..................................................)

						
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
						
		
						 ลงชื่อ...................................................ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
(...................................................)
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แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา

เอกสารหมายเลข ๒

❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่…............ ปีการศึกษา…............
ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่…................... ❏ ประถมศึกษาปีที่……......................
		 ❏ มัธยมศึกษาปีที่…............ ❏ ปวช. ทีจ่ ดั โดยสถานประกอบการ…..........................
นักเรียนจ�ำนวนทัง้ สิน้ …..................คน ได้รบั เงินจากโรงเรียน…...........................................................
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…..................................................และขอรับรองว่านักเรียน
ทุกคน/ผู้ปกครองได้น�ำเงินไปด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจริง
ที่ ชื่อ-สกุล นักเรียน

หมายเลข
ประจ�ำตัว
นักเรียน
๑๓ หลัก

จ�ำนวนเงิน
เครื่องแบบ อุปกรณ์

รวม

ลายมือชื่อ
ผู้ปกครอง/
นักเรียน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 			
				
							 					
ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน
ลงชื่อ......................................................ครูประจ�ำชั้น
(..................................................)
(..................................................)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
		
ลงชื่อ...................................................ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
(...................................................)
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๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๕.๑ งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา ๔๓๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๕ บาท/คน)
- ระดับประถมศึกษา 
๔๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๔๐ บาท/คน)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน)
				- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
- ระดับ ปวช.๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ
๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
๕.๒ แนวทางการดำ�เนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย น ให้ โรงเรี ย นสามารถจั ด กิ จ กรรม
ให้ครอบคลุม โดยวางแผนด�ำเนินการในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษา  และสามารถ
ใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ในการด�ำเนินการตามกิจกรรม
ดังกล่าวได้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ กิจกรรมวิชาการ
เป็นกิจกรรมทีส่ ถานศึกษาจัดเพิม่ เติม นอกจากการเรียนปกติในชัน้ เรียน
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ และ
แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการ
ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตย ทั้งนี้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ โดยพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารด้านการคิด
และการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้
เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมการเรียนรู้ ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ และเพือ่ เสริมสร้างทักษะ
การท�ำงาน การด�ำรงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
ของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการท�ำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา 
อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวติ และสร้างเสริม
สมรรถนะทางกาย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ โดยก�ำหนดให้ด�ำเนินการ
กิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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๕.๒.๒ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ�ำเพ็ญ

ประโยชน์
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม
						 เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม โดยปลูกฝังค่านิยมและ
จิตส�ำนึกการท�ำประโยชน์ตอ่ สังคมมีจติ สาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท�ำงานความกตัญญู) และ
ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ โดยมีสาระส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
๑) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  ได้แก่ ค่ายเด็กดีของชุมชน
ค่ายรักษ์โลก ค่ายรักษ์สตั ว์ ค่ายยุวชนคนดี ค่ายสันติวธิ ี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เป็นต้น
๒) ลูก เสือ/เนตรนารี/ยุว กาชาด/ผู้บ�ำเพ็ ญประโยชน์ เป็ น กิ จ กรรม
ภาคปฏิบัติในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช้ชวี ติ ร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ ได้แก่
การเดินทางไกล การอยูค่ า่ ยพักแรม การผจญภัย (ไต่เขา ปีนต้นไม้ ฯลฯ) โดยก�ำหนดให้มกี ารด�ำเนินการ
กิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕.๒.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา
โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือ
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติม
จากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยก�ำหนดให้
ด�ำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕.๒.๔ กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนเพิ่มเติม
จากการเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานตามหลั ก สู ต รปกติ เช่ น การให้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น ความรู ้
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท�ำสื่อรายงาน การน�ำเสนอข้อมูล
การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยก�ำหนดให้ด�ำเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/คน/ปี
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ช. แนวทางการด�ำเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ส�ำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษจากสถานศึกษาทั่วไป ได้รับการอนุโลมนอกจากแนวทาง
การด�ำเนินการข้างต้น ดังนี้
๑. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๑.๑ โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษและโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ รั บ นั ก เรี ย น
ในลักษณะประจ�ำ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยพืน้ ฐานด้านค่าเครือ่ งแบบ
นักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดล�ำลอง ถุงเท้านักเรียน รองเท้า นักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษา
วิชาทหาร ตามหนังสือส�ำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๑๐/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕
และจากแนวทางการด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ให้น�ำไปจัดท�ำกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพ
นักเรียน หรือซื้อเข็มขัด รองเท้า  ชุดกีฬา ที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น โดยให้โรงเรียนเป็นผู้ด�ำเนินการ
แทนผู้ปกครอง โดยมีหลักฐานแสดงความจ�ำนงไว้กับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนด้วยเหตุผลผู้ปกครอง
มีภูมิล�ำเนาอยู่ห่างไกลและการคมนาคมล�ำบาก
๑.๒ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่รับนักเรียนประเภท
ไป-กลับ สามารถด�ำเนินการตามแนวนโยบายได้
๑.๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้บริการเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความ
พิการในการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย (ชุดต่าง ๆ)
ตามความเหมาะสม
๒. ค่าหนังสือเรียน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา) ด�ำเนินการดังนี้
๒.๑ โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียน
เองในบางส่วน
๒.๒ โรงเรียนสอนคนตาบอด ไม่สามารถใช้หนังสือเรียนตามปกติให้จดั ท�ำหนังสืออักษร
เบรลล์ได้
๒.๓ โรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้จัดท�ำแบบเรียนในด้านพัฒนาศักยภาพ และ
แบบเสริมประสบการณ์ของเด็กแต่ละบุคคล

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๒.๔ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เป็ น สถานศึ ก ษาที่ ใ ห้ บ ริ ก ารฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
เด็กพิการตัง้ แต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ให้จดั ท�ำเอกสาร
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
ของเด็กพิการแต่ละบุคคลและแบบเสริมประสบการณ์ รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

ซ. แนวทางการบริหารงบประมาณ

๑. การจัดสรรงบประมาณ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน
รายหัว ปัจจัยพืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน) ๒) ค่าหนังสือเรียน
๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มีขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ปีงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรรร้อยละ ๗๐ ของจ�ำนวนนักเรียนในสังกัดทุกคน
           โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ครั้งที่ ๒ จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนนักเรียน
ที่มีตัวตนในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษารายงานและ
ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
(ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
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ปีงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรรร้อยละ ๗๐ ของจ�ำนวนนักเรียนเดิมของภาคเรียน   
ที่ ๒/๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ที่เลื่อนชั้น
           ไปอีกระดับหนึ่ง เป็น อ.๒ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๒   
ม.๓ ม.๕ และ ม.๖ ส�ำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น อ.๑ อ.๒
ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ จัดสรรร้อยละ ๗๐ ของจ�ำนวนนักเรียน
ชั้น อ.๑ อ.๒ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ เดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
แล้วจึงจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ๑๐๐% ของจ�ำนวนนักเรียน
ปัจจุบัน
**ทั้งนี้ การโอนเงินประจ�ำงวด ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงบประมาณ**
กรณีสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเกินจ�ำนวนนักเรียนจริง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐
มิถุนายน และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน (นักเรียนลดลง) ให้สถานศึกษาเก็บเงินงบประมาณไว้สมทบ
ในการจัดสรรครัง้ ต่อไป ซึง่ จะหักลบงบประมาณทีเ่ กินในภาคเรียนถัดไป ส�ำหรับกรณีนกั เรียนย้าย
ให้สถานศึกษาต้นทางแจ้งรายละเอียดรายการพร้อมหลักฐานทีน่ กั เรียนได้รบั จัดสรรให้สถานศึกษา
ปลายทางทราบ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นราย
สถานศึ ก ษาจ�ำแนกตามระดั บ การศึ ก ษาให้ ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทราบและแจ้ ง ให้
สถานศึกษาทราบ เพือ่ เตรียมการจัดซือ้ จัดหา จัดกิจกรรมต่อไป สถานศึกษาสามารถเปิดดูรายละเอียด
การจัดสรรได้จากเว็บไซต์ ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://plan.bopp-obec.info/
ทั้ ง นี้ จะโอนงบประมาณดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ห น่ ว ยเบิ ก จ่ า ย เพื่ อ ด�ำเนิ น การโอนงบประมาณ
เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาด�ำเนินการให้นักเรียนได้รับ
หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
ส�ำหรับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอน
เงินประจ�ำงวดให้เพื่อเบิกจากคลังจังหวัด
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๒. การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
๒.๑ ระดับสถานศึกษา
๒.๑.๑ ให้สถานศึกษาจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก�ำกับ ติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
๒.๑.๒ สถานศึกษาต้องใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่
ให้รีบด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใช้จ่ายเงิน
ไม่หมดตามระยะเวลาเงินทีเ่ หลือต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน)
๒.๑.๓ สถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก�ำกั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ครู ผูป้ กครอง นักเรียน เป็นกรรมการ
ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒.๑.๔ สถานศึกษารายงานผลการด�ำเนินงานต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และรายงานผ่านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Education Account : NEA)
๒.๒ ระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๓ ระดับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับ ติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการด�ำเนินงาน
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๓. แนวทางการด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
การด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมติดตามประเมินผล
และร่วมรับผิดชอบ โดยกลุ่มเป้าหมายในการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้
๓.๑ นักเรียน
นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการร่วมพิจารณาจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งแบบนักเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนของตน ตามความเหมาะสม โดยเงินทีไ่ ด้รบั สามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ
ซึ่งรับผิดชอบการใช้ การรักษาหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการเรียน และรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๒ ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ให้กับนักเรียนในปกครองของตนให้เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ
สร้างความตระหนักและปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนใช้หนังสือเรียนและอุปกรณ์ก ารเรียนให้คุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๓ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผู้แทนครู ๒) ผู้แทนผู้ปกครอง
๓) ผู้แทนชุมชน และ ๔) ผู้แทนนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๓.๓.๑ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
๓.๓.๒ ร่วมก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
นักเรียนและสถานศึกษา 
๓.๓.๓ ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินทีเ่ หลือจากการด�ำเนินการจัดซือ้ หนังสือเรียน
และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
๓.๓.๔ ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผล เพือ่ พัฒนาแนวทางการด�ำเนินงาน
ในเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ไม่เกิน ๓๐๐ คน

กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

๑. ผู้แทนครู
๒. ผู้แทนผู้ปกครอง
๓. ผู้แทนชุมชน
๔. ผู้แทนนักเรียน
รวม

ไม่น้อยกว่า ๑ คน
ไม่น้อยกว่า ๑ คน
ไม่น้อยกว่า ๑ คน
ไม่น้อยกว่า ๑ คน
ไม่น้อยกว่า ๔ คน

๑. ผู้แทนครู
๒. ผู้แทนผู้ปกครอง
๓. ผู้แทนชุมชน
๔. ผู้แทนนักเรียน
รวม

ไม่น้อยกว่า ๒ คน
ไม่น้อยกว่า ๒ คน
ไม่น้อยกว่า ๒ คน
ไม่น้อยกว่า ๒ คน
ไม่น้อยกว่า ๘ คน

สถานศึกษาจัดท�ำประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
เป็นรายปีแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอ�ำนาจหน้าที่
๓.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๓.๔.๑ ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
๓.๔.๒ ให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
๓.๔.๓ ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินทีเ่ หลือจากการด�ำเนินการจัดซือ้ หนังสือเรียน
ของสถานศึกษา 
						 กรณีงบประมาณทีเ่ หลือจากการจัดซือ้ หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ นื้ ฐาน
รายวิชาพืน้ ฐานให้แก่นกั เรียนทุกคนแล้ว สามารถน�ำไปจัดซือ้ หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเ้ พิม่ เติม
รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  หรือจัดท�ำส�ำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
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ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น และเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผ่าน
ความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๔.๔ สั ง เกตการณ์ ใ นการจั ด ซื้ อ และตรวจรั บ หนั ง สื อ เรี ย นให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
๓.๔.๕ ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการด�ำเนินงานการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และน�ำไปใช้เพื่อพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานต่อไป
ตารางแสดงการมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร่วมคิด ร่วมท�ำ

๑. นักเรียน
๒. ผู้ปกครอง
ภาค
ประชาชน ๓. คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. สถานศึกษา
ภาค
๒. สพป./สพม.
ราชการ
๓. สพฐ.

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
-

ร่วมติดตาม
ประเมินผล
3
3
3
3
3
3
3

ร่วมรับผิดชอบ
3
3
3
3
3
3
3

๔. บริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
กรณีทผี่ ปู้ กครองและนักเรียนได้รบั สิทธิค์ า่ เครือ่ งแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว
		
มีความประสงค์ทจี่ ะบริจาคเงินทีไ่ ด้รบั สิทธิด์ งั กล่าวให้กบั โรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพือ่ ให้โรงเรียน
น�ำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถท�ำได้โดยท�ำใบส�ำคัญ
รับเงินจากโรงเรียน และน�ำเงินบริจาคให้กับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกัน ตามแบบใบแสดง
เจตจ�ำนงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ตัวอย่างแนวทางการบริจาคเงินฯ
(ตามแบบฟอร์ม หน้า ๒๘)
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แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
ใบแสดงเจตจ�ำนงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียน...........................................................
สพป./สพม......................................................
วันที.่ ..............เดือน...............................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..................ถนน.............................................แขวง/ต�ำบล..........................................
อ�ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์ ...................
ผูป้ กครองนักเรียนชือ่ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................
หมายเลขประจ�ำตัวนักเรียน (๑๓ หลัก)...............................ระดับชัน้ ...................ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าด้วยความสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรายการ ดังนี้
		
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ�ำนวน.................................................บาท
		
❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน จ�ำนวน.................................................บาท
รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น..................................บาท (............................................................)
เพื่อให้โรงเรียนน�ำไปด�ำเนินการ ดังนี้
		 ❏ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
		 ❏ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
		 ❏ ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาหรือจัดสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ลงชื่อ..................................................ผู้บริจาค  ลงชื่อ...........................................ผู้รับเงินบริจาค
      (..................................................)
  (.............................................)
หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่………………….............…...ให้กับผู้บริจาคแล้ว
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๕. ปฏิทินการด�ำเนินงาน
เพื่อให้การด�ำเนินงานส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก�ำหนดปฏิทินการด�ำเนินงาน ดังนี้
ปฏิทินการด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่
รายการ
๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดหลักการ
และแนวทางการด�ำเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ
บัญชีรายชื่อหนังสือลงในบัญชีก�ำหนดสื่อการเรียนรู้
ส�ำหรับใช้ในสถานศึกษา
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ (ชั้น ป.๑-ชั้น ม.๖)
๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม
(ชั้น ป.๑-ชั้น ม.๖)
๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาชี้แจงและประชาสัมพันธ์
การด�ำเนินงานโครงการ
๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย
เพื่อโอนงบประมาณดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาในสังกัด

วัน/เดือน/ปี
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๕ สถานศึกษารณรงค์การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
๖ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ ตามโครงการฯ
และนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๖.๑ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการจัดซื้อ
๖.๒ ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน
มีหนังสือใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน
๗ สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๓

เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๓

- รอบที่ ๑ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- รอบที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
  ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
  ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

- ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
- ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ที่
รายการ
๘ สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน
ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทันภายในวันเปิดภาคเรียน
๙ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาด�ำเนินการก�ำกับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลให้เป็นไปตามโครงการฯ และ
นโยบาย
๑๐ สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อรายงานส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค หน้า ๒๘
๑๑ สถานศึกษารายงานข้อมูลจ�ำนวนนักเรียน พร้อมทั้งยืนยัน
จ�ำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC)

๑๒ สถานศึกษารายงานผลการด�ำเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฌ. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัน/เดือน/ปี
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
  ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
  ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ครั้งที่ ๑
ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
จาก http://www.bopp-obec.info
- ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๑. นักเรียนได้รบั โอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม
ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก
๓. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้ พืน้ ฐาน มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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๔. ผูป้ กครองมีความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๕. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกตามประเภท
โรงเรียน ดังนี้
๕.๑ โรงเรียนปกติ
หน่วย : บาท
ชั้น
อ.๑-อ.๓
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

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
๑,๑๖๕
๑,๓๘๕
๑,๘๘๕
๒,๔๐๐
๓,๙๐๐
๒,๖๐๕

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
๑,๖๖๕  
๒,๓๗๐ - ๒,๕๖๓
๓,๓๐๖ - ๓,๕๖๓  
๓,๕๕๐ - ๓,๘๐๖
๕,๐๐๐ - ๕,๒๙๙
๔,๓๖๒ - ๔,๒๑๔

๕.๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
		
ชั้น
อ.๑-อ.๓ นักเรียนประจ�ำ
อ.๑-อ.๓ นักเรียนไป-กลับ
ป.๑-ป.๖ นักเรียนประจ�ำ
ป.๑-ป.๖ นักเรียนไป-กลับ
ม.๑-ม.๓ นักเรียนประจ�ำ
ม.๑-ม.๓ นักเรียนไป-กลับ
ม.๔-ม.๖ นักเรียนประจ�ำ
ม.๔-ม.๖ นักเรียนไป-กลับ

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
๑๕,๖๑๕
๔,๗๗๕
๑๕,๘๓๕
๔,๙๙๕
๑๖,๗๕๐
๕,๗๐๐
๑๖,๙๕๕
๕,๙๐๕

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
๑๖,๑๑๕
๕,๒๗๕
๑๖,๗๕๖ - ๑๗,๐๑๓
๕,๙๑๖ - ๖,๑๗๓
๑๗,๙๐๕ - ๑๘,๑๕๖
๖,๘๕๕ - ๗,๐๙๙
๑๘,๗๑๒ - ๑๘,๕๖๔
๗,๖๖๒ - ๗,๕๑๔

		
๕.๓ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ชั้น
อ.๑-อ.๓ นักเรียนประจ�ำ
อ.๑-อ.๓ นักเรียนไป-กลับ
ป.๑-ป.๖ นักเรียนประจ�ำ
ป.๑-ป.๖ นักเรียนไป-กลับ
ม.๑-ม.๓ นักเรียนประจ�ำ
ม.๑-ม.๓ นักเรียนไป-กลับ
ม.๔-ม.๖ นักเรียนประจ�ำ
ม.๔-ม.๖ นักเรียนไป-กลับ

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
๑๕,๘๒๕
๔,๗๗๕
๑๖,๐๔๕
๔,๙๙๕
๑๖,๙๕๐
๕,๙๐๐
๑๖,๙๕๕
๖,๑๐๕  

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
๑๖,๓๒๕
๕,๒๗๕
๑๖,๙๖๖ - ๑๗,๒๒๓
๕,๙๑๖ - ๖,๑๗๓  
๘,๑๐๕ - ๑๘,๓๕๖  
๗,๐๕๕ - ๗,๒๙๙
๑๘,๗๑๒ - ๑๘,๕๖๔
๗,๘๖๒ - ๗,๗๑๔  

รวมงบประมาณ
๒,๘๓๐
๓,๗๕๕ - ๓,๙๔๘
๕,๑๙๑ - ๔,๙๔๘
๕,๙๕๐ - ๖,๒๐๖
๘,๙๐๐ - ๙,๑๙๙
๖,๙๖๗ - ๖,๘๑๙
หน่วย : บาท
รวมงบประมาณ
๓๑,๗๓๐
๑๐,๐๕๐
๓๒,๕๙๑ - ๓๒,๘๔๘
๑๐,๙๑๑ - ๑๑,๑๖๘
๓๔,๖๕๕ - ๓๔,๙๐๖
๑๒,๕๕๕ - ๑๒,๗๙๙
๓๕,๖๖๗ - ๓๕,๕๑๙
๑๓,๕๖๗ - ๑๓,๔๑๙
หน่วย : บาท
รวมงบประมาณ
๓๒,๑๕๐
๑๐,๐๕๐
๓๓,๐๑๑ - ๓๓,๒๖๘
๑๐,๙๑๑ - ๑๑,๑๖๘
๓๕,๐๕๕ - ๓๕,๓๐๖
๑๒,๙๕๕ - ๑๓,๑๙๙
๓๕,๖๖๗ - ๓๕,๕๑๙
๑๓,๙๖๗ - ๑๓,๘๑๙  

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๕.๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชั้น
เด็กที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ
นักเรียนประจ�ำ
นักเรียนไป-กลับ

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

๑๔,๓๑๕
๓,๙๔๕

หน่วย : บาท
รวมงบประมาณ

๑๔,๘๑๕
๓,๗๘๕

๒๙,๑๓๐
๗,๗๓๐

		
๕.๕ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
ชั้น
อ.๑-อ.๓
ป.๑-ป.๖
ม.๑-ม.๓
ม.๔-ม.๖
ปวช.๑-๓
(สถานประกอบการ)

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

๓,๙๑๑
๔,๑๑๖
๕,๗๘๘
๖,๐๐๘
๖,๕๗๓  

หมายเหตุ ส�ำหรับรายละเอียดดูจากภาคผนวก หน้า ๓๓
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๔,๔๑๑
๕,๐๓๗ - ๕,๒๙๔
๖,๙๓๘ - ๗,๑๘๗
๗,๗๖๕ - ๗,๖๑๗
๙,๔๗๓

หน่วย : บาท
รวมงบประมาณ

๘,๓๒๒
๙,๑๕๓ - ๙,๔๑๐
๑๒,๗๒๖ - ๑๒,๙๗๕
๑๓,๗๗๓ - ๑๓,๖๒๕
๑๖,๐๔๖

ภาคผนวก

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
ก. หลักการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ได้บัญญัติ
ไว้ว่า  “รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ ๒
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดเตรียมการ เพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนเข้ามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ ข้อ ๓ ให้สว่ นราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด�ำเนินการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี ให้มมี าตรฐาน
และคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะ
ทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศ จึงเป็นหน้าทีข่ องส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องด�ำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อบัญญัติดังกล่าว

ข. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
แก่สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สงู สุดในการพัฒนานักเรียนคุณภาพผูเ้ รียน
ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๒

ค. แนวทางการใช้งบประมาณ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้สถานศึกษาจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของสถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. น�ำเสนอแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษา  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
34

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. รายงานผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ
๔. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษา 
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

ง. ลักษณะการใช้งบประมาณ

การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
๑. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เป็นต้น
๒. งบด�ำเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น
เป็นต้น
๒.๒ ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
๒.๓ ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
๓.๒ ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง รายจ่ายเพือ่ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงทีด่ นิ
และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน สะพาน บ่อน�้ำ ฯลฯ
ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบด�ำเนินงาน สามารถด�ำเนินการได้เพิ่มเติมตามหนังสือของ
ส�ำนักงบประมาณ ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรือ่ ง หลักการจ�ำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือส�ำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�ำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน)
ก. หลักการ

งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียน
ยากจน) คือ เงินงบประมาณทีจ่ ดั สรรให้แก่สถานศึกษาทีม่ นี กั เรียนยากจน เพือ่ จัดหาปัจจัยพืน้ ฐาน
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
และผ่านเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจนทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก�ำหนด

ข. วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ค. เกณฑ์การพิจารณาจัดสรร

จัดสรรให้นกั เรียนทีย่ ากจนในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดส�ำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
๑. นักเรียนยากจน ให้พิจารณาคัดกรองจากนักเรียน ดังนี้
๑.๑ เบื้องต้นให้พิจารณาจากครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๑.๒ เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อ ๑.๑ แล้ว จะพิจารณาเกณฑ์สถานะครัวเรือน
เพื่อจัดระดับความยากจน ดังนี้
๑.๒.๑ ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการหรือผู้สูงอายุเกิน
๖๐ ปี หรือมีคนอายุ ๑๕-๖๕ ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
๑.๒.๒ สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัย สภาพบ้านช�ำรุดทรุดโทรม หรือบ้านท�ำจากวัสดุพนื้ บ้าน
เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ
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๑.๒.๓ ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือ
รถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท�ำกิน (รวมเช่า)
ไม่เกิน ๑ ไร่ หรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
๑.๓ ระดับความยากจน
การพิจารณาคัดกรองนักเรียนยากจน จะพิจารณาด้วยวิธีการแบบวัดรายได้
ทางอ้อม Proxy Means Tests หรือ PMTs ซึ่งเป็นประมาณการรายได้ตามสถานะของครัวเรือน
นักเรียนและท�ำการสร้างตัวชี้วัดความยากจนในรูปคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียน
(ระดับความยากจน) ที่มีคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ มีค่าระหว่าง ๐ (ยากจนน้อย) ถึง ๑
(ยากจนมากที่สุด) ระดับความขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑.๓.๑ กลุ่มที่หนึ่ง ระดับยากจนพิเศษ (คะแนน มากกว่า ๐.๙๑ ขึ้นไป)
๑.๓.๒ กลุ่มที่สอง ระดับยากจน (คะแนน ๐.๗๑-๐.๙๐)
๑.๓.๓ กลุ่มที่สาม ระดับใกล้จน (คะแนน ๐.๕๑-๐.๗๐)
๒. การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณจะจัดให้นักเรียนยากจน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มระดับยากจน
และระดับยากจนพิเศษ โดยจัดสรรระดับประถมศึกษา คนละ ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/ปี)
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๑,๕๐๐ บาท/ภาคเรียน (๓,๐๐๐ บาท/ปี)

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ

๑. วิธกี ารใช้จา่ ยงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน สามารถด�ำเนินการ
ได้ ๒ วิธี ดังนี้
๑.๑ สถานศึกษาสามารถด�ำเนินการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง โดยให้
สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการจ่ายเงินอย่างน้อย ๓ คน โดยใช้ใบส�ำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน หรือ
๑.๒ สถานศึกษาจัดหาปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ �ำเป็นให้แก่นกั เรียนยากจนโดยตรง ตามรายชือ่
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑.๒.๑ ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
๑.๒.๒ ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
๑.๒.๓ ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร
๑.๒.๔ ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
นอกเหนือจาก ๔ รายการข้างต้น
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๒. กรณีการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๓. กรณีนกั เรียนยากจนทีไ่ ด้รบั จัดสรรตามรายชือ่ ในบัญชีจดั สรรนักเรียนยากจน มีการย้าย
ลาออกและไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนยากจนได้ ให้สถานศึกษาส่งคืน
เงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
๓.๑ โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัด
๓.๒ เพื่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะด�ำเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืน
ส่วนกลาง
๓.๓ โรงเรียนทีเ่ ป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้สง่ คืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวกลับคืนส่วนกลาง
ทัง้ นี้ ขอให้สง่ หลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการและจ�ำนวนเงินแต่ละรายการ
ที่ส่งคืน) พร้อมหนังสือน�ำส่งแจ้งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

จ. แนวทางการด�ำเนินงาน

๑. ระดับสถานศึกษา
๑.๑ ส�ำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)
๑.๒ รายงานข้อมูลในระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (C๐nditional
Cash Transfer : CCT) ตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.๐๑) ในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๑.๓ จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม
ก�ำกับ ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการจ�ำเป็น
๑.๔ ส่งงบประมาณกลับคืนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีนักเรียนไม่สามารถ
มารับเงินได้
๑.๕ รายงานผลการด�ำเนินงาน
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๒. ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการด�ำเนินงาน
๒.๒ รวบรวมส่งงบประมาณส่งกลับคืนส่วนกลาง กรณีนกั เรียนไม่สามารถมารับเงินได้
๒.๓ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญ ญัติก องทุน เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ (๒) ส�ำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วม
กับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท�ำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) สนับสนุนเงินอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไข โดยน�ำข้อมูลเด็กกลุ่มระดับยากจนพิเศษ มาคัดกรองเป็นนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ เพิ่มเติม คนละ ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี โดยเงินอุดหนุนดังกล่าว
ส�ำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) เป็นผู้ด�ำเนินการจัดสรรและก�ำหนด
แนวทางการบริหารงบประมาณ
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คนที่
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ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน/เลขบัตร
ที่ทางราชการออกให้

ความ
สัมพันธ์กับ
นักเรียน

อายุ

สวัสดิการจากรัฐ
มีความพิการ
รายได้จาก
(เงินบ�ำนาญ,
ทางร่างกาย
แหล่งอื่น ๆ
ประกอบอาชีพ
เบี้ยผู้สูงอายุ,
ธุ
ร
กิ
จ
ส่
ว
นตั
ว
และสติปัญญา
(เงินโอนจาก
ค่าจ้างเงินเดือน ทางการเกษตร
(หลังหัก อุดหนุนเด็กแรกเกิด, ครอบครัว,
(หากมีใส่
(หลังหัก
เงินคนพิการ,
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ย)
เครื่องหมาย 3)
ค่าเช่าและ
ค่าใช้จ่าย)
เงินคนจน,
อื่น ๆ)
อื่น ๆ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน)
ก. หลักการ

เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน หมายถึง เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
รายการค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ
พักนอน) ที่จัดสรรให้โรงเรียน เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน ส�ำหรับโรงเรียน
ที่ด�ำเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถ
เดินทางไป-กลับได้ โดยโรงเรียนได้ด�ำเนินการก�ำกับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา

ข. นิยาม

๑. โรงเรียนที่จัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนประจ�ำพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัด
การศึกษาให้แก่นักเรียนทีม่ ที อี่ ยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป-กลับ
ได้และเป็นโรงเรียนที่ส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน
ประจ�ำพักนอน
๒. ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักส�ำหรับนักเรียนประจ�ำพักนอนที่โรงเรียนจัดให้
ประกอบด้วย บ้านพักครู ทีพ่ กั นักเรียน และสิง่ ปลูกสร้างอืน่ ทีโ่ รงเรียนสร้างขึน้ โดยเงินงบประมาณ
หรือเงินบริจาค ส�ำหรับให้นักเรียนพักนอนในพื้นที่โรงเรียน
๓. ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หมายถึง พื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร
เป็นภูเขา ทะเล เกาะ หรือแม่น�้ำกั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน
๔. เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตามประกาศการรับนักเรียน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. พื้นที่โรงเรียน หมายถึง ขนาดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้น
๖. นักเรียนประจ�ำพักนอน หมายถึง นักเรียนในเขตบริการตามประกาศเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน ที่มีที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ มาเรียนและพักนอนในที่พักนอน
ที่โรงเรียนจัดให้เป็นประจ�ำ โดยโรงเรียนจัดให้แบบเต็มระบบเวลา

ค. เกณฑ์การจัดสรร

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน) ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ประจ�ำพักนอน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๑๒๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
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อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอนตามที่ขอท�ำความตกลงไว้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น
จากมื้อละ ๑๓ บาท/คน เป็นมื้อละ ๒๐ บาท/คน วันละ ๒ มื้อ จ�ำนวน ๒๐๐ วัน/ปีการศึกษา 
โดยจัดสรรให้ ดังนี้
๑. จัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖)
คนละ ๘,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
๒. จัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ )
คนละ ๘,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
ยกเว้น
๑. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนประชามงคล
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และอิสลามวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย
๒. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓. นักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ด้ด�ำเนินการจัดทีพ่ กั นอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหาร
นักเรียนประจ�ำพักนอนทุกคนแล้ว กรณีทไี่ ด้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะ
จ�ำนวนนักเรียนส่วนที่เหลือ และต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๔. นักเรียนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการสานฝันชายแดนใต้
โครงการโรงเรียนพักนอนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ๖๔ โรง ใน ๓๗ อ�ำเภอ

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ
ดังนี้

โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จา่ ยงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นกั เรียนประจ�ำพักนอน

๑. จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงส�ำหรับ
ประกอบอาหารเอง เป็นต้น
๒. จ้างเหมาท�ำอาหาร
๓. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน
จ่ายเงินสดให้นักเรียน ทั้งนี้ ต้องมีใบส�ำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
ทั้ ง นี้ การด�ำเนิ น การตามข้อ ๑-๒ ให้เป็น ไปตามพระราชบั ญญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
การจ้างบุคคลเพือ่ ประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส�ำเร็จ) ) และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด�ำเนินงาน
๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการดำ�เนินการ
๒. สำ�รวจ และจัดทำ�ข้อมูล นร.ประจำ�พักนอน ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.  
   - ข้อมูลรายชื่อ นร.ประจำ�พักนอน
   - ข้อมูลสถานที่พักนอน
   - การบริหารจัดการ นร.ประจำ�พักนอน
๓. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน

๔. รายงาน สพท. เพื่อขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจำ�พักนอนทุกปีการศึกษา
๕. เมื่อได้รับอนุญาตและประกาศจาก สพท. แล้ว ให้ ร.ร.ตรวจสอบ คัดกรอง
    และรายงานข้อมูลจำ�นวนนักเรียนพักนอนให้ สพท.            
๖. ตรวจสอบและบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
   ในการใช้จ่ายเงิน
๗. รายงานรายชื่อ นร.ประจำ�พักนอนที่ได้รับจัดสรรลงเว็บไซต์ เมื่อ ร.ร.ได้รับแจ้ง
   โอนเงินประจำ�งวด
๘. กรณี นร.ประจำ�พักนอนเพิ่มจากที่รายงาน ให้รายงานรายชื่อเพิ่มในภาคเรียนถัดไป
๙. กำ�กับ ติดตาม ดูแลการดำ�เนินงาน นร.ประจำ�พักนอน
๑. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจำ�พักนอน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
๓. อนุญาตและจัดทำ�ประกาศเป็น ร.ร.ประจำ�พักนอนของ สพท.

ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

๔. แจ้งประกาศให้ ร.ร.ทราบ และบันทึกข้อมูลรายชือ่ นร.ประจำ�พักนอน เพือ่ ขอรับ    
   การจัดสรรและจัดพิมพ์สรุปจำ�นวน นร.รายคนของ ร.ร.จัดส่ง สพฐ.
๕. แจ้งจัดสรร และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูล นร.ที่ได้รับจัดสรรในเว็บไซต์
๖. ตรวจสอบรายชื่อ นร.ที่ได้รับจัดสรร หากไม่เป็นไปตามที่จัดสรร สพฐ.
   จะดำ�เนินการปรับเพิ่ม-ลด ในภาคเรียนถัดไป
๗. กำ�กับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำ�เนินงาน

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นร.ประจำ�   
   พักนอนของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจำ�พักนอน ให้แก่  
   เขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนที่ดำ�เนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียน
๓. กำ�กับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำ�เนินงาน             
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานวิจัย เพื่อนำ�ผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์            
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
ส�ำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ก. หลักการ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ ไป จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย รายการค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ส�ำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย รายการ
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
และจากผลผลิตเด็กพิการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ รายการค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ ค่าอาหารนักเรียน
ไป-กลับ และปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ

ข. แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

๑. เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้โรงเรียนตรวจสอบบัญชีจัดสรร
ตามที่ระบุไว้ในบัญชีจัดสรรกับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ส่งมาพร้อมบัญชีจัดสรร
๒. เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณ จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ ให้สถานศึกษาจัดท�ำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพือ่ ส่งค�ำขอเบิกเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน พร้อมจัดท�ำทะเบียน
คุมเงินอุดหนุนแยกตามรายการที่ได้รับจัดสรร
๓. ให้สถานศึกษาจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของสถานศึกษาตามนโยนบายและจุดเน้นของส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. น�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีของสถานศึกษา เพือ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เห็นชอบ
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๕. ให้สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
(ใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบด�ำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป)
๖. สถานศึ ก ษาใช้ จ ่ า ยเงิ น ไม่ ห มดตามระยะเวลาข้ อ ๕ เงิ น ที่ เ หลื อ ต้ อ งส่ ง คื น คลั ง
เป็นรายได้แผ่นดิน
๗. ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารสถานศึกษาต้องน�ำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๘. บันทึกการรับ-จ่ายเงิน ตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS
๙. การใช้จ่ายเงินต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นล�ำดับแรก และใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
๑๐. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน สถานศึกษาเก็บไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้

ค. ลักษณะการใช้งบประมาณ

๑. งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
๑.๑.๑ งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน เป็นค่าจ้าง
ชั่วคราว เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง ฯลฯ
๑.๑.๒ งบด�ำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายทีก่ �ำหนดให้จา่ ยเพือ่ การบริหารงานประจ�ำ 
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
- ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น ฯลฯ
- ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครือ่ งเขียน แปรงลบกระดาน กระทะ
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
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๑.๑.๓ งบลงทุ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก�ำหนดให้ จ ่ า ยเพื่ อ การลงทุ น ได้ แ ก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
- ค่าครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องค�ำนวณ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างซึ่งท�ำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบด�ำเนินงาน สามารถด�ำเนินการได้เพิ่มเติม
ตามหนังสือส�ำนักงบประมาณ ดังนี้
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘
เรื่อง หลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนั ง สื อ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวั น ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง การปรับปรุงการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนั ง สื อ ที่ นร ๒๗๐๔/ว ๓๗ ลงวั น ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
- หลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แก้ไขปรับปรุง
ตามหนังสือส�ำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ และหนังสือส�ำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ที่มา : http://www.bb.go.th
๑.๒ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามแนวทาง
การด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒.๑ เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ 
๒.๒ เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ
๒.๓ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ 
ทั้ง ข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
และใช้ตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนและหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๓๓๒๗๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
เรียน ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
๒. หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
		ด้วยงบเงินอุดหนุนส�ำหรับหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๒.๑ กระทรวงการคลังก�ำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ก�ำหนดระเบียบภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้ง
งบประมาณ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนได้ก�ำหนดแผน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ทัง้ ในและนอกโรงเรียน
รวมทั้งการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันทางการศึกษากับโรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น โดยใช้จ่าย
จากงบเงินอุดหนุนทีโ่ รงเรียนได้รบั ซึง่ ในการเบิกค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ โรงเรียนบางแห่งยังไม่ชดั เจนว่ารายการใด สามารถ
เบิกจ่ายได้และรายการใดไม่สมควรเบิกจ่าย ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ
แนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม เพือ่ เสริมสร้างความรูใ้ ห้กบั นักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น เหมาะสม ประหยัด
ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป
				
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐-๒๒๘๐-๒๘๖๐, ๐-๒๒๘๘-๕๖๓๒, ๐-๒๒๘๘-๕๖๓๓
โทรสาร ๐-๒๒๖๒-๘๕๑๑-๒, ๐-๒๖๒๘-๘๙๘๘
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ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๓๓๒๗๓

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง ๑. หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๓๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๖๔๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ แจ้งว่า  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ นักเรียนไป - กลับ
และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ  ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษและได้จัดท�ำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพือ่ เบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS เข้าฝากบัญชีเงินอุดหนุนประเภทออมทรัพย์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ พบว่ามีเงินคงเหลือในบัญชีดงั กล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงขอหารือว่า
ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถน�ำเงินงบประมาณที่คงเหลือในบัญชีดังกล่าวไปช�ำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้หรือไม่
อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเป็นผู้ด�ำเนินการ ข้อ ๒.๖
ก�ำหนดให้ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่ายภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่
และยังไม่สนิ้ สุดโครงการให้รบี ด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ อย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสนิ้ สุดหรือยุบเลิกโครงการแล้ว
ปรากฏว่า มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้น�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๒. กรณีตามข้อหารือ เมื่อส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ได้ด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
นักเรียนประจ�ำ นกั เรียนไป-กลับ และเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ จนเสร็จสิน้ บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว
หากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องน�ำเงินที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑ ไม่สามารถน�ำเงินที่เหลือจ่ายไปช�ำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
						
(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความรูใ้ ห้กบั นักเรียน

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่
การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือ
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยใช้จา่ ยจากงบเงินอุดหนุนทีโ่ รงเรียนได้รบั
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ดังนี้
๑. การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง
ผูแ้ ทนชุมชน และผูแ้ ทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีสว่ นร่วมและพิจารณา
๒. การพิจารณาสถานทีส่ �ำหรับการจัดกิจกรรมรวมทัง้ การพักแรม ให้เลือกใช้บริการสถานที่
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ เป็นล�ำดับแรก กรณีจ�ำเป็นต้องจัดกิจกรรม
ในสถานทีข่ องเอกชนให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น เหมาะสม
ประหยัด และวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/การแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ โรงเรียนเป็นหน่วยงานผูจ้ ดั กิจกรรม/การแข่งขัน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง
ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และแตกต่างสถานที่จัดกิจกรรม
๒. ค่าวัสดุต่าง ๆ ส�ำหรับการจัดกิจกรรม
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
๔. ค่าหนังสือส�ำหรับการจัดกิจกรรม
๕. ค่าเช่าอุปกรณ์ส�ำหรับการจัดกิจกรรม
๖. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ ๕๐ บาทต่อคน
๗. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้
๘. ค่าสาธารณูปโภค
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๙. ค่าสมนาคุณวิทยากร
๙.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
๑) กรณีเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ได้ไม่เกิน ๑ คน
๒) กรณีเป็นการแบ่งกลุ่มทำ�กิจกรรม ซึ่งได้กำ�หนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตร
การจัดกิจกรรม และจำ�เป็นต้องมีวิทยากรประจำ�กลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน
กลุ่มละ ๒ คน
๓) การนับชัว่ โมงการบรรยายหรือทำ�กิจกรรมให้นบั ตามเวลาทีก่ �ำ หนดในตาราง
การจัดกิจกรรม โดยแต่ละชั่วโมงต้องกำ�หนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้านาที กรณีกำ�หนดเวลาไม่เกิน
๕๐ นาที แต่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
๙.๒ อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
๑) วิ ท ยากรเป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
๒) วิ ท ยากรที่ มิ ใช่ บุ ค ลากรของรั ฐ ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น
ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
ทั้งนี้ ให้ใช้แบบใบส�ำคัญรับเงินส�ำหรับวิทยากร เอกสารหมายเลข ๑ (หน้า ๕๔)
๑๐. ค่าอาหารส�ำหรับการจัดกิจกรรมมือ้ ละไม่เกิน ๘๐ บาท หรือกรณีจ�ำเป็นต้องจัดกิจกรรม
ในสถานที่ของเอกชนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินมื้อละ ๑๕๐ บาท
๑๑. กรณีทไี่ ม่สามารถจัดอาหารให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ทกุ มือ้ หรือจัดอาหารให้เพียงบางมือ้
ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑๑.๑ ส�ำหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
๑๑.๑.๑ โดยค�ำนวณเวลาตัง้ แต่เวลาทีเ่ ดินทางออกจากสถานทีอ่ ยู่ หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ แล้วแต่กรณี
(นับเวลา ๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก ๑ วัน)
๑๑.๑.๒ น�ำจ�ำนวนวั น ทั้ ง หมด (ตามข้ อ ๑) คู ณ กั บ อั ต ราค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง
เหมาจ่ายตามสิทธิ
๑๑.๑.๓ นับจ�ำนวนมื้ออาหารที่จัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม
๑๑.๑.๔ ค�ำนวณค่ า อาหารทั้ ง หมดโดยให้ คิ ด ค่ า อาหารมื้ อ ละ ๑ ใน ๓
ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ
๑๑.๑.๕ น�ำจ�ำนวนเงินค่าเบีย้ เลีย้ งเหมาจ่ายทีค่ �ำนวณได้ตาม (ข้อ ๑.๑๑) หักด้วย
จ�ำนวนเงินค่าอาหารที่ค�ำนวณได้ตาม (ข้อ ๓.๑.๑๑.๔) ส่วนที่เหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ
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๑๑.๒ ส�ำหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราดังนี้
ที่
๑
๒
๓

การจัดอาหารต่อวัน
จัดอาหาร ๒ มื้อ
จัดอาหาร ๑ มื้อ
ไม่จัดอาหารทั้ง ๓ มื้อ

เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
คนละไม่เกิน ๘๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๑๖๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๒๔๐ บาทต่อวัน

โดยใช้แบบใบส�ำคัญรับเงินค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมส�ำหรับนักเรียน เอกสารหมายเลข ๒
(หน้า ๕๕) เป็นหลักฐานการจ่าย
๑๒. ค่าเช่าทีพ่ กั ตามทีห่ น่วยงานให้บริการทีพ่ กั เรียกเก็บ หรือกรณีจ�ำเป็นต้องพักในสถานที่
ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด ดังนี้
ค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
ค่าเช่าพักพักเดี่ยว
ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
๑๓. ค่ า จ้ า งเหมาพาหนะรั บ -ส่ ง ครู แ ละนั ก เรี ย นไปร่ ว มกิ จ กรรม/ขนส่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ใช้
ในการจัดกิจกรรม
๑๔. ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้บริการสุขาให้เบิกได้ตามอัตราทีห่ น่วยงานทีใ่ ห้บริการเรียกเก็บ
๑๕. ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราทีห่ น่วยงานทีใ่ ห้บริการเรียกเก็บ
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน
๑๖.๑ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
๑๖.๑.๑ กรรมการที่ เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ เบิ ก จ่ า ยได้ ใ นอั ต ราไม่ เ กิ น
คนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
๑๖.๑.๒ กรรมการที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ เบิ ก จ่ า ยได้ ใ นอั ต ราไม่ เ กิ น
คนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
๑๖.๑.๓ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณชิ้นละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๑๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นส�ำหรับการจัดกิจกรรม
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กรณี ที่ ๒ โรงเรี ย นพานั ก เรี ย นไปร่ ว มกิ จ กรรม/ร่ ว มการแข่ ง ขั น กั บ โรงเรี ย นอื่ น
หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
๑. ส�ำหรับครู
๑.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน มีการจัด
อาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
๑.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน ไม่จัดอาหาร
ที่พัก พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดส�ำหรับครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ �ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
๑) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน ส�ำหรับ
ค่าเช่าห้องพักคู่ และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน ส�ำหรับค่าเช่าห้องพักเดี่ยว
๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ค�ำนวณเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑
๒. ส�ำหรับนักเรียน
๒.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน มีการจัด
อาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
๒.๒ กรณีโรงเรียนอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ ซึง่ เป็นผูจ้ ดั กิจกรรม/การแข่งขัน ไม่จดั อาหาร
ทีพ่ กั พาหนะทัง้ หมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดหรือส่วนทีข่ าดให้กบั นักเรียน ดังนี้
๑) ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน)
๒) ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน
๓) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการต�ำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ ๑-๔)
๔) ใช้แบบใบส�ำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส�ำหรับนักเรียน เอกสาร
หมายเลข ๒ (หน้า ๕๕) เป็นหลักฐานการจ่าย
๓. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขัน
หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น เหมาะสม
ประหยัด ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงิน
จากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
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ใบส�ำคัญรับเงินส�ำหรับวิทยากร

เอกสารหมายเลข ๑

ชือ่ ส่วนราชการผูจ้ ดั กิจกรรม..............................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม.............................................................................................................
วันที่.......เดือน...............พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า....................................................................อยู่บ้านเลขที่......................................
ต�ำบล/แขวง...................................อ�ำเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................
ได้รับเงินจาก..................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน (.........................................................................................................) (ตัวอักษร)
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับเงิน
(.............................................................)
ลงชื่อ..............................................................ผู้จ่ายเงิน
(.............................................................)
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เอกสารหมายเลข ๒

แบบใบส�ำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส�ำหรับนักเรียน

ชือ่ ส่วนราชการผูจ้ ดั กิจกรรม......................................โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม.........................
วันที.่ .........เดือน...........................พ.ศ. .............ถึงวันที.่ ..........เดือน..........................พ.ศ. ................
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ ..................คน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั เงินจากโรงเรียน.....................
สังกัด สพป. ............................................./สพม. ......................................ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ล�ำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ค่า
อาหาร
(บาท)

ค่าเช่า
ค่า
รวมเป็น
วัน
ที่พัก พาหนะ เงิน
เดือน ปี ลายมือชื่อ
(บาท) (บาท) (บาท) ที่รบั เงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					
ลงชื่อ.................................................................ผู้จ่ายเงิน
(.............................................................)
ต�ำแหน่ง..............................................................
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แนวทางด�ำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ก. หลักการ

รัฐบาลก�ำหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดงบประมาณส�ำหรับหนังสือเสริมประสบการณ์
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละรายการ
มีรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
หนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
๒๐๐ บาท/ปี
อุปกรณ์การเรียน
๑๐๐ บาท/ภาคเรียน
(เช่น สีเทียน ดินน�้ำมันไร้สารพิษ กรรไกร ฯลฯ)
เครื่องแบบนักเรียน (๒ ชุด/ปี)
๓๐๐ บาท/ปี
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒๑๕ บาท/ภาคเรียน
(กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ/กิจกรรมคุณธรรม/การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ICT)

ข. หนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�ำหนดหลักการจัดประสบการณ์ส�ำหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี เพือ่ พัฒนาเด็กโดยองค์รวม อย่างต่อเนือ่ งในรูปแบบบูรณาการ ไม่สอนเป็น
รายวิชา ยึดหลักการบูรณาการทีว่ า 
่ หนึง่ แนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้หลายกิจกรรม หนึง่ กิจกรรม
เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้หลายทักษะ หลายประสบการณ์ส�ำคัญ การทีเ่ ด็กมีโอกาสได้เลือกอ่านหนังสือ
บ่อย ๆ จะท�ำให้เด็กคุน้ เคยกับการใช้หนังสือและคุน้ เคยกับตัวหนังสือ สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรตระหนัก คือ
หากเด็กมีประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขในการใช้หนังสือ จะเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็ก
มีนสิ ยั รักการอ่านได้อย่างดียงิ่ ในอนาคต หนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อสนองความต้องการของเด็ก เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน
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ค. คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัยสิ่งที่ควรค�ำนึงถึง

๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
๑.๓ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
อายุ ๓-๔ ปี
เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พูดได้มากขึ้น สนใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล รูถ้ งึ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรูอ้ ยากเห็น
ของเด็ก เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อื่นฟังเข้าใจ ถามอะไร ที่ไหน และเด็กสามารถ
วาดวงกลมได้ตามแบบ
อายุ ๔-๕ ปี
เด็กวัยนีเ้ ป็นวัยทีอ่ ยากรูอ้ ยากเห็น ต้องการทีจ่ ะรูว้ า่ สิง่ นัน้ สิง่ นีม้ าจากไหนท�ำไมจึงเป็นเช่นนี้
ท�ำไมจึงเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ สิง่ นีค้ วามเป็นมาอย่างไร วัยนีเ้ ริม่ จะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างความจริง
และเรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะส�ำหรับเด็กวัยนี้ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอก
เพียงตัวเดียว และตัวละครร่วมอีก ๒-๓ ตัว เรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง
เด็กสามารถเล่าเรื่อง นิทาน และออกเสียงได้ถูกต้อง
อายุ ๕-๖ ปี
เด็กวัยนีเ้ ริม่ สนใจโลกของความเป็นจริง รูจ้ กั สิง่ แวดล้อมทีห่ า่ งตัวมากขึน้ เริม่ เข้าใจว่าตัวเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เนื้อหาของเรื่อง
ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญาด้วยจะเป็นเรือ่ งจริงในปัจจุบนั หรือเป็นเรือ่ งประเภทวีรบุรษุ
ทั้งหลายก็ได้
๒. คุณลักษณะของหนังสือ
๒.๑ รูปเล่ม
๑) ปกมีความสวยงามน่าสนใจ
๒) ขนาดรูปเล่มเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๓) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๔) จำ�นวนหน้าและจำ�นวนคำ�ศัพท์เหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๒ สีสบายตาและไม่ใช้สีสะท้อนแสง
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๒.๓ ภาพประกอบ
มีภาพชัดเจนเหมาะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภาพน่าสนใจให้เรื่องราวต่อเนื่อง
ต้ อ งไม่ เ ป็ น ภาพที่ ทำ � ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความหวาดกลั ว และมี ช่ อ งว่ า งพั ก สายตา  ขนาดเหมาะสม
กับวัยของเด็ก
๒.๔ กระดาษ
ควรเป็นกระดาษชนิดดี เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต ฯลฯ
๒.๕ ภาษา 
ภาษาที่ใช้ควรมีความถูกต้อง สละสลวย ช่วยให้เกิดจินตนาการและเหมาะสม
กับวัยของเด็ก
๒.๖ เนื้อหา 
เนื้อเรื่องไม่ยากเกินไป ไม่สลับซับซ้อน ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมคุณธรรม
๓. ประเภทของหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย
ประเภทของหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยควรมีความหลากหลาย มีเหตุการณ์
ที่คาดเดาได้มีลักษณะเป็นค�ำกลอน ค�ำคล้องจองเป็นจังหวะ มีรูปแบบซ�้ำ ภาพสวยงาม เช่น
๓.๑ หนังสือนิทาน เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอีสป ทั้งที่เป็น
ร้อยแก้วและร้อยกรอง
๓.๒ หนังสือภาพ เช่น หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ
๓.๓ สารานุกรมภาพส�ำหรับเด็กปฐมวัย
๓.๔ หนังสือที่แสดงวิธีการท�ำหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
๓.๕ นิตยสารส�ำหรับเด็ก
๓.๖ หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
๓.๗ หนังสือที่มีเสียงประกอบ หนังสือพลาสติก หนังสือผ้า หนังสือที่ผลิตจากวัสดุอื่น
ทีไ่ ม่เป็นอันตราย หนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสทีแ่ ตกต่างกัน ท�ำให้เกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ ฯลฯ
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ง. แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาด�ำเนินการตามขั้นตอน
คือ ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย เสนอให้คณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือ
เสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑. คัดเลือกจากประเภทหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ ง่ เสริม
และพัฒนาเด็ก ตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะข้างต้นและ/หรือ
๒. เลือกจากตัวอย่างรายชือ่ หนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัยทีผ่ า่ นการประกวด/
การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ รายละเอียดสามารถ Download จากเว็บไซต์ของส�ำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ที่ (http://academic.obec.go.th) และเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีก�ำหนดสือ่ การเรียนรูฯ้
(http://academic.obec.go.th/textbook/web)

จ. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านประเภทผู้แต่ง ผู้วาดภาพ
ประกอบและเนื้อหาการเรียนรู้ เพราะจะช่วยให้เด็กมีโอกาสอ่านหนังสือเสริมประสบการณ์
ที่หลากหลายและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด
๒. จ�ำนวนหนังสือเสริมประสบการณ์ควรเพียงพอกับจ�ำนวนเด็ก
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ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ศึกษาแนวทางการดำ�เนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่งตั้ง   ๑. คณะกรรมการวิชาการ  
          ๒. คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูผู้สอนคัดเลือกรายการหนังสือรายวิชาพื้นฐานจากเว็บไซต์
http://academic.obec.go.th/textbook/web
โดยเลือกจากบัญชี ๑.๑ และ ๑.๒ ซื้อให้ครบทุกชั้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครบทุกคน
เสนอรายชื่อหนังสือผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
ฝ่ายพัสดุพิจารณาวิธีการจัดซื้อ โดยพิจารณา
จากงบประมาณการจัดซื้อ

วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)
วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ง)
     วงเงินเกิน ๕๐
รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง    
คณะกรรมการ ๒ ชุด และ

ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง         
ประมาณ ๓ วันทำ�การ

รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และจัดทำ�ใบสั่งซื้อ    
ประมาณ ๒ วันทำ�การ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน
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๑. คณะกรรมการ              
ซื้อโดยวิธีคัดเลือก   
๒. คณะกรรมการ        
ตรวจรับ

ประมาณ ๒ วันทำ�การ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก                         
จัดทำ�หนังสือเชิญผู้ขายอย่างน้อย ๓ ราย
โดยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำ�หนด
จากผู้ขายที่เสนอราคา (โดยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขาย)    
ประมาณ ๓-๕ วันทำ�การ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก                         
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
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ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน (ต่อ)
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก                         
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
ประมาณ ๑-๒ วันทำ�การ

   ทำ�รายงานการจัดซื้อหนังสือจากผู้ขายที่พิจารณาคัดเลือกได้
ประมาณ ๑-๒ วันทำ�การ

ทำ�หนังสือเชิญผู้ขายมาลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
(ผู้ขายเตรียมหลักประกันสัญญา ๕% มาด้วย)
ประมาณ ๗ วันทำ�การ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือ

กรณีส่งหนังสือตรงตามกำ�หนด

กรณีที่ส่งหนังสือเรียนเกินกำ�หนด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำ�เนินการตรวจรับหนังสือเรียน

โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
ให้ผู้ขายทราบ (แจ้งอัตราการปรับ)

โรงเรียนเบิกจ่ายเงิน

วันที่ผู้ขายส่งหนังสือครบ

คำ�นวณค่าปรับ
และแจ้งจำ�นวน
ค่าปรับให้ผู้ขาย
ทราบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำ�เนินการตรวจรับหนังสือเรียน

โรงเรียนเบิกจ่ายเงินโดยหักค่าปรับ
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ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘๕๐

๘๕๐

อ.๒

อ.๓

๑๙๕

๑๙๕

๙๕๐

๙๕๐

๙๕๐

๙๕๐

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖
๙๕๐
					

๑๙๕

๑๙๕

๑๙๕

๙๕๐

๑๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ป.๑

ประถมศึกษา

๘๕๐

อ.๑

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น

๒๔๐ ๑,๓๘๕

๒๔๐ ๑,๓๘๕

๒๔๐ ๑,๓๘๕

๒๔๐ ๑,๓๘๕

๒๔๐ ๑,๓๘๕

๒๔๐ ๑,๓๘๕

๒๑๕ ๑,๑๖๕

๒๑๕ ๑,๑๖๕

๒๑๕ ๑,๑๖๕

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑.
๒.
๓.
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน

ก. รายการพื้นฐาน ๕ รายการ ส�ำหรับโรงเรียนปกติ

๙๕๐

๙๕๐

๙๕๐

๙๕๐

๙๕๐

๙๕๐

๘๕๐

๘๕๐

๘๕๐

๑.
รายหัว

๘๑๘

๘๐๖

๖๗๓

๖๒๒

๖๑๙

๖๒๕

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๙๕

๑๙๕

๑๙๕

๑๙๕

๑๙๕

๑๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๓๖๐

๓๖๐

๓๖๐

๓๖๐

๓๖๐

๓๖๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

รวม

๒๔๐ ๒,๕๖๓

๒๔๐ ๒,๕๕๑

๒๔๐ ๒,๔๑๘

๒๔๐ ๒,๓๖๗

๒๔๐ ๒,๓๖๔

๒๔๐ ๒,๓๗๐

๒๑๕ ๑,๖๖๕

๒๑๕ ๑,๖๖๕

๒๑๕ ๑,๖๖๕

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน

ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน

๓,๙๔๘

๓,๙๓๖

๓,๘๐๓

๓,๗๕๒

๓,๗๔๙

๓,๗๕๕

๒,๘๓๐

๒,๘๓๐

๒,๘๓๐

รวม
๒ ภาคเรียน
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๑,๗๕๐

๑,๗๕๐

ม.๒

ม.๓

๑,๙๐๐

๑,๙๐๐

๑,๙๐๐

ม.๔

ม.๕

ม.๖

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑,๗๕๐

ม.๑

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น

๒๓๐

๒๓๐

๒๓๐

๒๑๐

๒๑๐

๒๑๐

๔๗๕ ๒,๖๐๕

๔๗๕ ๒,๖๐๕

๔๗๕ ๒,๖๐๕

๔๔๐ ๒,๔๐๐

๔๔๐ ๒,๔๐๐

๔๔๐ ๒,๔๐๐

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑.
๒.
๓.
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน

ก. รายการพื้นฐาน ๕ รายการ ส�ำหรับโรงเรียนปกติ (ต่อ)

๑,๙๐๐

๑,๙๐๐

๑,๙๐๐

๑,๗๕๐

๑,๗๕๐

๑,๗๕๐

๑.
รายหัว

๑,๑๐๙

๑,๒๖๓

๑,๓๑๘

๙๔๙

๘๗๗

๗๖๔

๒๓๐

๒๓๐

๒๓๐

๒๑๐

๒๑๐

๒๑๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๔๕๐

๔๕๐

๔๕๐

รวม

๔๗๕ ๔,๒๑๔

๔๗๕ ๔,๓๖๘

๔๗๕ ๔,๔๒๓

๔๔๐ ๓,๗๙๙

๔๔๐ ๓,๗๒๗

๔๔๐ ๓,๖๑๔

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน

๖,๘๑๙

๖,๙๗๓

๕,๗๔๑

๖,๑๙๙

๖,๑๒๗

๖,๐๑๔

รวม
๒ ภาคเรียน
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อ.๑ - อ.๓ ๓,๕๙๖
ป.๑
๓,๖๘๑
ป.๒
๓,๖๘๑
ป.๓
๓,๖๘๑
ป.๔
๓,๖๘๑
ป.๕
๓,๖๘๑
ป.๖
๓,๖๘๑
ม.๑
๕,๑๓๘
ม.๒
๕,๑๓๘
ม.๓
๕,๑๓๘
ม.๔
๕,๓๐๓
ม.๕
๕,๓๐๓
ม.๖
๕,๓๐๓
					

ชั้น

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

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

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑.
๒.
๓.
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
๓,๕๙๖
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓

๑.
รายหัว

ข. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
๑. จัดโดยครอบครัว

๒๐๐
๖๒๕
๖๑๙
๖๒๒
๖๗๓
๘๐๖
๘๑๘
๗๖๔
๘๗๗
๙๔๙
๑,๓๑๘
๑,๒๖๓
๑,๑๐๙

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๓๐๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน

๔,๔๑๑
๕,๑๐๑
๕,๐๙๕
๕,๐๙๘
๕,๑๔๙
๕,๒๘๒
๕,๒๙๔
๗,๐๐๒
๗,๑๑๕
๗,๑๘๗
๗,๘๒๖
๗,๗๗๑
๗,๖๑๗

รวม

๘,๓๒๒
๙,๒๑๗
๙,๒๑๑
๙,๒๑๔
๙,๒๖๕
๙,๓๙๘
๙,๔๑๐
๑๒,๗๙๐
๑๒,๙๐๓
๑๒,๙๗๕
๑๓,๘๓๔
๑๓,๗๗๙
๑๓,๖๒๕

รวม
๒ ภาคเรียน
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ปวช.๑
๕,๘๖๘
ปวช.๒
๕,๘๖๘
ปวช.๓
๕,๘๖๘
					

ชั้น

๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๔๗๕ ๖,๕๗๓
๔๗๕ ๖,๕๗๓
๔๗๕ ๖,๕๗๓

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑.
๒.
๓.
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน

๒. จัดโดยสถานประกอบการ

๕,๘๖๘
๕,๘๖๘
๕,๘๖๘

๑.
รายหัว
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๙๐๐
๙๐๐
๙๐๐

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๔๗๕ ๙,๔๗๓ ๑๖,๐๔๖
๔๗๕ ๙,๔๗๓ ๑๖,๐๔๖
๔๗๕ ๙,๔๗๓ ๑๖,๐๔๖

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน
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๑.
รายหัว

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน
รวม

ป.๑
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ป.๒
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ป.๓
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ป.๔
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ป.๕
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ป.๖
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน)
คนละ ๓,๐๐๐บาท/คน/ปี
ม.๑
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
ม.๒
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
ม.๓
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
					

ระดับประถมศึกษา จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน)
คนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี

ชั้น

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑.
๒.
๓.
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน

ค. เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
สำ�หรับโรงเรียนปกติ

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

รวม
๒ ภาคเรียน
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พื้นฐาน

อ.๑-อ.๓ ๘๕๐
ป.๑
๙๕๐
ป.๒
๙๕๐
ป.๓
๙๕๐
ป.๔
๙๕๐
ป.๕
๙๕๐
ป.๖
๙๕๐
ม.๑
๑,๗๕๐
ม.๒
๑,๗๕๐
ม.๓
๑,๗๕๐
ม.๔
๑,๙๐๐
ม.๕
๑,๙๐๐
ม.๖
๑,๙๐๐
					

ชั้น

๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

สมทบ อุปกรณ์ กิจกรรม
(ประจ�ำ) การ
พัฒนา
เรียน คุณภาพ
ผู้เรียน
๑๕,๖๑๕
๑๕,๘๓๕
๑๕,๘๓๕
๑๕,๘๓๕
๑๕,๘๓๕
๑๕,๘๓๕
๑๕,๘๓๕
๑๖,๗๕๐
๑๖,๗๕๐
๑๖,๗๕๐
๑๖,๙๕๕
๑๖,๙๕๕
๑๖,๙๕๕

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ง. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๑) นักเรียนประจำ�

๘๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐

พื้นฐาน

๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๔๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐

สมทบ
(ประจ�ำ)
๒๐๐
๖๒๕
๖๑๙
๖๒๒
๖๗๓
๘๐๖
๘๑๘
๗๖๔
๘๗๗
๙๔๙
๑,๓๑๘
๑,๒๖๓
๑,๑๐๙

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๓๐๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม
เรียน การเรียน แบบ พัฒนา
(รวม/ชุด)
นักเรียน คุณภาพ
ผู้เรียน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑๖,๑๑๕
๑๖,๘๒๐
๑๖,๘๑๔
๑๖,๘๑๗
๑๖,๘๖๘
๑๗,๐๐๑
๑๗,๐๑๓
๑๗,๙๖๔
๑๘,๐๗๗
๑๘,๑๔๙
๑๘,๗๗๓
๑๘,๗๑๘
๑๘,๕๖๔

รวม

๓๑,๗๓๐
๓๒,๖๕๕
๓๒,๖๔๙
๓๒,๖๕๒
๓๒,๗๐๓
๓๒,๘๓๖
๓๒,๘๔๘
๓๔,๗๕๑
๓๔,๘๒๗
๓๔,๘๙๙
๓๕,๗๒๘
๓๕,๖๗๓
๓๕,๕๑๙

รวม
๒ ภาคเรียน
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พื้นฐาน

อ.๑-อ.๓ ๘๕๐
ป.๑
๙๕๐
ป.๒
๙๕๐
ป.๓
๙๕๐
ป.๔
๙๕๐
ป.๕
๙๕๐
ป.๖
๙๕๐
ม.๑
๑,๗๕๐
ม.๒
๑,๗๕๐
ม.๓
๑,๗๕๐
ม.๔
๑,๙๐๐
ม.๕
๑,๙๐๐
ม.๖
๑,๙๐๐
					

ชั้น

๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

สมทบ อุปกรณ์ กิจกรรม
(ประจ�ำ) การ
พัฒนา
เรียน คุณภาพ
ผู้เรียน
๔,๗๗๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๕,๗๐๐
๕,๗๐๐
๕,๗๐๐
๕,๙๐๕
๕,๙๐๕
๕,๙๐๕

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒) นักเรียนไป-กลับ

๘๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐

พื้นฐาน

๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐
๓,๓๐๐

สมทบ
(ประจ�ำ)
๒๐๐
๖๒๕
๖๑๙
๖๒๒
๖๗๓
๘๐๖
๘๑๘
๗๖๔
๘๗๗
๙๔๙
๑,๓๑๘
๑,๒๖๓
๑,๑๐๙

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๓๐๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม
เรียน การเรียน แบบ พัฒนา
(รวม/ชุด)
นักเรียน คุณภาพ
ผู้เรียน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๕,๒๗๕
๕,๙๘๐
๕,๙๗๔
๕,๙๗๗
๖,๐๒๘
๖,๑๖๑
๖,๑๗๓
๖,๙๑๔
๗,๐๒๗
๗,๐๙๙
๗,๗๒๓
๗,๖๖๘
๗,๕๑๔

รวม

๑๐,๐๕๐
๑๐,๙๗๕
๑๐,๙๖๙
๑๐,๙๗๒
๑๑,๐๒๓
๑๑,๑๕๖
๑๑,๑๖๘
๑๒,๖๑๔
๑๒,๗๒๗
๑๒,๗๙๙
๑๓,๖๒๘
๑๓,๕๗๓
๑๓,๔๑๙

รวม
๒ ภาคเรียน
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พื้นฐาน

อ.๑-อ.๓ ๘๕๐
ป.๑
๙๕๐
ป.๒
๙๕๐
ป.๓
๙๕๐
ป.๔
๙๕๐
ป.๕
๙๕๐
ป.๖
๙๕๐
ม.๑
๑,๗๕๐
ม.๒
๑,๗๕๐
ม.๓
๑,๗๕๐
ม.๔
๑,๙๐๐
ม.๕
๑,๙๐๐
ม.๖
๑,๙๐๐
					

ชั้น

๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๕๕๐
๑๔,๕๕๐
๑๔,๕๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

สมทบ อุปกรณ์ กิจกรรม
(ประจ�ำ) การ
พัฒนา
เรียน คุณภาพ
ผู้เรียน
๑๕,๘๒๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๙๕๐
๑๖,๙๕๐
๑๖,๙๕๐
๑๖,๙๕๕
๑๖,๙๕๕
๑๖,๙๕๕

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

จ. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๑) นักเรียนประจำ�

๘๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐

พื้นฐาน

๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๕๕๐
๑๔,๕๕๐
๑๔,๕๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐
๑๔,๓๕๐

สมทบ
(ประจ�ำ)
๒๐๐
๖๒๕
๖๑๙
๖๒๒
๖๗๓
๘๐๖
๘๑๘
๗๖๔
๘๗๗
๙๔๙
๑,๓๑๘
๑,๒๖๓
๑,๑๐๙

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๓๐๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม
เรียน การเรียน แบบ พัฒนา
(รวม/ชุด)
นักเรียน คุณภาพ
ผู้เรียน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑๖,๓๒๕
๑๗,๐๓๐
๑๗,๐๒๔
๑๗,๐๒๗
๑๗,๐๗๘
๑๗,๒๑๑
๑๗,๒๒๓
๑๘,๑๖๔
๑๘,๒๗๗
๑๘,๓๔๙
๑๘,๗๗๓
๑๘,๗๑๘
๑๘,๕๖๔

รวม

๓๒,๑๕๐
๓๓,๐๗๕
๓๓,๐๖๙
๓๓,๐๗๒
๓๓,๑๒๓
๓๓,๒๕๖
๓๓,๒๖๘
๓๕,๑๑๔
๓๕,๒๒๗
๓๕,๒๙๙
๓๕,๗๒๘
๓๕,๖๗๓
๓๕,๕๑๙

รวม
๒ ภาคเรียน
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พื้นฐาน

อ.๑-อ.๓ ๘๕๐
ป.๑
๙๕๐
ป.๒
๙๕๐
ป.๓
๙๕๐
ป.๔
๙๕๐
ป.๕
๙๕๐
ป.๖
๙๕๐
ม.๑
๑,๗๕๐
ม.๒
๑,๗๕๐
ม.๓
๑,๗๕๐
ม.๔
๑,๙๐๐
ม.๕
๑,๙๐๐
ม.๖
๑,๙๐๐
					

ชั้น

๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

สมทบ อุปกรณ์ กิจกรรม
(ไป-กลับ) การ
พัฒนา
เรียน คุณภาพ
ผู้เรียน
๔,๗๗๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๕,๙๐๐
๕,๙๐๐
๕,๙๐๐
๖,๑๐๕
๖,๑๐๕
๖,๑๐๕

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒) นักเรียนไป-กลับ

๘๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐

พื้นฐาน

๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๖๑๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

สมทบ
(ไป-กลับ)
๒๐๐
๖๒๕
๖๑๙
๖๒๒
๖๗๓
๘๐๖
๘๑๘
๗๖๔
๘๗๗
๙๔๙
๑,๓๑๘
๑,๒๖๓
๑,๑๐๙

๑๐๐
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๓๐๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๒๑๕
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐
๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม
เรียน การเรียน แบบ พัฒนา
(รวม/ชุด)
นักเรียน คุณภาพ
ผู้เรียน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๕,๒๗๕
๕,๙๘๐
๕,๙๗๔
๕,๙๗๗
๖,๐๒๘
๖,๑๖๑
๖,๑๗๓
๗,๑๑๔
๗,๒๒๗
๗,๒๙๙
๗,๙๒๓
๗,๘๖๘
๗,๗๑๔

รวม

๑๐,๐๕๐
๑๐,๙๗๕
๑๐,๙๖๙
๑๐,๙๗๒
๑๑,๐๒๓
๑๑,๑๕๖
๑๑,๑๖๘
๑๓,๐๑๔
๑๓,๑๒๗
๑๓,๑๙๙
๑๔,๐๒๘
๑๓,๙๗๓
๑๓,๘๑๙

รวม
๒ ภาคเรียน
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ค่า
อาหาร

๑๐๐
๑๐๐

๒๑๕ ๑๔,๓๑๕ ๑๓,๕๐๐
๒๑๕ ๓,๙๔๕ ๒,๙๗๐

๕๐๐
-

๒๐๐
๒๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๓๐๐
๓๐๐

๒๑๕ ๑๔,๘๑๕ ๒๙,๑๓๐
๒๑๕ ๓,๗๘๕ ๗,๗๓๐

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

ส�ำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในส่วนเงินอุดหนุนค่าอาหาร และปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนประจ�ำ ซงึ่ ได้รบั จัดสรรในผลผลิตเด็กพิการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ
โดยให้บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)

๕๐๐
-

รวม

ปัจจัย
หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม
พื้นฐาน
เรียน การเรียน แบบ พัฒนา
นักเรียน (รวม/ชุด)
นักเรียน คุณภาพ
ประจ�ำ
ผู้เรียน

ปัจจัย อุปกรณ์ กิจกรรม
พื้นฐาน การ
พัฒนา
นักเรียน เรียน คุณภาพ
ประจ�ำ
ผู้เรียน

ค่า
อาหาร

ประจ�ำ ๑๓,๕๐๐
ไป-กลับ ๓,๖๓๐
					

ชั้น

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ฉ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง  การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เรียน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�ำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑ ชุด
๒. หลักเกณฑ์เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำนวน ๑ ชุด
๓. ส�ำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑ ชุด
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑ ชุด
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุง
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงขอให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา 
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม
๑. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ งการเก็ บ เงิ น บ�ำรุ ง การศึ ก ษาสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ โทรสาร ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การเก็บ
เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ
ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่าย
เพือ่ จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการจึงก�ำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ
การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธกี ารทีแ่ ตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนทีใ่ ช้สอื่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ของผูป้ กครองและนักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ทสี่ �ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาส�ำหรับสถานศึกษา
ที่มีความพร้อม และมีศักยภาพเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงต้องการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ท�ำการสอนเพิ่มเติม
จากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้ กอปรกับการตอบข้อหารือของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  เห็นว่า  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถประกาศให้สถานศึกษา
ของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาจ�ำนวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา  ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมี
สถานศึกษาบางแห่งเก็บค่าใช้จา่ ยเพือ่ จัดการศึกษาเพิม่ เติมจากเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้ปกครองมิให้เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของนักเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์
ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้
ก. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินสนับสนุนจากนักเรียนหรือผูป้ กครองได้ เนือ่ งจากรัฐบาลได้จา่ ยเงินงบประมาณเพือ่ อุดหนุน
ให้แล้ว ดังนี้
๑. ค่าเล่าเรียน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครัง้
๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง
๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตร
ปีละ ๔๐ ชั่วโมง
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๙. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน
๑๐. ค่าสมุดรายงานประจ�ำตัวนักเรียน
๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน
๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล
๑๓. ค่าวัสดุส�ำนักงาน
๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๑๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
๑๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา
๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน
๒๐. ค่าบัตรประจ�ำตัวนักเรียน
๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน
ส�ำหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดท�ำเป็นลักษณะพิเศษ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจ�ำเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น
ข. สถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
ที่

รายการ

อัตราการเก็บ/คน/ภาคเรียน

๑

ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
-ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๒

ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
-ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ บาท
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓

ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
และด้านอื่น ๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้น
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น)
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ
ให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP
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การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
หรือส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
ค. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
ทีน่ อกเหนือหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยได้ตามความสมัครใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้
ที่

รายการ

๑

โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด

๒

ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ

๓

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

๔

ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้

อัตราการเก็บ/คน/ภาคเรียน
เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ทุกรายการรวมกันไม่เกิน ๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน

ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไป ที่ได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยประหยัดตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตามความสมัครใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๒. ค่าสาธารณูปโภคส�ำหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นกั เรียนเกินมาตรฐานทีร่ ฐั จัดให้
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. ค่าใช้จา่ ยในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให้
๕. ค่าใช้จา่ ยในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียนเกินมาตรฐานทีร่ ฐั จัดให้
จ. สถานศึ ก ษาที่ จัด ให้มีก ารดูแ ลด้านสวัสดิก ารและสวั ส ดิ ภ าพนั ก เรี ย น อาจขอรั บ
การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง โดยประหยัดตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
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๔. ค่าอาหารนักเรียน
๕. ค่าหอพัก
๖. ค่าซักรีด
ส�ำหรับสถานศึกษาที่จัดให้นักเรียนอยู่ประจ�ำ  สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามข้อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ ๖ ได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัดตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ฉ. สถานศึ ก ษาต้ อ งพิ จ ารณาให้ ก ารดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาสให้ ไ ด้ เรี ย น
โดยไม่รอนสิทธิ์ที่จะได้รับ ดังนี้
๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน
ควรจัดให้นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก
๓. ค่าสาธารณูปโภคส�ำหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๕. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
๖. ค่าอาหารนักเรียน
๗. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดและ
การไปทัศนศึกษา
๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อ ข ค ง จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และได้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาก่อน จึงจะด�ำเนินการขอรับ
การสนับสนุนได้ โดยให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นก�ำหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมมีสว่ นร่วมในการระดมทรัพยากรเพือ่ จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงก�ำหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดมทรัพยากรเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ ว ยปั จ จุ บั น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น
ประกอบกับ มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล
ครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศ มาใช้จัดการศึกษา  ดังนั้น เพื่อให้การระดมทรัพยากร
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์
ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี
๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น
๓. สถานศึกษาต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพือ่ ส่งเสริมและ
ให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่
๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
จะต้องสอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สถานศึ ก ษาต้ อ งรายงานผลการด�ำเนิ น งานตามโครงการระดมทรั พ ยากรต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า  ๑๒ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษา
ดังกล่าว โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา ๑๕ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขตการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
แต่ละคณะมาเป็นล�ำดับ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นว่า  โดยที่เรื่องนี้
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล ทัง้ สามารถลดความเหลือ่ มลำ�้ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม
ในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับ
จากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐและมาตรการตามกฎหมาย
เพือ่ เป็นหลักประกันความยัง่ ยืนมัน่ คงและเพือ่ ให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนือ่ ง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จึงมีค�ำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในค�ำสั่งนี้
“ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษา” หมายความว่ า  งบประมาณที่ รั ฐ จั ด สรรให้ แ ก่
หรือผ่านทางสถานศึกษา หรือผูจ้ ดั การศึกษาเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี” หมายความว่า  การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.๓) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
“การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ
ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล
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“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะ
ยากล�ำบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ข้อ ๒ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการด้วย
ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก�ำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการ
จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน
(๒) ค่าหนังสือเรียน
(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำมาใช้แทนและ
ขยายผลต่อจากค�ำสัง่ นีแ้ ล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีค่ �ำสัง่ นีใ้ ช้บงั คับ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นี้ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๕ ในกรณีมปี ญ
มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ให้อตั ราค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการก�ำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
ข้อ ๗ ค�ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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คำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ ม และความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ เจริ ญ ก้ า วหน้ า
อย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติ
ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำ�รงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมภิ าค ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังปรากฏแนบท้ายคำ�สั่งนี้ แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้เป็นไป ดังนี้
๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และ ๔
๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕
๓. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน
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ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี อำ � นาจในการยกเลิ ก เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๕๘/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานประชุมจัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารงบประมาณ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ด�ำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน
๕ รายการ จ�ำแนกตามรายการ ดังนี้ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุปกรณ์
การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
เพื่อให้การบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานจัดท�ำแนวทาง
การด�ำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
ที่ปรึกษา
นายอ�ำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะท�ำงาน
๑. นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงบประมาณ ๒
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประธานคณะท�ำงาน
รองประธานคณะท�ำงาน

๓. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๔. ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๕. ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะท�ำงาน
หรือผู้แทน
๖. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๗. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๘. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
๙. นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๐. นางสาวแก้วใจ จิเจริญ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๑๑. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะท�ำงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะท�ำงาน
๑๒. นางพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
๑๓. นางรัตนวิภา ธรรมโชติ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
คณะท�ำงาน
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๔. นายพิทักษ์ โสตถยาคม
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
คณะท�ำงาน
๑๕. นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา  ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๑๖. นางสาวนพศร พรมณีพิสมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ คณะท�ำงาน
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะท�ำงาน
๑๗. นางสาวส�ำเภาเงิน ชาติส�ำราญ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๑๘. นางภาวิณี แสนทวีสุข
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตร
คณะท�ำงาน
และส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๑๙. นางสาวสมควร เพียรพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
คณะท�ำงาน
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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๒๐. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
คณะท�ำงาน
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒๑. นายรัฏกร ฟ้องเสียง
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
คณะท�ำงาน
ส�ำนักนิติการ
๒๒. นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า  นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
คณะท�ำงาน
ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
๒๓. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสารสนเทศ หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๔. ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๖. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย หรือผู้แทน
คณะท�ำงาน
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๗. นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
คณะท�ำงาน
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๘. นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย พนักงานราชการ
คณะท�ำงาน
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๒๙. นายจักรพันธ์ อัมรนันท์
พนักงานธุรการ
คณะท�ำงาน
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๐. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงบประมาณ ๑
คณะท�ำงานและ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการ
๓๑. นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท�ำงานและ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขานุการ
			
๓๒. นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท�ำงานและ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขานุการ
			
๓๓. นางสาวปพิชญา พุฒนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท�ำงานและ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขานุการ
			
๓๔. นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท�ำงานและ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขานุการ
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โดยให้คณะท�ำงานมีหน้าที่
๑. เสนอผลการด�ำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบปัญหา  อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ระดมความคิดเห็นและจัดท�ำร่างแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารงบประมาณ
การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนิท แย้มเกษร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ศูนย์ประสานงาน
ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๑, ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๕
หนังสือเรียน
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๕, ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๒
เปิดดูบัญชีจัดสรรได้จาก
http://plan.bopp-obec.info/
รายงานข้อมูลจ�ำนวนนักเรียน
https://bopp-obec.info/
เปิดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จาก
http://academic.obec.go.th และ http://academic.obec.go.th/textbook/web/
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แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. คาจัดการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนปกติ
กอนประถมศึกษา
๘๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๑,๗๐๐ บาท/คน/ป)
ประถมศึกษา
๙๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๑,๙๐๐ บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนตน ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๓,๕๐๐ บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๓,๘๐๐ บาท/คน/ป)
ชั้น ปวช. ๑ - ๓
๕,๘๖๘ บาท/คน/ภาคเรียน
(จัดการศึกษาโดย
(๑๑,๗๓๖ บาท/คน/ป)
สถานประกอบการ)
๒. คาหนังสือเรียน
มูลคาหนังสือตอชุด
กอนประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ชั้น ปวช. ๑ - ๓
(สถานประกอบการ)

๒๐๐
๖๒๕
๖๑๙
๖๒๒
๖๗๓
๘๐๖
๘๑๘
๗๖๔
๘๗๗
๙๔๙
๑,๓๑๘
๑,๒๖๓
๑,๑๐๙
๒,๐๐๐

บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป

๓. คาอุปกรณการเรียน
กอนประถมศึกษา
๑๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๒๐๐ บาท/คน/ป)
ประถมศึกษา
๑๙๕ บาท/คน/ภาคเรียน
(๓๙๐ บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนตน
๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๔๒๐ บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๔๖๐ บาท/คน/ป)
ชั้น ปวช. ๑ - ๓
๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(สถานประกอบการ)
(๔๖๐ บาท/คน/ป)
๔. คาเครื่องแบบนักเรียน
กอนประถมศึกษา
๓๐๐ บาท/คน/ป
ประถมศึกษา
๓๖๐ บาท/คน/ป
มัธยมศึกษาตอนตน
๔๕๐ บาท/คน/ป
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ป
ชั้น ปวช. ๑ - ๓
๙๐๐ บาท/คน/ป
(สถานประกอบการ)
๕. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ประกอบดวย
๑. กิจกรรมวิชาการ
๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๓. ทัศนศึกษา
๔. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
กอนประถมศึกษา
๒๑๕ บาท/คน/ภาคเรียน
(๔๓๐ บาท/คน/ป)
ประถมศึกษา
๒๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๔๘๐ บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนตน
๔๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๘๘๐ บาท/คน/ป)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน
(๙๕๐ บาท/คน/ป)
ชั้น ปวช. ๑ - ๓
๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน
(สถานประกอบการ)
(๙๕๐ บาท/คน/ป)

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐ บ๒๒๘๘
โทรสาร
แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนั
สนุนคาใช๕๘๕๑
จายในการจั
ดการศึกษา๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕
86 ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นhttp://plan.bopp-obec.info
ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

