แนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ร ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิ เศษได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด
การจัดทำแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการ ดังนี้
๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เป็นแนวทางหลักและปรับปรุง
แนวทางการดำเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการวิจัยการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาและการเรียนรู้
โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะ
ที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่
ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และพัฒนากำลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย โดยคาดหวังว่า
ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกัน
สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสำคัญ
ของแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของนโยบาย
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการดำเนินงาน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ในด้ า นโอกาสทางการศึ ก ษา คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อม
ที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
หน้า
คำนำ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
นิยามศัพท์
แนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
๒. ค่าหนังสือเรียน
2.1 งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้
2.3 การคัดเลือกหนังสือและแบบฝึกหัด
2.4 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด
2.5 วิธีดำเนินการจัดซื้อ
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
- แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
แนวทางการบริหารงบประมาณ
1 การจัดสรรงบประมาณ
2 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
3 แนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
4 บริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ใบแสดงเจตจำนงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
ปฏิทินการดำเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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4
5
5
8
8
9
10
10
12
12
14
15
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24
25
26

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
แนวทางการบริหารงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
- ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ลักษณะการใช้งบประมาณ
หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค. 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว 5659 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
ด้วยงบเงินอุดหนุน สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
- แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
แนวทางดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามกิจกรรม
การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน
1. โรงเรียนปกติ
2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
3. โรงเรียนศึกษาพิเศษ
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
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45
46
48
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51
52
56
57
58
61
63
68
70
72
73

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำเนาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
สำเนาคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว 2018 ลงวyนที่ 2 มิถนุ ายน 2563
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 44/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหาร
งบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์ประสานงาน
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1

แนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ก. ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระสำคัญในหมวด ๕ หน้าที่
ของรัฐ ด้านการศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐ ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัย เรีย นจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี่ยวกับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว ่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีส ิ ท ธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติว ่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานมีส ิทธิได้ร ับ สิทธิป ระโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ย งดู บ ุ ค คล ซึ่งอยู่ใ นความดู แลรั บผิ ดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรั บ
การจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐานตามที่กฎหมายกำหนด (3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส ำหรับค่าใช้จ่าย
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นว่านโยบายจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย
เป็นเวลา 15 ปี สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม
แก้ ป ั ญ หาความยากจน ตลอดจนส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของประชาชน จึงได้ออกคำสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ได้ยืนยัน
แนวทางการจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพัฒนาต่อไป
ด้ว ยการยกระดับ จากการเป็น โครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐ และมาตรการ
ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง
และได้ให้ความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์
ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา
หรือผู้จัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและ
การศึ ก ษาสงเคราะห์ ด ้ ว ย นอกจากนี ้ ได้ ก ำหนดความหมายของคำว่ า การศึ ก ษาพิ เ ศษ หมายความว่า
การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบ
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โดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล
และการศึกษาสงเคราะห์ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เ ด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากหรืออยู่ใน
สถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ทั้งนี้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดเตรียมการ เพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการ ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี กำหนดอั ต ราค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาสำหรั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่
(1) ค่าจัดการเรีย นการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่ าเครื่องแบบนักเรี ย น
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ (6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และข้อ 6 ให้อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ร ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่
คำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อ 3
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุมัติ
ตั้งงบประมาณเป็นรายปี เพื่อดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลำดับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549
อนุมัติให้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใช้ผลการวิจัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ การปรับเพิ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ผลการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับ
อัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2553
ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
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ข. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการ
พื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจ กรรมพัฒ นาคุณภาพผู้เรีย น ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึก ษาที่มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค. เป้าหมาย
๑. ด้านปริมาณ
จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖4
จำนวนทั้งสิ้น ๖,624,395 คน จำแนกได้ ดังนี้
จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
876,349 คน
ระดับประถมศึกษา
3,064,029 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1,687,841 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
974,006 คน
ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)
6,532 คน
นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
15,638 คน
จำนวนนักเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนปกติ (จำนวน 29,542 โรง)
6,555,092 คน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (จำนวน 52 โรง)
33,439 คน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (จำนวน 48 โรง)
12,214 คน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ (จำนวน 77 ศูนย์)
15,638 คน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ 8,012 คน
(จัดโดยครอบครัว 1,480 คน จัดโดยสถานประกอบการ 6,532 คน)
๒. ด้านคุณภาพ
นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ ความสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ตามหลั ก สู ต รและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ โดยเน้ น การเสริ ม สร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

ง. ตัวชี้วัด
๑. ด้านปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒. ด้านคุณภาพ
2.1 ร้ อ ยละของนั ก เรีย นที่ ม ีค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะและคุณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง
ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ร้ อ ยละของผู ้ ป กครองมี ค วามพึ ง พอใจที ่ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

จ. นิยามศัพท์
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง งบประมาณที่รัฐจัดสรร
ให้สถานศึกษา 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจำพั ก นอน) ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น ค่ า เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย น
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545 โดยรั บ เด็ ก เข้ า ศึ ก ษาซึ ่ ง มี อ ายุ ย ่ า งเข้ า ปี ท ี ่ เ จ็ ด
จนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
๓. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี แต่ไม่เกินอายุ 20 ปี
ตามข้อมูลที่รายงานเข้าสู่ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
๔. ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ให้แก่เด็กที่มี
อายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี
5. ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6
6. ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ น ั ก เรี ย น ซึ ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ช่ ว ง
คื อ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ระดั บ ชั ้ น ม.1 ถึ ง ม.3) และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท
คือ ประเภทสามัญ (ระดับชั้น ม.4 ถึง ม.6) หรือระดับ ปวช. ที่จัดโดยสถานศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา
ที่จัดโดยสถานประกอบการ (ปวช.)
7. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่ง จำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็น รูป แบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลั ก ษณะ
ความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล
8. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
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9. เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย หมายถึง เด็กวัยเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทีเ่ ข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
9.1 เด็กที่ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร หมายถึง เด็กที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
9.2 เด็ก ที่ไม่มี ทร.13 หมายถึง เด็กต่างด้าวที่ไม่มีส ัญชาติไทยไม่อยู่ในทะเบียนกลาง
ใช้รหัสนำหน้าด้วย G โดยได้รับรหัสประจำตัวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว
9.3 เด็กที่มี ทร.13 หมายถึง เด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกลาง
10. เด็กต่างชาติ หมายถึง เด็กที่มีสัญชาติต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมี หลักฐาน
แสดงตัวตน

ฉ. แนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรร
งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน 5 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,954,187,700 บาท ดังนี้
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
22,313,990,200 บาท
๒. ค่าหนังสือเรียน
5,198,513,100 บาท
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
2,541,140,300 บาท
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
2,621,703,100 บาท
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4,278,841,000 บาท
โดยมีแนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจำพั ก นอน การจั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานโดยครอบครั ว และสถานประกอบการ
โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๘๕๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา
๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๙๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,8๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)
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1.1.2 เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม
1.1.2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพิ่ม เงิน
อุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
1) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพิ่ม
จากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)
2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพิ่ม
จากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
1.1.2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุน
ให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีน ั กเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัว ที่ได้ รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรี ยน
ม.ต้น เพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
1.1.2.3 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ปรับอัตรา
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,0๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ 1,500 บาท/คน)
สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรอง
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แนวทางและวิธีการ
บริหารจัดการ ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามภาคผนวก หน้า 32
1.1.2.4 ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที ่ กค 0406.4/11297 ลงวั น ที่
24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนตามที่ขอทำความตกลงไว้ ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
1.1.3 เงิ น อุ ด หนุ น รายหั ว สำหรั บ การจั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานโดยครอบครัว
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)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,606 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 5,303 บาท/คน)
ระดับ ปวช. ๑-๓ ๑๑,๗๓๖ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๘๖๘ บาท/คน)
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1.1.4 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีเกณฑ์การจัดสรร
ดังนี้
1.1.4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ ๓๐,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ 15,300 บาท/คน)
2) นักเรียนไป - กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)
1.1.4.2 ระดับประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ ๓๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๔๐๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป - กลับ ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน)
1.1.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) นักเรียนประจำ ๓๒,๒๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๑๐๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๑๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๐๕๐ บาท/คน)
1.1.4.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) นักเรียนประจำ ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๔๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนที่ ๕,๒๐๐ บาท /คน)
1.1.5 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑ์การจัดสรร
ดังนี้
1.1.5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ ๓๑,๐๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ 1๕,๕๑๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป - กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)
1.1.5.2 ระดับประถมศึกษา
1) นักเรียนประจำ ๓๑,๒๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๖๑๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป - กลับ ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน)
1.1.5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) นักเรียนประจำ ๓๒,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๓๐๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๒๕๐ บาท/คน)
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1.1.5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) นักเรียนประจำ ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)
2) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๔๐๐ บาท/คน)
1.1.6 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
1.1.6.1 ค่าอาหารนักเรียนประจำ ๒๗,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท/คน)
1.1.6.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
1.1.6.3 ค่าอาหารนักเรียน ไป - กลับ ๖,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๒,๙๗๐ - ๓,๖๓๐ บาท/คน)

2. ค่าหนังสือเรียน
2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นค่าหนังสือ
เสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับ ชั้น และแบบฝึกหัดรายวิช าพื้นฐาน ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะ ป.๑ - ป.6 เพื่อจัดสรร
ให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้
มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา
๒๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๖56 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๖50 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๖53 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
707 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
846 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
859 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
808 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
921 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
996 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑,๓84 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑,326 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑,๑64 บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี
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2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสนั บสนุ นงบประมาณให้ส ถานศึ ก ษาจั ดซื้ อ หนั งสื อ ตามกิจ กรรม
การสนับ สนุนค่าใช้จ ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
2.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
2.2.2 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)
เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพ
8) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และแบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มี เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็น
แก่นักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น ได้แก่
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร์
3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระ

ภูมิศาสตร์ใ นกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ส ัง คมศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖ 4 เป็นต้ น ไป
ทุกระดับชั้น ให้ใช้หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
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2.3 การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
2.3.1 หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล
ให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล เป็นผู้คัดเลือกหนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวั ย
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน)
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพิจารณาคัดเลือกให้พิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรสถานศึกษา ปลูกฝังให้เด็กมี นิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อตัวอย่างหนังสือที่ผ่านการประกวด/การคัดเลือกจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชนจากเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา http://academic.obec.go.th
หรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/
2.3.2 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให้ ค รู ผ ู ้ ส อนเป็น ผู ้ พ ิ จารณาคั ดเลือ กหนัง สื อ ตามเหตุผ ลเชิ งคุ ณ ค่ าทางวิ ช าการ
เสนอคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรและวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคั ด เลื อ กให้ พ ิ จ ารณาจากหนั ง สื อ เรี ย นและแบบฝึ ก หั ด รายวิ ช าพื ้ น ฐาน
พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา
มีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน โดยปกติให้เลือกจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา
ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั ้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช ๒551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/
หรือ เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th
2.4 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
2.4.1 การจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล
ให้ จ ัดซื้อเพื่อใช้ส ำหรับการจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึ ก ษาปฐมวัย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ควรมี ห ลากหลายประเภท หลากหลายในด้ านของผู้ แ ต่ ง ผู ้ ว าด
ภาพประกอบและเนื ้ อ หาการเรี ย นรู้ และมี จ ำนวนเพี ย งพอกั บ เด็ ก เหมาะสมต่ อ การจั ด ประสบการณ์
ในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล
2.4.2 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด รายวิช าพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ดำเนินการจัดซื้อ ดังนี้
1) จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนครบทุกคน
โดยหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรีย นรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ให้พิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ เห็ นชอบการขยายเวลาการอนุ ญาตใช้ ส ื ่ อการเรี ยนรู ้ ของเอกชนที ่ ใบอนุ ญาตครบ ๕ ปี ในปี การศึ ก ษา
๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ให้สามารถใช้ต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้อีกในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อรอการปรับปรุงและ
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่
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กรณี ก ารเปลี ่ย นชื่ อ กลุ ่ม สาระการเรีย นรู้ ๒ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ ชื ่ อ เดิม
“วิทยาศาสตร์” เป็นชื่อใหม่ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และชื่อเดิม “การงานอาชีพและเทคโนโลยี” เป็นชื่อใหม่
“การงานอาชีพ” ขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบต่อกระบวนการผลิต การตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ และการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงอนุโลมให้สถานศึกษาจัดซื้อหรือใช้หนังสือเรียนได้ทั้งฉบับ
ที่ใช้ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้เดิม และใช้ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้
สำหรับสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชี พ
และเทคโนโลยี (ชื่อเดิม) หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ชื่อใหม่) ให้สถานศึกษาพิจารณาเลือกใช้
หนังสือเรียนที่สำนักพิมพ์เอกชน ที่ปรับปรุงใหม่ในปีพุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป โดยที่ปกหลังของหนังสือเรียน
จะมีใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์นั้น ๆ
2) จัดซื้อแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา โดยให้จัดซื้อ แบบฝึกหั ด
ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อแจกให้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ทั้งนี้ การจัดซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ให้พิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรณีสถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการตามข้อ ๑) และ ๒) ข้างต้นได้
อาจรวมกลุ่มกับสถานศึกษาอื่นเพื่อดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน หรือร้องขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ช่วยดำเนินการแทนได้
กรณีที่ได้ร ับแจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน
ให้สถานศึกษายืมเงินจาก งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดั บแรกก่ อน
หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ครบจำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถถัวจ่าย
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้
กรณีมีความจำเป็นสถานศึกษาสามารถใช้เงินงบประมาณจัด ซื้อหนังสือ เรียนและ
สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการ
ภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณีมีความจำเป็นงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว ให้สถานศึกษาสามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย
หนั ง สื อ เรี ย นสาระการเรี ย นรู ้ เ พิ ่ ม เติ ม รายวิชาเพิ่มเติมที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับหลักสูตรสถานศึ กษา
หรือจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรียกเก็บคืน
และสร้างวินัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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2.5 วิธีดำเนินการจัดซื้อ
2.5.1 ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
และกฎกระทรวงที่เกี่ย วข้อง โดยให้คำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและให้ต่อรองราคาจากผู้ขาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรณี หนั งสื อเรี ยนที ่ ค ั ดเลื อกมี ความจำเป็ นต้ องระบุ ช ื ่ อสำนั กพิ มพ์ และชื ่ อผู ้ แต่ ง
เป็ น การเฉพาะ ให้ ด ำเนิ น การโดยเปิ ด เผย โปร่ ง ใส และเปิ ด โอกาสให้ ม ี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งเป็ น ธรรม
โดยให้จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า สำนักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อมีผู้เสนอราคา
ต่ำสุดแล้ว หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ทำการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2.5.2 ให้ สถานศึ กษาเตรี ยมดำเนิ นการหาผู ้ ขายไว้ ให้ พร้ อม เพื ่ อที ่ จะทำสั ญญาได้ ท ั นที
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา
2.5.3 เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจำนวนเงิน
ในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน และออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของ
สถานศึกษาตามจำนวนเงินที่ได้รับส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
2.5.4 เมื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุ หนังสือเรียน
และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
2.5.5 การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานมาให้ด้วยแล้ว

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด
กระเป๋านักเรียน อินเตอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ
ในอัตราดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา ๒๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา
๓๙๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๙๕ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๒๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
ระดับ ปวช.๑ - ๓
๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
ทีจ่ ัดโดยสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้
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3.2 แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
3.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้ แก่ หน่ วยเบิ กจ่ าย (สพป. สพม. และโรงเรี ยนที ่ เป็ นหน่ วยเบิกจ่าย) เพื ่ อให้ ดำเนินการโอนเงินงบประมาณ
ค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด
3.2.2 สถานศึ กษาจ่ ายเงิ นสดให้ ก ั บนั กเรียน และ/หรื อผู ้ ปกครอง โดยดำเนิ นการขั ้นตอน
การจ่ายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้
1) เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงิน
และจำนวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาว่ามีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน
2) สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษา
ตามจำนวนเงินที่ได้รับส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
3) สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่ างน้อย ๒ คน โดยมีครูประจำชั้นร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน
ให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้
ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน
ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ (ตามแบบฟอร์มหน้า 15)
4) สถานศึ กษาแจ้ งให้ น ั กเรี ยนและ /หรื อผู ้ ปกครองจั ดซื ้ อ จั ดหาอุ ปกรณ์ การเรี ยน
ได้ตามความต้องการ เช่น จัดซื้อจากร้านค้ า ชุมชน ฯลฯ โดยดำเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียน
ที่ห่างไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้ปกครอง
หาซื้อได้ลำบาก สถานศึกษาสามารถดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดหาได้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) สถานศึ ก ษาติ ด ตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ หลั ก ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ ก ารเรียน
จากนักเรียน หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้
หลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 (ตามแบบฟอร์มหน้า 16)
6) สถานศึ กษาดู แลให้ น ั กเรี ยนมี อ ุ ปกรณ์ การเรี ยนจริ ง หากพบว่ านั กเรี ยนไม่ มี
อุปกรณ์การเรียน โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองนำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครอง
จะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ
7) นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามความต้องการ
ให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยส่งผลต่อคุณภาพการเรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ
กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด้าน ICT กระเป๋านักเรียน ฯลฯ เป็นต้น
8) กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษาดำเนินการตามแนวทาง
การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์อุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ
เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มหน้า 24)
เพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้
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4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4.1 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
๓๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา
๓๖๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔๕๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับ ปวช. ๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๐๐ บาท/คน/ปี
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้
กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา
ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้
4.2 แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
4.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่ว ยเบิกจ่าย) เพื่อให้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด
4.2.2 สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง
4.3 การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึ กษาแจ้ งให้ น ั กเรี ยนและ/หรื อผู ้ ปกครองจั ดซื ้ อ จั ดหาเครื ่ องแบบนั กเรี ยนได้
ตามความต้องการ โดยดำเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลำบาก โรงเรียน
สามารถดำเนินการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน
ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อ
นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้จาก ร้านค้า ชุมชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง ฯลฯ
กรณี น ั กเรี ยนมี เครื ่ องแบบนั กเรี ยนเพี ยงพอแล้ ว นั กเรี ยนและ/หรื อผู ้ ปกครองอาจนำเงิ น
ที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน
ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้ปฏิบัติเหมือนกับการจ่าย
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่…............ ปีการศึกษา…............
ระดับชั้น ❏อนุบาลปีที่….............. ❏ประถมศึกษาปีท…ี่ …......................
❏มัธยมศึกษาปีท…ี่ .......... ❏ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…........................
นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น…………….........คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…...........................................................
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…....................................................................ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนำเงิน
ที่ได้รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการหากไม่ดำเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืน
ให้กับโรงเรียนต่อไป
ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หมายเลข
ประจำตัว
นักเรียน ๑๓ หลัก

จำนวนเงิน

วันที่
รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

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

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน
(.................................................)

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข ๒

แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน)
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ …............... ปีการศึกษา……………………....
ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่….................. ❏ ประถมศึกษาปีที่….................
❏ มัธยมศึกษาปีท…ี่ ........... ❏ ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…...................
นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น…..................คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…..................................................................
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…..................................................และขอรับรองว่านักเรียนทุกคน/ผู้ปกครอง
ได้นำเงินไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานจริง
ที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน

หมายเลข
ประจำตัว
นักเรียน
๑๓ หลัก

จำนวนเงิน
เครื่องแบบ อุปกรณ์
นักเรียน การเรียน

รวม

ลายมือชื่อ
ผู้ปกครอง/
นักเรียน

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ........................................................ ครูประจำชั้น
(....................................................)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ....................................................... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(....................................................)

หมาย
เหตุ
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5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.1 งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้
ก่อนประถมศึกษา
๔๓๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๕ บาท/คน)
ประถมศึกษา
๔๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนต้น
๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
ปวช.๑-๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
5.2 แนวทางการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น ให้ โ รงเรี ย นสามารถจั ด กิ จ กรรมให้ ค รอบคลุ ม
โดยวางแผนดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และสามารถใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวได้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
5.2.1 กิจกรรมวิชาการ
เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการให้โอกาสนักเ รียนได้เรียนรู้
ได้แก่ กิจ กรรมพัฒ นาคุณภาพผู้เรีย นด้านประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้
โดยพั ฒ นาความสามารถด้ า นการสื ่ อ สารด้ า นการคิ ด และการพั ฒ นากรอบความคิ ด แบบเปิ ด กว้ า ง
(Growth Mindset) ด้านการแก้ป ัญหา ด้านการใช้เทคโนโลยีและทักษะการเรี ยนรู้ที่ส ่ งเสริม การเรี ย นรู้
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนอง
ความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทำงาน ทักษะ
ทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะ
ชีวิตและสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
5.2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
เป็น กิจ กรรมที่ช ่ ว ยส่ง เสริม ให้น ั กเรีย นมี คุ ณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ ด ี ง าม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม โดยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก
การทำประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมมี จ ิ ต สาธารณะและการให้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ ทั ้ ง ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ตนเอง
และต่อส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน ความกตัญญู) และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และหวงแหนสมบัติของชาติ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ได้แก่ ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก
ค่ายรักษ์สัตว์ ค่ายยุวชนคนดี ค่ายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นต้น
2) ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุว กาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ
ในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยให้นักเรียนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แก่ การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม
การผจญภัย (ไต่เขา ปีนต้นไม้ ฯลฯ)
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5.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษา
ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
5.2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เป็ น กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก าร ICT/บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ก่ น ั ก เรี ย นเพิ ่ ม เติ ม
จากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และการให้ บ ริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด ทำสื ่ อ รายงาน การนำเสนอข้ อ มู ล การออกแบบสร้ า งสรรค์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5.2.5 กิจ กรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่ว งสถานการณ์ การแพร่ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหั ด
และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการติ ด ตามและเยี ่ ย มบ้ า นนั ก เรีย นที ่ เ ป็น ค่ า เบี ้ ยเลี ้ย ง ค่ า พาหนะ ค่ า น้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

ช. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็น
สถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษจากสถานศึกษาทั่วไป ได้รับการอนุโลมนอกจากแนวทางการดำเนินการข้างต้น ดังนี้
1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1.1 โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนในลักษณะประจำ ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี
ชุดลำลอง ถุงเท้านักเรียน รองเท้า นักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ตามหนังสือสำนักงบประมาณ
ที่ นร ๐๔๑๐/ ๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ และจากแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ให้นำไปจัดทำ
กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัดรองเท้า ชุดกีฬา ที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น โดยให้โรงเรียน
เป็น ผู้ดำเนิน การแทนผู้ป กครอง โดยมีห ลักฐานแสดงความจำนงไว้กับผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยเหตุผล
ผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลและการคมนาคมลำบาก
1.2 โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่รับนักเรียนประเภทไป – กลับ
สามารถดำเนินการตามแนวนโยบายได้
1.3 ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ ให้ บริ การเด็ กพิ การตั ้ งแต่ แรกเกิ ดหรื อแรกพบความพิ การ
ในการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย (ชุดต่าง ๆ) ตามความเหมาะสม
2. ค่าหนังสือเรียน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔ ประเภท (โรงเรี ยนโสตศึ กษา โรงเรียนบกพร่ องทางร่างกาย
หรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา) ดำเนินการดังนี้
2.1 โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเอง
ในบางส่วน
2.2 โรงเรี ยนสอนคนตาบอด ไม่ สามารถใช้ หนั งสื อเรี ยนตามปกติ ให้ จ ั ดทำหนั งสื อ
อักษรเบรลล์ได้
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2.3 โรงเรี ยนบกพร่ องทางสติ ป ั ญญา ให้ จ ั ดทำแบบเรี ยนในด้ านพั ฒนาศั กยภาพ และ
แบบเสริมประสบการณ์ของเด็กแต่ละบุคคล
2.4 ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ เป็ นสถานศึ กษาที ่ ให้ บริ การฟื ้ นฟู สมรรถภาพเด็ กพิ การ
ตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ให้จัดทำเอกสารตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ของเด็กพิการแต่ละบุคคล และแบบเสริมประสบการณ์
รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

ซ. แนวทางการบริหารงบประมาณ
+

1. การจัดสรรงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน/
ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และ ๕) ค่ ากิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู ้ เรี ยน มี ข ั ้ นตอนการจั ดสรรงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖3 และภาคเรียนที่ ๑/๒๕64) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ปีงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖3 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรร ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียนในสังกัดทุกคน
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖3
ครั้งที่ ๒ จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน
ในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖3
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕64 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรร ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖3
ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง เป็น อ.๒ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๒ ม.๓
ม.๕ และ ม.๖ สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น อ.๑ อ.2 ป.๑ ม.๑ และ ม.๔
จัดสรรร้อยละ ๗๐ จำนวนนักเรียนชัน้ อ.๑ อ.2 ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ เดิม
ปีการศึกษา 2๕๖3
ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕64 แล้วจึงจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ๑๐๐%
ของจำนวนนักเรียนปัจจุบัน
**ทั้งนี้ การโอนเงินประจำงวด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ**
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กรณี ส ถานศึ ก ษาได้ ร ั บ จั ด สรรงบประมาณเกิ น จำนวนนั ก เรี ย นจริ ง ภาคเรี ย นที่
1/2563 และภาคเรี ย นที ่ 2/2564 (นั ก เรี ย นลดลง) ให้ ส ถานศึ ก ษาเก็ บ เงิ น งบประมาณไว้ ส มทบ
ในการจั ด สรรครั ้ ง ต่ อ ไป ซึ ่ ง จะหั ก ลบงบประมาณที ่ เ กิ น ในภาคเรี ย นถั ด ไป สำหรั บ กรณี น ั ก เรี ย นย้ า ย
ให้ ส ถานศึ ก ษาต้ น ทางแจ้ ง รายละเอี ย ดรายการพร้ อ มหลั ก ฐานที ่ น ั ก เรี ย นได้ ร ั บ จั ด สรรให้ ส ถานศึ ก ษา
ปลายทางทราบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาให้สำนักงาน
เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาทราบและแจ้ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาทราบเพื่ อ เตรี ย มการจัด ซื ้อ จั ด หา จั ด กิ จ กรรมต่ อไป
สถานศึกษาสามารถเปิดดูรายละเอียดการจัดสรรได้จากเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://plan.bopp-obec.info/ ทั้งนี้ จะโอนงบประมาณดังกล่าวให้แก่ห น่วยเบิกจ่ายเพื่อดำเนินการโอน
งบประมาณเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้นักเรียนได้ รับ
หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
สำหรับ โรงเรีย นที่ เป็นหน่ว ยเบิ ก สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้โอนเงินประจำงวดให้เพื่อเบิกจากคลังจังหวัด
2. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
2.1 ระดับสถานศึกษา
2.1.1 ให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
2.1.2 สถานศึ ก ษาต้ อ งใช้ จ ่ า ยเงิ น ภายในปี ง บประมาณ กรณี ม ี เ งิ น เหลื อ อยู่
ให้รีบดำเนิน การให้เสร็จ สิ้น อย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่ ห มด
ตามระยะเวลาเงิ น ที ่เ หลื อ ต้อ งส่ งคื น คลัง เป็น รายได้ แผ่น ดิ น (ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลัง ด่ ว นที่สุ ด
ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน)
2.1.3 สถานศึ ก ษาแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการกำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นกรรมการกำกับ
ติดตามและประเมิน ผลการใช้จ ่ายงบประมาณค่าจัด การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรี ย น
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1.4 สถานศึ ก ษารายงานผลการดำเนิน งานต่อ สำนั ก งานเขตพื ้ นที ่ ก ารศึก ษา
และรายงานผ่านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( National Education Account : NEA )
2.2 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการกำกั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมิน ผลการดำเนิน งานภายในเขตพื้นที่การศึกษา และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ ่ ายในการจั ด การศึ ก ษาตั ้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั ้ นพื ้ น ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2.3 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน
3. แนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
การดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการร่ ว มคิ ด ร่ ว มทำ ร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผลและร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ
โดยกลุ ่ ม เป้ า หมายในการมี ส ่ ว นร่ ว มประกอบด้ ว ย นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ า ย
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้
3.1 นักเรียน
นั ก เรี ย นทุ ก คนมี บ ทบาทในการร่ ว มพิ จ ารณาจั ด ซื ้ อ จั ด หาเครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย น
และอุปกรณ์การเรีย นของตน ตามความเหมาะสม โดยเงินที่ได้รับสามารถถัว จ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ
ซึ่งรับผิดชอบการใช้ การรักษาหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน
และรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ผู้ปกครอง
ผู้ป กครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้ กั บ
นักเรียนในปกครองของตนให้เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ สร้างความตระหนัก
และปลูกฝังนิสัยให้นักเรียน ใช้หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.3 คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผู้แทนครู ๒) ผู้แทนผู้ปกครอง ๓) ผู้แทนชุมชน
และ ๔) ผู้แทนนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
3.3.1 ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
3.3.2 ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียน
และสถานศึกษา
3.3.3 ให้ ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อ หนังสือเรียน
และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
3.3.4 ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนิ นงาน
ในเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

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

สถานศึกษาจัดทำประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
เป็นรายปีแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอำนาจหน้าที่
3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
3.4.1 ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
3.4.2 ให้ ความเห็ นชอบในการกำหนดกิ จกรรมพั ฒนาคุณภาพผู ้เรี ยนให้ สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
3.4.3 ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
ของสถานศึกษา
กรณีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
รายวิ ช าพื ้ น ฐานให้ แ ก่ น ั ก เรี ย นทุ ก คนแล้ ว สามารถนำไปจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ เรี ย นสาระการเรี ย นรู ้ เ พิ ่ ม เติ ม
รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้แก่
ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น และเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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3.4.4 สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
3.4.5 ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดำเนินงานการสนับสนุ นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และนำไปใช้
เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป

ตารางแสดงการมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาค
ประชาชน

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

ร่วมคิด ร่วมทำ






-

ร่วมติดตาม
ประเมินผล




ร่วมรับผิดชอบ














-













4. บริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
กรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว
มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนนำไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถทำได้โดยทำใบสำคัญรับเงินจากโรงเรียน
และนำเงินบริจาคให้กับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกัน ตามแบบใบแสดงเจตจำนงบริจาคค่าเครื่องแบบ
นักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ตัวอย่างแนวทางการบริจาคเงินฯ (ตามแบบฟอร์ม หน้า 24)
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แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน

........................................
ใบแสดงเจตจำนงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียน...........................................................
สพป./สพม......................................................
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน.......................................................แขวง/ตำบล......................... ..............................
อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์. .............................
ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................
หมายเลขประจำตัวนักเรียน (๑๓ หลัก).................................................. ระดับชั้น...................ปีการศึกษา ๒๕๖4
มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่เป็นสิทธิ์
ของข้าพเจ้าด้วยความสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรายการ ดังนี้
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน.................................................บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน.................................................บาท
รวมจำนวนเงินทั้งสิน้ ..................................บาท (............................................................)
เพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินการ ดังนี้
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
 ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาหรือจัดสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ลงชื่อ.......................................................ผู้บริจาค
(..................................................)

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

หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่………………….............….. ให้กับผู้บริจาคแล้ว
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5. ปฏิทินการดำเนินงาน
เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้
ปฏิทินการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
รายการ
๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักการ
และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศบัญชี
รายชื่อหนังสือลงในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ใน
สถานศึกษา
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ (ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖)
๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม (ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖)
3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาชี้แจงและประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานโครงการ
4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
งบประมาณให้แก่ สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วย
เบิกจ่าย เพื่อโอนงบประมาณดังกล่าว ให้แก่สถานศึกษา
ในสังกัด
๕ สถานศึกษารณรงค์การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน
๖ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ
ตามโครงการฯ และนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.1 ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อ
6.2 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน
มีหนังสือใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน

วัน/เดือน/ปี
เดือนมกราคม 2564

7 สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564

ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รอบที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2564
รอบที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

ภาคเรียนที่ 2/2563
ภายในเดือนมกราคม 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564
ภายในเดือนมีนาคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
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ที่
๘

รายการ
สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์
การเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทันภายใน
วันเปิดภาคเรียน

๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการกำกับ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลให้เป็นไปตามโครงการฯ
และนโยบาย
๑๐ สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์
ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค หน้า 24
11 สถานศึกษารายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน พร้อมทั้งยืนยัน
จำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC)
1๒ สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัน/เดือน/ปี
ภาคเรียนที่ 2/2563
ภายในเดือนธันวาคม 2563
ภาคเรียนที่ 1/2564
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2563
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2564
ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ภาคเรียนที่ 2/2563
ครั้งที่ ๒ ข้อมูล ภาคเรียนที่ 1/2564
จาก http://www.bopp-obec.info
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน 2564
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม 2564

ฌ. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว สั ง คม ประเทศชาติ
และเป็นพลเมืองดีของโลก
3. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามประเภทโรงเรียน
ดังนี้
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5.1 โรงเรียนปกติ
ชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕63
อ.๑ - อ.3
ป.๑ - ป.๖ นร.ทั่วไป
ป.๑ - ป.๖ นร.ยากจน
ม.๑ - ม.๓ นร.ทั่วไป
ม.๑ - ม.๓ นร.ยากจน
ม.๔ - ม.๖

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

5.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕63
อ.๑ - อ.3 นักเรียนประจำ
อ.๑ - อ.3 นักเรียนไป-กลับ
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนประจำ
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนไป-กลับ
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนประจำ
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนไป-กลับ
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนประจำ
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนไป-กลับ

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

5.3 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕63
อ.๑ - อ.3 นักเรียนประจำ
อ.๑ - อ.3 นักเรียนไป-กลับ
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนประจำ
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนไป-กลับ
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนประจำ
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนไป-กลับ
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนประจำ
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนไป-กลับ

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

5.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕63
เด็กที่มารับบริการทีศ่ นู ย์ฯ
นักเรียนประจำ
นักเรียนไป-กลับ

14,315 บาท
3,945 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕64

รวมงบประมาณ

๑,๖๖๕ บาท
๒,401 บาท - ๒,604 บาท
2,901 บาท - ๓,104 บาท
๓,658 บาท - ๓,846 บาท
๕,158 บาท - ๕,346 บาท
๔,489 บาท - ๔,๒69 บาท

๒,๘๓๐ บาท
๓,786 – ๓,๙89 บาท
4,286 – ๔,489 บาท
6,058 – ๖,246 บาท
7,558 – 7,746 บาท
7,094 – ๖,๘74 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕64

รวมงบประมาณ

16,115 บาท
5,275 บาท
๑6,851 บาท - ๑7,054 บาท
6,011 บาท - 6,214 บาท
18,008 บาท - ๑8,196 บาท
๖,958 บาท - 7,146 บาท
18,839 บาท - 18,619 บาท
๗,789 บาท - 7,569 บาท

31,730 บาท
10,050 บาท
32,686 - 32,889 บาท
11,006 - 11,209 บาท
34,758 - 34,946 บาท
12,658 - 12,846 บาท
35,794 - 35,574 บาท
13,694 - 13,474 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕64

รวมงบประมาณ

๑6,325 บาท
5,2๗๕ บาท
๑7,061 บาท - ๑7,264 บาท
6,011 บาท - 6,214 บาท
18,208 บาท - ๑8,396 บาท
7,158 บาท - 7,346 บาท
๑8,839 บาท - ๑8,619 บาท
๗,989 บาท - ๗,769 บาท

๓๒,๑๕๐ บาท
๑๐,๐๕๐ บาท
๓๓,106 – ๓๓,309 บาท
๑1,006 – ๑๑,209 บาท
๓๕,158 – ๓๕,346 บาท
๑3,058 – ๑๓,246 บาท
35,794– 35,574 บาท
14,094 – 13,874 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕64

รวมงบประมาณ

14,815 บาท
3,785 บาท

29,130 บาท
7,730 บาท
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5.5 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
ชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕63
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕64
อ.๑ - อ.3
ป.๑ - ป.๖
ม.๑ - ม.๓
ม.๔ - ม.๖
ปวช.๑ - ๓
(สถานประกอบการ)

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

๔,๔๑๑ บาท
๕,132 บาท - ๕,335 บาท
7,046 บาท - ๗,234 บาท
๗,892 บาท - ๗,๖72 บาท
๙,๔๗๓ บาท

หมายเหตุ สำหรับรายละเอียดดูจากภาคผนวก หน้า 29

รวมงบประมาณ
๘,๓๒๒ บาท
๙,248 – ๙,๔51 บาท
๑๒,834 – ๑3,022 บาท
๑๓,900 – ๑๓,๖80 บาท
๑๖,๐๔๖ บาท
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ภาคผนวก
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แนวทางการการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
ก. หลักการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ได้บัญญัติไว้ว่า
“รัฐ ต้องดำเนิน การให้เด็กทุกคนได้ร ับ การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559
เรื่อง ให้จ ัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ าย ข้อ 2 ให้ส ่ว นราชการที่เกี่ยวข้อ งตามที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐจัดสรรงบประมาณ
แผ่น ดิน ให้กับ การศึกษาในฐานะที่ มีความสำคัญสูงสุดต่ อ การพัฒ นาที่ยั่ง ยืนของประเทศ จึงเป็นหน้า ที่
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อบัญญัติ
ดังกล่าว

ข. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) แก่สถานศึกษาในการจัด
การเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์ส ูงสุดในการพัฒนานักเรียน คุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช ๒๕62

ค. แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนได้มากที่สุด จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ส ถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของ
สถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นชอบ
3. รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ
4. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
5. การเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
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ง. ลักษณะการใช้งบประมาณ
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว ) ให้ปฏิบัติตามระเบีย บของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เป็นต้น
2. งบดำเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น เป็นต้น
2.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
2.3 ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุ เวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น
2.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ ดิน
และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน สะพาน บ่อน้ำ ฯลฯ
ทั้งนี้ กรณีงบลงทุน และงบดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้เพิ่มเติมตามหนังสือของสำนัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักการจำแนกประเภท
รายจ่าย ตามงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐4/ว 68 ลงวันที่ ๒9
เมษายน ๒๕5๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ ที่ นร 0704/ ว 37
ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
ก. หลักการ
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน รายการค่าจัดการเรีย นการสอน รายการ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
คื อ เงิ น งบประมาณที ่ จ ั ด สรรให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาที ่ ม ี น ั ก เรี ย นยากจน เพื ่ อ จั ด หาปั จ จั ย พื ้ น ฐา นที ่ จ ำเป็ น
ต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน
และผ่านเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด

ข. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้น ฐานสำหรับนักเรียนยากจน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ค. เกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
๑. นักเรียนยากจน ให้พิจารณาคัดกรองจากนักเรียน ดังนี้
1.1 เบื้องต้นให้พิจารณาจากครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท
1.2 เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณา ข้อ ๑.๑ แล้ว จะพิจารณาเกณฑ์สถานะครัวเรือนเพื่อจัด
ระดับความยากจน ดังนี้
1.2.1 สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง (ผู้พิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่มีรายได้)
1.2.2 การอยู่อาศัย (บ้านตนเอง/บ้านเช่า/อยู่กับผู้อื่น)
1.2.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย
1.2.4 ที่ดินทำการเกษตรได้ (รวมเช่า)
1.2.5 แหล่งน้ำดื่ม
1.2.6 แหล่งไฟฟ้า
1.2.7 ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)
1.2.8 ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)
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1.3 ระดับความยากจน
พิ จ ารณาข้ อมู ล รายได้ สถานะครั ว เรื อน และข้ อมู ล ประกอบการพิ จารณาเพิ ่ มเติ ม
จะถูกนำมาคำนวณด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Mean Test : PMT) โดยกำหนดน้ำหนัก
ให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้าน ค่าน้ำหนักที่ได้ จะนำมาแปลงเป็นคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน
ค่าคะแนนความยากจนจะมีระดับความยากจน ตั้งแต่จนน้อยถึงจนมากที่สุด
ระดับความยากจน ขึ้นอยู่กับคะแนนความยากจนเป็นค่าคะแนนสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้
2. การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณจะจัดให้นักเรียนยากจน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม ระดับยากจน และระดับ
ยากจนพิเศษ โดยจัดสรรระดับ ประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ปี) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ปี)

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ
1. วิธ ีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถดำเนินการ
ได้ ๒ วิธี ดังนี้
1.1 สถานศึกษาสามารถดำเนินการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง โดยให้สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย ๓ คน โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน หรือ
1.2 สถานศึกษาจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่อ
ทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.2.1 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
1.2.2 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
1.2.3 ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร
1.2.4 ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน
1.2.5 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวั น นอกเหนือจาก
4 รายการข้างต้น
2. กรณีการดำเนิ น การจั ดซื ้ อจั ดจ้า งต้อ งดำเนิ นการตามพระราชบัญ ญั ติ การจั ดซื้ อจัด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน มีการย้าย
ลาออกและไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนได้ ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุน
ของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
3.1 โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัด
3.2 เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลาง
3.3 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวกลับคืนส่วนกลาง
ทั ้ ง นี ้ ขอให้ ส ่ ง หลั ก ฐานการส่ ง คื น เงิ น (ระบุ ป ระเภทรายการและจำนวนเงิ น แต่ ล ะรายการ
ที่ส่งคืน) พร้อมหนังสือนำส่งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
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จ. แนวทางการดาเนินงาน
1. ระดับสถานศึกษา
1.1 สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)
1.2 รายงานข้ อมู ล ในระบบคั ดกรองปั จจั ยพื ้ นฐานนั กเรี ยนยากจน (C0nditional Cash
Transfer : CCT) ตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.3 จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม กำกับ
ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการจำเป็น
1.4 ส่งงบประมาณกลับคืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีนักเรียนไม่สามารถมารับเงินได้
1.5 รายงานผลการดำเนินงาน
2. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน
2.2 รวบรวมงบประมาณส่งกลับคืนส่วนกลาง กรณีนักเรียนไม่สามารถมารับเงินได้
2.3 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรา 5 (2) สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ( Conditional
Cash Transfer : CCT) สนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น แบบมี เ งื ่ อ นไข โดยนำข้ อ มู ล เด็ ก กลุ ่ ม ระดั บ ยากจนพิ เ ศษ
มาคัดกรองเป็นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่ระดับชั้น อ.1 – ม.3 เพิ่มเติม คนละ 3,000 บาท/คน/ปี
โดยเงินอุดหนุนดังกล่าว สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสรร
และกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)
ก. หลักการ
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ที่จัดสรร
ให้ โ รงเรี ย น เพื ่ อ ใช้ จ ่ า ยเป็ น ค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจำพั ก นอน สำหรั บ โรงเรี ย นที ่ ด ำเนิ น การจั ด ที ่ พั ก
ให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ โดยโรงเรียน
ได้ดำเนินการกำกับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา

ข. นิยาม
1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ และ
เป็นโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน
2. ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักสำหรับนักเรียนประจำพักนอนที่โรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย
บ้านพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยเงินงบประมาณ หรือเงินบริจาค สำหรับ
ให้นักเรียนพักนอนในพื้นที่โรงเรียน
3. ถิ่น ทุร กัน ดาร ห่างไกล หมายถึง พื้นที่ซึ่งอยู่ห ่างไกลชุมชน มีส ภาพภูมิประเทศกัน ดาร
เป็นภูเขา ทะเล เกาะ หรือแม่น้ำกั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน
4. เขตพื ้ น ที ่ บ ริ ก าร หมายถึ ง เขตพื ้ น ที ่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย นตามประกาศ การรั บ นั ก เรี ย น
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. พื้น ที่โรงเรี ย น หมายถึง ขนาดของที ่ด ิน ที่ เป็น ที ่ต ั้ ง ของโรงเรี ยน ที่ดินที่โรงเรี ยนมี ส ิ ท ธิ์
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้น
6. นั ก เรี ย นประจำพั ก นอน หมายถึ ง นั ก เรี ย นในเขตบริ ก ารตามประกาศเขตพื ้ น ที ่บ ริ การ
ของโรงเรียน ที่มีที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้ มาเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียน
จัดให้เป็นประจำ โดยโรงเรียนจัดให้แบบเต็มระบบเวลา

ค. เกณฑ์การจัดสรร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีห ลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่ว ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ
ค่าจัดการเรีย นการสอน (ค่าอาหารนั กเรียนประจำพั กนอน) ให้กับนักเรี ยนในโรงเรี ยนประจำพั ก นอน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหาร
นักเรีย นประจำพักนอนตามที่ขอทำความตกลงไว้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากมื้อละ 13 บาท/คน เป็นมื้อละ
20 บาท/คน วันละ 2 มื้อ จำนวน 200 วัน/ปีการศึกษา โดยจัดสรรให้ ดังนี้
๑. จัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ระดับชั้น ป.1 – 6)
คนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน)
๒. จัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.1 - 3 )
คนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน)
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ยกเว้น
1. นักเรีย นในโรงเรีย น ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จ ุ ฬาภรณราชวิ ท ยาลั ย
โรงเรียนประชามงคลจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. นักเรียนในโรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดที่พักนอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหาร
นักเรียนประจำพักนอนทุกคนแล้ว กรณีที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะ จำนวน
นักเรียนส่วนที่เหลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. นักเรียนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 64 โรง ใน 37 อำเภอ

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ
โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจำพักนอน ดังนี้
1. จัดซื้อวัตถุ ดิ บ ประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงสำหรั บ
ประกอบอาหารเอง เป็นต้น
2. จ้างเหมาทำอาหาร
3. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน จ่ายเงินสด
ให้นักเรียน ทั้งนี้ ต้องมีใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 1 - 2 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 / ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง
แนวทางปฏิ บ ั ต ิใ นการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ด ิบ เพื ่อ ใช้ ในการประกอบอาหาร การจ้ า งบุ ค คลเพื ่ อ ประกอบอาหาร
หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจำ
พักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป – กลับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์หรือสลับวันมาเรียน ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ จึงจำเป็นต้องจ่าย
งบประมาณค่าอาหารให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองเพื่อนำไปจัดหาอาหารรับประทานที่บ้าน ดังนี้
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แนวทางการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อ 4.5 การบริหารจัดการสำหรับนักเรียนพิการ
และเด็กด้อยโอกาส และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่องการเตรียม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อ 4.3 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนที่จัดสถานที่พักนอน
ให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ และข้อ 4.4 แนวทางการใช้จ่าย
งบอุดหนุนสำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป – กลับ
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) กรณีที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือสลับวันมาเรียน ทำให้สถานศึกษา
ไม่สามารถจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง
เพื่อนำไปจัดหาอาหารรับประทานที่บ้าน ดังนี้
1. กรณีเปิดภาคเรียนและนักเรียนมาเรียนตามปกติ
1.1 สถานศึกษาเป็นผู้จัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ
โดยให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญญั ติ ก ารจัด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริห ารพัส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖ 0 (ตามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒) ใน ๓ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
กรณีที่ ๒ กรณีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
กรณีที่ ๓ กรณีการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
1.2 สถานศึกษาจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ
ให้สถานศึกษาดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้อ 2
๒. กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสลับวันมาเรียน หรือการจัดการเรียนการสอน
ที่บ้านแบบผสมผสานใน 3 รูปแบบ คือ เรียนรู้หลัก ผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air Education) เรียนรู้เสริ ม
ผ่านดิจิทัล (Online Education) และเรียนรู้เสริมแบบโต้ตอบ (Interactive Education) โดยให้สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) และตามบริ บ ท
ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป – กลับสังกัดสำนักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษโดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทาง ดังนี้
๒.1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อดำเนินการจ่ายเงินสด
หรื อ โอนเข้ า บั ญ ชี หรื อ ตามรู ป แบบและวิ ธ ี ก ารที ่ ส ถานศึ ก ษากำหนด ให้ แ ก่ น ั ก เรี ย นหรื อ ผู ้ ป กครอง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโอนเข้าบัญชี หรือตาม
รูป แบบและวิธ ีการที่ส ถานศึกษากำหนด ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง ตามงบประมาณที่ได้รับจั ด สรร
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน (ตัว อย่างตามเอกสารหน้าที่ 42 ) ซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครอง
ลงลายมือชื่อในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน (ตัวอย่างตามเอกสารหน้าที่ 43) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ
รับเงินแทน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
๒.๒ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียน (ข้อ ๑ และข้อ ๒)
๒.๓ จัดเก็บแบบหลักฐานการจ่ายเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือผู้ปกครอง (ผู้รับเงิน) เพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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เอกสารหมายเลข 1

คำสั่งโรงเรียน………………………………….
ที่................................./..................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประจำพักนอน
หรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป-กลับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
……………………………………………………………..
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว .....
ลงวันที่ .................. เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
สำหรับ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสลับวันมาเรียน
หรือการจัดการเรียนการสอนที่บ้านแบบผสมผสานใน 3 รูปแบบ คือ เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air
Education) เรี ย นรู ้ เ สริ ม ผ่ า นดิ จ ิ ท ั ล (Online Education) และเรี ย นรู ้ เ สริ ม แบบโต้ ต อบ (Interactive
Education) โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และตามบริบทของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป – กลับ
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามเดิมที่สถานศึกษาเคยจัดได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหาร
ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดหาอาหารให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจ่ายเงิน ประกอบด้วย
1. ..............................................................
๒. ..............................................................
๓. ..............................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ..............
(...........................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน ......................................................
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เอกสารหมายเลข 2

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาประจำพักนอน หรือนักเรียนประจำ
และนักเรียนไป - กลับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. .......
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ระดับชั้น
อนุบาลปีที่...................
ประถมศึกษาปีที่.................
มัธยมศึกษาปีที่...................
จำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินทั้งสิ้น..................คน ระหว่างวันที่...................................ถึง....................................
ได้รับเงินจากโรงเรียน........................................................................................................ ................................
สังกัด............................................................................................ ................................ ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
จำนวนเงิน วัน/เดือน/ปี ลายมือชื่อ หมายเหตุ
หมายเลข
ที่รับเงิน ผู้ปกครอง
ประจำตัว
ประชาชน
/นักเรียน
13 หลัก
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (.....................................................................................................)
ลงชื่อ.......................................ผู้จ่ายเงิน
(.......................................)

ลงชื่อ....................................ผู้จา่ ยเงิน
(.....................................)

ลงชื่อ........................................ครูประจำชั้น
(........................................)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.............................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน
(.......................................................)
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการดำเนินการ
2. สำรวจ และจัดทำข้อมูล นร.ประจำพักนอน ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.
- ข้อมูลรายชื่อ นร.ประจำพักนอน
- ข้อมูลสถานที่พักนอน
- การบริหารจัดการ นร.ประจำพักนอน
3. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน

4. รายงาน สพท. เพื่อขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจำพักนอนทุกปีการศึกษา
5. เมื่อได้รับอนุญาต และประกาศจาก สพท.แล้ว ให้ ร.ร.ตรวจสอบ คัดกรอง
และรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอนให้ สพท.

6. ตรวจสอบและบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน
7. รายงานรายชื่อ นร.ประจำพักนอนที่ได้รับจัดสรรลงเว็บไซต์ เมื่อ ร.ร.ได้รับแจ้งโอนเงินประจำ
งวด
8. กรณี นร.ประจำพักนอนเพิ่มจากที่รายงาน ให้รายงานรายชื่อเพิ่มในภาคเรียนถัดไป
9. กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงาน นร.ประจำพักนอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทาง
1. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจำพักนอน

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
3. อนุญาต และจัดทำประกาศเป็น ร.ร.ประจำพักนอนของ สพท.
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

4. แจ้งประกาศให้ ร.ร.ทราบ และบันทึกข้อมูลรายชื่อ นร.ประจำพักนอน เพื่อขอรับ
การจัดสรร และจัดพิมพ์สรุปจำนวน นร.รายคนของ ร.ร. จัดส่ง สพฐ.
5. แจ้งจัดสรร และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูล นร.ที่ได้รับจัดสรรในเว็บไซต์
6. ตรวจสอบรายชื่อ นร.ที่ได้รับจัดสรร หากไม่เป็นไปตามที่จัดสรร สพฐ.จะดำเนินการ
ปรับเพิ่ม-ลด ในภาคเรียนถัดไป
7. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นร.ประจำพักนอน
ของเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจำพักนอน ให้แก่เขตพื้นที่
การศึกษาที่มีโรงเรียนที่ดำเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียน
3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ก. หลักการ
การสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั ้ นพื ้ น ฐาน ตามโครงการสนั บสนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
ค่าเครื่องแบบนักเรีย น และค่ากิจ กรรมพัฒ นาคุณภาพผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับจัดสรร
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน
4 รายการ ประกอบด้วย รายการค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจากผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรม
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ รายการค่าอาหารนักเรียนประจำ ค่าอาหารนักเรียน
ไป-กลับ และปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ

ข. แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
1. เมื่อสถานศึกษาได้รั บแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้โรงเรียนตรวจสอบบัญชีจัดสรร ตามที่ระบุไว้ในบัญชีจัดสรร
กับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ส่งมาพร้อมบัญชีจัดสรร
2. เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ ให้สถานศึกษาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งคำขอเบิก
เงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกตามรายการที่ได้รับจัดสรร
3. ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี ข องสถานศึ ก ษาที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
ของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นชอบ
5. ให้สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน (ใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ
กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป)
6. สถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลาข้อ 5 เงินที่เหลือต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
7. ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารสถานศึกษาต้องนำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
8. บันทึกการรับ – จ่ายเงิน ตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
9. การใช้จ่ายเงินต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นลำดับแรก และใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
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10. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน สถานศึกษาเก็บไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้
11. สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ไม่มีสถานะเป็นหน่วยเบิกจ่าย
ให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ตามหนังสือ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 5659 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ค. ลักษณะการใช้งบประมาณ
1. งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติต ามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้
ในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
1.1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน เป็นค่าจ้างชั่วคราว
เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง ฯลฯ
1.1.2 งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
- ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ-ท้องถิ่น ฯลฯ
- ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน แปรงลบกระดาน กระทะ
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
1.1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะ
- ค่าครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคำนวณ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้เพิ่มเติมตามหนังสือ
สำนักงบประมาณ ดังนี้
- หนั ง สื อ ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ นร 0702/ว 51 ลงวั น ที ่ 20 มกราคม 2548
เรื่องหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
- หนังสือ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุง
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนั ง สื อ ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ นร 0704/ว 68 ลงวั น ที ่ 29 เมษายน 2558
เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนังสือ ที่ นร 2704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่า ยตามงบประมาณ แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือ
สำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 และหนังสือ
สำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่มา : http://www.bb.go.th
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1.2 ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามแนวทางการดำเนิ นงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้
2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
2.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ
2.2 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป - กลับ
2.3 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ
ทั ้ ง ข้ อ ๒.๑ ข้ อ ๒.๒ และข้ อ ๒.๓ ให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามระเบี ย บของทางราชการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
และใช้ตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวัน ที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงิน อุ ด หนุ น
และหนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอหารือ
เกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ที่ กค ๐๔02.5/033273

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
7

สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04007/3176 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04007/1643 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ตามหนังสือ ที่ อ ้า งถึ ง 1 และ 2 แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้น พื ้ น ฐาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรี ยนประจำ
นั ก เรี ย นไป - กลั บ และเงิ น อุ ด หนุ น ปั จ จั ย พื ้ น ฐานสำหรั บ นั ก เรีย นประจำ ให้ ก ั บ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
และได้ จ ั ด ทำแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณเพื ่ อ เบิ ก จ่ า ยเงิ น จากระบบ GFMIS เข้ า ฝากบั ญ ชี เ งิ น อุ ด หนุ น
ประเภทออมทรัพย์ของศูน ย์การศึกษาพิเศษ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพบว่า มีเงินคงเหลือในบัญชีดังกล่าว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอหารือว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถนำเงินงบประมาณ
ที่คงเหลือในบัญชีดังกล่าว ไปชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการ ข้อ 2.6
กำหนดให้ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่ายภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่
และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแล้ว ปรากฏว่า มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
2. กรณีตามข้อหารือ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
นักเรียนประจำ นักเรียนไป – กลับ และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ จนเสร็จสิ้นบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์แล้ว หากมี เงินเหลือจ่ายจะต้องนำเงินที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์
ในหนังสือกระทรวงการคลัง ข้อ 1 ไม่สามารถนำเงินที่เหลือจ่ายไปชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์)
ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
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ที่ ศธ 04002/ว5659

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300
23 ธันวาคม 2563

เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจั ด
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ทุกโรงเรียน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก ทุกศูนย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่ า จากการสุ่มตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรั บ
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓ กันยายน 2562 มีข้อสังเกตที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ดังนี้
ข้อสังเกต ข้อ ๗.1 โรงเรียนไม่จัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๕ ปี แยกตามรายการ
ที่ได้รับเงิน หรือโรงเรีย นไม่มีการบันทึกรับเงินในทะเบียนคุม (บันทึกเฉพาะการจ่ ายเท่านั้น) หรือโรงเรียน
คำนวณตัวเลขในทะเบียนคุมไม่ถูกต้อง (แสดงยอดยกไป ณ สิ้นเดือนปัจจุบัน และยอดยกมา ณ ต้นเดือนถัดไป
ไม่ตรงกัน) ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินได้
ในการนี ้ สำนั ก งานการตรวจเงิ นแผ่น ดิ น ให้ ข ้ อ เสนอแนะโดยให้ด ำเนิน การตรวจสอบ
ความถูกต้องของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามรายการที่ได้รับเงินทั้ง ๕ รายการ หากมีเงินเหลือจ่าย
ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งให้แจ้งกำชับโรงเรียนในสังกัดจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเรียนฟรี 1๕ ปี
แยกตามรายการที่ได้รับเงินทั้ง 5 รายการ และให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน และการจัดทำ
ทะเบียนคุมเงิ น ประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้ว ย
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรีย น ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไป
เพื่อการพัฒ นาคุณภาพการศึ ก ษาของนั กเรีย น ตามระเบียบของทางราชการและแนวทางที่ ส ำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด รวมทั้งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก และศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก ดำเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบและควบคุมให้โรงเรียนในสั งกัดดำเนินการการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญตามวัตถุประสงค์ของเงิน
และแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งใช้จ่ายให้เสร็ จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙ ๖ / ว ๑๒๖
ลงวั น ที ่ ๗ กั น ยายน 2563 ซึ ่ ง กระทรวงการคลั ง กำหนดว่ า การใช้ จ่ า ยเงิ น งบเงิ น อุ ด หนุ น ที ่ เ บิ ก จาก
กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงนคลังจั งหวัดไปแล้ว ให้จ่ ายภายในปี งบประมาณ กรณีมีเงินเหลือจ่ ายอยู่และ
/ ยังไม่สิ้นสุด...

50
-2–
ยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดำเนินการให้เสร็จ สิ้นอย่างช้าภายในปีงประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแล้ว ปรากฎว่ ามีเงิน คงเหลืออยู่ในบัญชี เ งินฝากธนาคารให้นำส่ งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ฉะนั้น
หากตรวจสอบแล้ว พบว่าการใช้จ่ายเงินดังกล่าวของโรงเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและแนวทาง
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือมีเงินคงเหลือเกินระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด
ให้นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
อนึ่ง รายการค่าใช้จ่ายที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ข้อเสนอแนะว่าไม่สามารถบิกจ่ายได้
ตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ค่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานเกษียณอายุหรือ
งานมุทิตาจิต ค่าเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ค่าปฏิทินตั้งโต๊ะ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
๒ ตรวจสอบและควบคุมให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามแบบที่กรมบัญ ชีกลางกำหนดโดยจัดทำทะเบียนคุมเงิน
แยกแต่ละรายการที่ได้รับเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการโดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ

(ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงศ์จินดา)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกและผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ใ ห้ ก ั บ นั ก เรี ย น
ด้วยงบเงินอุดหนุนสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๒.๑ กระทรวงการคลังกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
กำหนดระเบียบ ภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ขอตั้ง
งบประมาณ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งหลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติการใช้จ่าย งบประมาณงบเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ความละเอียด
แจ้งแล้วนั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนได้กำหนดแผน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน
รวมทั้ง การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันทางการศึกษา กับโรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น โดยใช้จ่ายจาก
งบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ ซึ่งในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โรงเรียนบางแห่ง ยังไม่ชัดเจนว่ ารายการใด สามารถ
เบิกจ่ายได้และรายการใดไม่สมควรเบิกจ่าย ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ด้วยงบเงินอุดหนุน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้คำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด
ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
จึ ง เรี ย นมาเพื ่ อ ทราบและพิ จ ารณาแจ้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งรวมทั ้ ง โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทราบ
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓
โทรสาร ๐ ๒2๖๒๘๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
ด้วยงบเงินอุดหนุนสำหรับหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่
การพานักเรีย นไปร่ว มกิจ กรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุว กาชาด หรือทัศนศึกษา
ตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ดังนี้
1. การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา
2. การพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม รวมทั้งการพักแรมให้เลือกใช้บริการสถานที่
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นลำดับแรก กรณีจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในสถานที่
ของเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน โดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม ประหยัด และวงเงิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/การแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ โรงเรียนเป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม
2. ค่าวัสดุต่าง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรม
3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
4. ค่าหนังสือสำหรับการจัดกิจกรรม
5. ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ ๕๐ บาทต่อคน
7. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้
8. ค่าสาธารณูปโภค
9. ค่าสมนาคุณวิทยากร
9.1 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
1) กรณีเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรได้ไม่เกิน ๑ คน
2) กรณี เ ป็ น การแบ่ ง กลุ ่ ม ทำกิ จ กรรม ซึ ่ ง ได้ ก ำหนดไว้ ใ นโครงการ
หรือหลักสูตรการจัดกิจกรรมและจำเป็นต้องมีวิทยากรประจำกลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
3) การนั บ ชั ่ ว โมงการบรรยายหรื อ ทำกิ จ กรรมให้ น ั บ ตามเวลา
ที่กำหนดในตารางการจัดกิจกรรม โดยแต่ละชั่วโมงต้องกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้านาที กรณีกำหนดเวลา
ไม่เกิน ๕๐ นาที แต่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
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9.2 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
1) วิ ท ยากรเป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ให้ ไ ด้ ร ั บ ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร
ได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
2) วิ ท ยากรที่ ม ิใ ช่ บุ คลากรของรัฐ ให้ ไ ด้ ร ั บค่ าสมนาคุณ วิ ท ยากร
ได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
ทั้งนี้ ให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร เอกสารหมายเลข ๑ (หน้า 56)
10. ค่าอาหารสำหรับการจัดกิจกรรมมื้อละไม่เกิน ๘๐ บาท หรือกรณีจำเป็น
ต้องจัดกิจกรรม ในสถานที่ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินมื้อละ ๑๕๐ บาท
11. กรณีที่ไม่สามารถจัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกมื้อ หรือจัดอาหาร
ให้เพียงบางมื้อ ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
11.1 สำหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
11.1.1 โดยคำนวณเวลาตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแล้วแต่กรณี (นับเวลา
๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก ๑ วัน)
11.1.2 นำจำนวนวันทั้งหมด (ตามข้อ ๑) คูณ กับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายตามสิทธิ
11.1.3 นับจำนวนมื้ออาหารที่จัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม
11.1.4 คำนวณค่าอาหารทั้งหมดโดยให้คิดค่าอาหารมื้อ ละ 1 ใน 3
ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ
11.1.5 นำจำนวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่คำนวณได้ตาม (ข้อ 11.1.1)
หักด้วย จำนวนเงินค่าอาหารที่คำนวณได้ตาม (ข้อ 11.1.4) ส่วนที่เหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ
11.2 สำหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
ในอัตราดังนี้
ที่
การจัดอาหารต่อวัน
๑ จัดอาหาร ๒ มื้อ
๒ จัดอาหาร ๑ มื้อ
๓ ไม่จดั อาหารทั้ง ๓ มื้อ

เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
คนละไม่เกิน ๘๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๑๖๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๒๔๐ บาทต่อวัน

โดยใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน เอกสาร
หมายเลข ๒ (หน้า 57) เป็นหลักฐานการจ่าย
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12. ค่าเช่าที่พักตามที่หน่วยงานให้บริการที่พักเรียกเก็บหรือกรณีจำเป็นต้อง
พักในสถานที่ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด ดังนี้
ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
ค่าเช่าพักพักเดี่ยว ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
13. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ -ส่งครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ขนส่งอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
14. ค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี ่ ย วกั บการใช้ บริ ก ารสุ ข าให้ เ บิ ก ได้ ต ามอั ต ราที ่ ห น่ว ยงานที่
ให้บริการเรียกเก็บ
15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่
ให้บริการเรียกเก็บ
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน
16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
16.1.1 กรรมการที่เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน
คนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
16.1.2 กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน
คนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
16.1.3 ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณชิ้นละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
17. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรม
กรณีที่ ๒ โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่น
ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
1. สำหรับครู
1.1 กรณี โ รงเรี ย นอื ่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ จ ั ด กิ จ กรรม/การแข่ ง ขั น
มีการจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
1.2 กรณี โ รงเรี ย นอื ่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื ่ น ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ จ ั ด กิ จ กรรม/การแข่ ง ขั น
ไม่จัดอาหาร ที่พัก พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วนให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่ว นที่ขาดสำหรับ ครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
1) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน สำหรับ
ค่าเช่าห้องพักคู่และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวันค่าเช่าห้องพักเดี่ยว
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้คำนวณเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ข้อ 11.๑
2. สำหรับนักเรียน
2.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันมีการจัด
อาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2.2 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันไม่จัด
อาหาร ที่พัก พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้กับนักเรียน ดังนี้
1) ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน)

55
2) ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน
3) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ ๑ - ๔)
4) ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน เอกสาร
หมายเลข ๒ (หน้า 57) เป็นหลักฐานการจ่าย
3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขัน
หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้คำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด
ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
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เอกสารหมายเลข ๑
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม......................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม......................................................................................................................
วันที่.......เดือน...............พ.ศ......................
ข้าพเจ้า....................................................................อยู่บ้านเลขที่................................................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................
ได้รับเงินจาก..................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน (.........................................................................................................) (ตัวอักษร)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับเงิน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน
(................................................................)
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เอกสารหมายเลข ๒
แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม...........................................โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม......................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .................
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น.....................คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเงินจากโรงเรียน................................
สังกัด สพป. ..................................................../สพม. .................................................ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน วัน เดือน ปี ลายมือชื่อ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ที่รับเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ลงชื่อ.................................................................ผู้จ่ายเงิน
( ..........................................................)
ตำแหน่ง..............................................................
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แนวทางดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ตามกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ก. หลักการ
รัฐบาลกำหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดงบประมาณสำหรับหนังสือเสริมประสบการณ์
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละรายการมีรายละเอียด
ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดังนี้
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
๒๐๐ บาท/ปี
อุปกรณ์การเรียน
๑๐๐ บาท/ภาคเรียน
(เช่น สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกร ฯลฯ)
เครื่องแบบนักเรียน (๒ ชุด/ปี)
๓๐๐ บาท/ปี
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒๑๕ บาท/ภาคเรียน
(กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ/กิจกรรมคุณธรรม/การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ICT)
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 กำหนดหลั ก การจั ด ประสบการณ์ ส ำหรั บ
เด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม อย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการ ไม่สอนเป็นรายวิชา
ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้
ได้หลายทักษะ หลายประสบการณ์สำคัญ การที่เด็กมีโอกาสได้เลือกอ่า นหนังสือบ่อย ๆ จะทำให้เด็กคุ้นเคย
กั บ การใช้ ห นั ง สื อ และคุ ้ น เคยกั บ ตั ว หนั ง สื อ สิ ่ ง สำคั ญ ที ่ ค วรตระหนั ก คื อ หากเด็ ก มี ป ระสบการณ์ ท ี ่ ดี
และมีความสุขในการใช้หนังสือ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็ก มีนิสัยรักการอ่านได้อย่างดียิ่งในอนาคต
หนังสือเสริมประสบการณ์ ส ำหรับ เด็ก อนุบาลมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองความต้ องการของเด็ก เสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติให้เด็กเกิดนิสั ย
รักการอ่าน
คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยสิ่งที่ควรคำนึงถึง
๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
๑.๓ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถและพัฒนาการของเด็กอนุบาล
๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
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อายุ ๓ - 4 ปี
เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พูดได้มากขึ้น สนใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อื่นฟังเข้าใจ ถามอะไร ที่ไหน และเด็กสามารถวาดวงกลมได้ตามแบบ
อายุ ๔ - 5 ปี
เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ มาจากไหนทำไมจึงเป็นเช่นนี้
ทำไมจึงเป็น อย่างนั้น อย่างนี้ สิ่งนี้ความเป็นมาอย่างไร วัยนี้เริ่มจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างความจริ ง
และเรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และ
ตัวละครร่วมอีก ๒ - ๓ ตัว เรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เด็กสามารถเล่าเรื่อง นิทานและ
ออกเสียงได้ถูกต้อง
อายุ ๕ - 6 ปี
เด็กวัยนี้เริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่าตัวเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เนื้อหาของเรื่องควรส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยจะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้
๒. คุณลักษณะของหนังสือ
๒.๑ รูปเล่ม
๑) ปกมีความสวยงามน่าสนใจ
๒) ขนาดรูปเล่มเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๓) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๔) จำนวนหน้าและจำนวนคำศัพท์เหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๒ สีสบายตาและไม่ใช้สีสะท้อนแสง
๒.๓ ภาพประกอบ
- มีภาพชัดเจนเหมาะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภาพน่าสนใจให้เรื่องราวต่อเนื่ อ ง
และต้องไม่เป็นภาพที่ทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัว และมีช่องว่างพักสายตา ขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๔ กระดาษ
- ควรเป็นกระดาษชนิดดี เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต ฯลฯ
๒.๕ ภาษา
- ภาษาที่ใช้ควรมีความถูกต้อง สละสลวย ช่วยให้เกิดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๖ เนื้อหา
- เนื้อเรื่องไม่ยากเกินไป ไม่สลับซับซ้อน ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมคุณธรรม
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๓. ประเภทของหนังสือเสริมประสบการณ์
ประเภทของหนังสือ เสริมประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ควรมีความหลากหลาย
ทั้งเนื้อหา รูปแบบ และผู้แต่ง ตอบสนองความต้องการของเด็ก สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ อาจมีลักษณะเป็นคำคล้องจอง คำหรือข้อความที่เป็นจังหวะ
มีรูปแบบซ้ำ และภาพสวยงาม เช่น
๓.๑ หนังสือนิทาน เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอีส ปทั้งที่เป็นร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
๓.๒ หนังสือภาพ เช่น หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ
๓.๓ สารานุกรมภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
๓.4 หนังสือที่แสดงวิธีการทำหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
๓.5 นิตยสารสำหรับเด็ก
๓.6 หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
๓.7 หนังสือที่มีเสีย งประกอบ หนังสือพลาสติก หนังสือผ้า หนังสือที่ผ ลิตจากวัส ดุอื่น
ที่ไม่เป็นอันตราย หนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ ฯลฯ
แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก ปฐมวัย สถานศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน
คือ ครูผ ู้ส อนเป็น ผู้เลื อ กหนังสือ เสริ มประสบการณ์ส ำหรั บเด็ ก ปฐมวัย เสนอให้คณะกรรมการวิช าการ
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และผู้แทนกรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑. คัดเลือกจากประเภทหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก ปฐมวัยที่มีคุณสมบัติส ่งเสริม
และพัฒนาเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒560
และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะข้างต้นและ/หรือ
๒. เลือกจากตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็ก ปฐมวัยที่ผ่านการประกวด/
การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ รายละเอี ย ดสามารถ Download จากเว็ บ ไซต์ ของสำนั ก วิช าการและมาตรฐาน
การศึ ก ษา ที่ (http://academic.obec.go.th) และเว็ บ ไซต์ ฐ านข้ อ มู ล บั ญ ชี ก ำหนดสื ่ อ การเรี ย นรู้ ฯ
(http://academic.obec.go.th/textbook/web)
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านประเภทผู้แต่ง ผู้วาดภาพประกอบ
และเนื้อหาการเรียนรู้ เพราะจะช่วยให้เด็กมีโอกาสอ่านหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่หลากหลายและเกิดการเรียนรู้
ได้มากที่สุด
๒. จำนวนหนังสือเสริมประสบการณ์ควรเพียงพอกับจำนวนเด็ก
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ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่งตั้ง

1. คณะกรรมการวิชาการ
2. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
3. คณะกรรมการสถานศึกษา

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

วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข)
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

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

ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง

รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 2 ชุด และ

ประมาณ 3 วันทำการ

รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และจัดทำใบสั่งซื้อ
ประมาณ 2 วันทำการ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน

1. คณะกรรมการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือก
2. คณะกรรมการ
ตรวจรับ

ประมาณ 2 วันทำการ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคดั เลือก
จัดทำหนังสือเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย
โดยมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามเงื่อนไขทีห่ น่วยงานกำหนด
ประมาณ 3-5 วันทำการ

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

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

จากผู้ขายที่เสนอราคา
ติ ดเลือกได้
ทำรายงานการจั
ดซื้อหนั(โดยตรวจสอบคุ
งสือจากผู้ขายที่พณิจสมบั
ารณาคั
ผู้ขาย)

ประมาณ 1-2 วันทำการ

ทำหนังสือเชิญผู้ขายมาลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
(ผู้ขายเตรียมหลักประกันสัญญา 5% มาด้วย)
ประมาณ 7 วันทำการ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือ
เรียน
กรณีส่งหนังสือตรงตามกำหนด
กำหนดผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน

กรณีที่ส่งหนังสือเรียนเกินกำหนด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการตรวจรับหนังสือเรียน

โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
ให้ผู้ขายทราบ (แจ้งอัตราการปรับ)

โรงเรียนเบิกจ่ายเงิน

วันที่ผู้ขายส่งหนังสือครบ

คำนวณค่าปรับ
และแจ้งจำนวน
ค่าปรับให้ผู้ขาย
ทราบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการตรวจรับหนังสือเรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายเงินโดยหักค่าปรับ
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ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน
ก. รายการพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับโรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
๑.
๒.
๓.
ชั้น
ค่าจัดการ
ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรมพัฒนา รวม
เรียนการสอน การเรียน
คุณภาพผู้เรียน
ก่อนประถมศึกษา
อ.๑
๘๕๐
๑๐๐
๒๑๕
๑,๑๖๕
อ.๒
๘๕๐
๑๐๐
๒๑๕
๑,๑๖๕
อ.3
๘๕๐
๑๐๐
๒๑๕
๑,๑๖๕
ประถมศึกษา
ป.๑
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๒
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๓
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๔
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๕
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๖
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕

๑.
ค่าจัดการ
เรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
๒.
๓.
๔.
๕.
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน

รวม

รวม 2
ภาคเรียน

๘๕๐
๘๕๐
๘๕๐

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๒๑๕
๒๑๕
๒๑๕

๑,๖๖๕
๑,๖๖๕
๑,๖๖๕

๒,๘๓๐
๒,๘๓๐
๒,๘๓๐

๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐

656
650
653
707
846
859

๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕

๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐

๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐

2,401
2,395
2,398
2,452
2,591
2,604

๓,๗๘๖
๓,๗๘๐
๓,๗๘๓
๓,๘๓๗
๓,๙๗๖
๓,๙๘๙
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ก. รายการพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับโรงเรียนปกติ (ต่อ)
ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
๑.
๒.
๓.
ชั้น
ค่าจัดการเรียน ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรมพัฒนา
รวม
การสอน
การเรียน
คุณภาพผู้เรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๑
๑,๗๕๐
๒๑๐
๔๔๐
๒,๔๐๐
ม.๒
๑,๗๕๐
๒๑๐
๔๔๐
๒,๔๐๐
ม.๓
๑,๗๕๐
๒๑๐
๔๔๐
๒,๔๐๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
๑,๙๐๐
๒๓๐
๔๗๕
๒,๖๐๕
ม.๕
๑,๙๐๐
๒๓๐
๔๗๕
๒,๖๐๕
ม.๖
๑,๙๐๐
๒๓๐
๔๗๕
๒,๖๐๕

๑.
ค่าจัดการเรียน
การสอน

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
๒.
๓.
๔.
๕.
ค่าหนังสือ
ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน

รวม

รวม 2
ภาค
เรียน

๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐

808
921
996

๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐

๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐

๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐

3,658
3,771
3,846

๖,๐๕๘
๖,๑๗๑
๖,๒๔๖

๑,๙๐๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐

1,384
1,326
1,164

๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

4,489
4,431
4,269

๗,๐๙๔
๗,๐๓๖
๖,๘๗๔

65
ข. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ)
1. จัดโดยครอบครัว
ชั้น
อ.1-อ.3
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
๑.
๒.
๓.
ค่าจัดการ
ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรมพัฒนา
รวม
เรียนการสอน การเรียน
คุณภาพผู้เรียน
๓,๕๙๖
๑๐๐
๒๑๕
๓,๙๑๑
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘

๑.
ค่าจัดการ
เรียนการสอน
๓,๕๙๖
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
๒.
๓.
๔.
๕.
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
656
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
650
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๓
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
707
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
846
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๕๙
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
808
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
921
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๙๖
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
1,384
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๓๒๖
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๑๖๔
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๔,๔๑๑
5,132
5,126
5,129
5,183
5,322
5,335
7,046
7,159
7,234
7,892
7,834
7,672

๘,๓๒๒
๙,๒๔๘
๙,๒๔๒
๙,๒๔๕
๙,๒๙๙
๙,๔๓๘
๙,๔๕๑
๑๒,๘๓๔
๑๒,๙๔๗
๑๓,๐๒๒
๑๓,๙๐๐
๑๓,๘๔๒
๑๓,๖๘๐

66
2. จัดโดยสถานประกอบการ
ชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓

ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
๑.
๒.
๓.
ค่าจัดการ ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรมพัฒนา
รวม
เรียนการสอน การเรียน
คุณภาพผู้เรียน
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓

๑.
ค่าจัดการ
เรียนการสอน
๕,๘๖๘
๕,๘๖๘
๕,๘๖๘

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
๒.
๓.
๔.
๕.
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๙,๔๗๓
๙,๔๗๓
๙,๔๗๓

๑๖,๐๔๖
๑๖,๐๔๖
๑๖,๐๔๖
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ค. เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
สำหรับโรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้น
ค่าจัดการ
ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรมพัฒนา
รวม
ค่าจัดการ
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมพัฒนา
รวม
เรียนการสอน การเรียน
คุณภาพผู้เรียน
เรียนการสอน
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน) คนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
ป.๑
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๒
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๓
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๔
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๕
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ป.๖
500
๕๐๐
500
๕๐๐
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน) คนละ ๓,๐๐๐บาท/คน/ปี
ม.๑ 1,500
๑,๕๐๐ 1,500
๑,๕๐๐
ม.๒ 1,500
๑,๕๐๐ 1,500
๑,๕๐๐
ม.๓ 1,500
๑,๕๐๐ 1,500
๑,๕๐๐

รวม
๒ ภาค
เรียน

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
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ง. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๑) นักเรียนประจำ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ์
กิจกรรม
รวม
ชั้น
(ประจำ) การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
อ.๑-อ.3 850 14,450
100
215
15,615
950 14,450
195
240
15,835
ป.๑
ป.๒
950 14,450
195
240
15,835
ป.๓
950 14,450
195
240
15,835
ป.๔
950 14,450
195
240
15,835
ป.๕
950 14,450
195
240
15,835
ป.๖
950 14,450
195
240
15,835
ม.๑
1,750 14,350
210
440
16,750
ม.๒
1,750 14,350
210
440
16,750
ม.๓
1,750 14,350
210
440
16,750
ม.๔
1,900 14,350
230
475
16,955
ม.๕
1,900 14,350
230
475
16,955
ม.๖
1,900 14,350
230
475
16,955

พื้นฐาน

สมทบ
(ประจำ)

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

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

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
(รวม/ชุด) การเรียน นักเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
200
100
300
215
656
195
360
240
650
195
360
240
653
195
360
240
707
195
360
240
846
195
360
240
859
195
360
240
808
210
450
440
921
210
450
440
996
210
450
440
1,384
230
500
475
1,326
230
500
475
1,164
230
500
475

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

16,115
16,851
16,845
16,848
16,902
17,041
17,054
18,008
18,121
18,196
18,839
18,781
18,619

31,730
32,686
32,680
32,683
32,737
32,876
32,889
34,758
34,871
34,946
35,794
35,736
35,574
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๒) นักเรียนไป - กลับ

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

ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ์
กิจกรรม
รวม
(ประจำ) การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
850
3,610
100
215
4,775
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
1,750 3,300
210
440
5,700
1,750 3,300
210
440
5,700
1,750 3,300
210
440
5,700
1,900 3,300
230
475
5,905
1,900 3,300
230
475
5,905
1,900 3,300
230
475
5,905

พื้นฐาน

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

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
สมทบ
หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
(ประจำ)
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผู้เรียน
3,610
200
100
300
215
3,610
656
195
360
240
3,610
650
195
360
240
3,610
653
195
360
240
3,610
707
195
360
240
3,610
846
195
360
240
3,610
859
195
360
240
3,300
808
210
450
440
3,300
921
210
450
440
3,300
996
210
450
440
3,300
1,384
230
500
475
3,300
1,326
230
500
475
3,300
1,164
230
500
475

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

5,275
6,011
6,005
6,008
6,062
6,201
6,214
6,958
7,071
7,146
7,789
7,731
7,569

10,050
11,006
11,000
11,003
11,057
11,196
11,209
12,658
12,771
12,846
13,694
13,636
13,474
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จ. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๑) นักเรียนประจำ

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

ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
รวม
(ประจำ) การเรียน คุณภาพผู้เรียน

พื้นฐาน

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

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

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

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

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

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

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)
สมทบ
หนังสือ อุปกรณ์
เครื่อง กิจกรรมพัฒนา
(ประจำ)
เรียน
การเรียน
แบบ
คุณภาพผู้เรียน
(รวม/ชุด)
นักเรียน
14,660
200
100
300
215
14,660
656
195
360
240
14,660
650
195
360
240
14,660
653
195
360
240
14,660
707
195
360
240
14,660
846
195
360
240
14,660
859
195
360
240
14,550
808
210
450
440
14,550
921
210
450
440
14,550
996
210
450
440
14,350
1,384
230
500
475
14,350
1,326
230
500
475
14,350
1,164
230
500
475

รวม
16,325
17,061
17,055
17,058
17,112
17,251
17,264
18,208
18,321
18,396
18,839
18,781
18,619

รวม
๒
ภาคเรียน
32,150
33,106
33,100
33,103
33,157
33,296
33,309
35,158
35,271
35,346
35,794
35,736
35,574
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๒) นักเรียนไป - กลับ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)

ชั้น

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

พื้นฐาน

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

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

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

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม

พื้นฐาน

สมทบ
(ไป-กลับ)

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

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

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

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

หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
เรียน การเรียน นักเรียน
พัฒนา
(รวม/
คุณภาพ
ชุด)
ผู้เรียน
200
656
650
653
707
846
859
808
921
996
1,384
1,326
1,164

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

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

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

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

5,275
6,011
6,005
6,008
6,062
6,201
6,214
7,158
7,271
7,346
7,989
7,931
7,769

10,050
11,006
11,000
11,003
11,057
11,196
11,209
13,058
13,171
13,246
14,094
14,036
13,874
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ฉ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕63 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)

ชั้น

ค่าอาหาร ปัจจัย อุปกรณ์
พื้นฐาน การเรียน
นักเรียน
ประจำ

ประจำ
ไป-กลับ

13,500
3,630

500
-

100
100

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
215
215

รวม

ภาคเรียนที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64)

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

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

500
-

200
200

100
100

300
300

215
215

รวม

14,815
3,785

รวม
๒
ภาคเรียน
29,130
7,730

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนเงินอุดหนุนค่าอาหาร
และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ ซึ่งได้รับจัดสรรในผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ โดยให้บริหารงบประมาณให้เป็น
ไปตามรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
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ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๔

พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
2. หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุง
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หลั กเกณฑ์ การเก็ บเงิ นบำรุ งการศึ กษาสถานศึ กษาสั งกั ดสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ โทรสาร๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------ด้ว ยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง การเก็บ
เงิ น บำรุ ง การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานประกาศ
ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
เพื ่ อ ให้ ท ุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ ่ มเติ ม
(ฉบั บที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ ไขเพิ ่ มเติ ม (ฉบั บที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนั งสื อสำนั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗ ลงวั น ที ่ ๖ มิ ถ ุ น ายน ๒๕๕๑เรื ่ อ ง การเก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย
เพื ่ อ จั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง กำหนดให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
เก็ บ เงิ น บำรุ ง การศึ ก ษาเพื ่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย ในการจั ด การเรี ย นการสอนนอกหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ การสอน
ด้ ว ยรู ป แบบ หรื อ วิ ธ ี ก ารที ่ แ ตกต่ า งจาก การเรี ย นการสอนปกติ หรื อ การสอนที ่ ใ ช้ ส ื ่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ท ี ่ จ ั ด หาให้ เ ป็ น พิ เ ศษตามอั ต ราที ่ เ หมาะสม กั บ สภาพฐานะทางเศรษฐกิ จ ของท้ อ งถิ่ น
โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน และเป็ น ไปด้ ว ยความสมั ค รใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------ด้ ว ยปั จ จุ บ ั น สถานศึ ก ษาได้ ร ั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล เพื ่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสื อเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรี ย น และค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น เป็ น ต้ น แต่ ใ นการจั ด การศึ ก ษาสำหรั บ สถานศึ ก ษา
ที ่ ม ี ค วามพร้ อ ม และมี ศ ั ก ยภาพเป็ น สถานศึ ก ษาที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งต้ อ งการจะเพิ ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู ้ เ รี ย นด้ ว ยรู ป แบบ วิ ธ ี ก าร สื่ อ อุ ป กรณ์ และบุ ค ลากรที ่ ท ำการสอนเพิ ่ ม เติ ม
จากเกณฑ์มาตรฐานทั่ว ไปของหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั ้น พื้นฐานเป็น กรณี พิเ ศษ โดยมีค่าใช้จ ่ า ย
นอกเหนื อ จากค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ ร ั ฐ จั ด สรรให้ กอปรกั บ การตอบข้ อ หารื อ ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า เห็ น ว่ า สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื้ นฐานสามารถประกาศให้ ส ถานศึ ก ษา
ของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ในการจั ด การศึ ก ษาที ่ ผ ่ า นมาสถานศึ ก ษาจำนวนมากได้ จ ั ด การศึ ก ษาโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ าย
ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่ง
เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้
เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
จึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
ก. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้
๑. ค่าเล่าเรียน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง
๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง
๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรปีละ ๔๐ ชั่วโมง
9. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน
๑๐. ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน
๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล
๑๓. ค่าวัสดุสำนักงาน
๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
1๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา
๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
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๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน
๒๐. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน
๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน
สำหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดทำเป็นลักษณะพิเศษอย่างมี
คุณภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจำเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายไ ด้
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
ที่
รายการ
๑ ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน

- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
และด้านอื่น ๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น)
ให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP
การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
ค. สถานศึ ก ษาที ่ จ ั ด การเรี ย นการสอนเพื ่ อ เพิ ่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถของนั ก เรี ย น
ที่น อกเหนือหลักสูตรการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน สามารถขอรับการสนับสนุน ค่า ใช้จ่ายได้ ตามความสมั ค รใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้
ที่
รายการ
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด
ของนักเรียนนอกเวลาเรียน
๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
๔ ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรายการรวมกันไม่เกิน
๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน
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ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐาน
ทั่วไป ที่ได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัดตามความจำเป็น
และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๒. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให้
๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
จ. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน / ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๔. ค่าอาหารนักเรียน
๕. ค่าหอพัก
๖. ค่าซักรีด
สำหรั บ สถานศึ ก ษาที ่ จ ั ด ให้ น ั ก เรี ย นอยู ่ ป ระจำ สามารถขอรั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับ สภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์
ที่จะได้รับ ดังนี้
๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน ควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก
๓. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๕. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
๖. ค่าอาหารนักเรียน
7. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดและการไปทัศนศึกษา
๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และได้ร ับ อนุมัติจ ากสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาก่อน จึงจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนได้โ ดยให้มี
การประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นกำหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ทุกภาคส่ว นของสังคมมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดมทรัพยากรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------ด้วยปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบกับ
มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การระดมทรัพยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี
๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจำเป็น
๓. สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและ
ให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจะต้อง
สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สถานศึกษาต้องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
.........................................................
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เล่ม 133 ตอนพิเศษ 136 ง

หน้า 11
ราชกิจจานุเบกษา

15 มิถุนายน 2559

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่กฎหมายว่าด้ว ยการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้รัฐ ต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึก ษา
ขั้น พื้น ฐานไม่น ้อยกว่า ๑๒ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐ บาลที่ผ ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าว
โดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยเป็ น เวลา ๑๕ ปี ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยขออนุ ม ั ติ
ตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขตการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลำดับ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ
สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของประชาชน จึ ง สมควรยื นยัน แนวทางดั ง กล่า วและ
พัฒนาต่อไปด้วยการยกระดั บจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและ
มาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้
อย่างต่อเนื่อง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้
“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง
สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
“การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ๑๕ ปี ” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
(อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓) หรือ
เทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
“การศึ ก ษาพิ เ ศษ” หมายความว่ า การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ บ ุ ค คลซึ ่ ง มี ค วามผิ ด ปกติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน
ตามลักษณะความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล
“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ข้อ ๒ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย
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ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ๑๕ ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน
(๒) ค่าหนังสือเรียน
(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้แทนและ
ขยายผลต่อจากคำสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่ งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย
สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
ข้อ ๗ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว 2018

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
2 มิถุนายน ๒๕63
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง หนังสือประทับตรา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว1556
ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
ตามหนั ง สื อ ที ่ อ ้ า งถึ ง สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ได้ แ จ้ ง แนวทาง
การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน
และบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพิ่มเติม) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จากเดิม รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการ
จัดกิจ กรรมให้แก่น ักเรียน ดังนี้ 1) กิจ กรรมวิชาการ 2) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี
ยุ ว กาชาด ผู ้ บำเพ็ ญประโยชน์ 3) กิ จกรรมทั ศนศึ กษา และ 4) กิ จกรรมการบริ การเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพิ่มเติม กิจกรรมที่ 5 คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน
แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา เป็นต้น เพื่อสนับสนุน การจัด การเรี ยนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 2288 5851
โทรสาร 0 2280 5515
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คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 44 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจั ด การศึ ก ษาตั ้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน กิ จ กรรมการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ
จำแนกตามรายการ ดังนี้ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหาร
งบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. นายอัมพร พินะสา
2. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
3. นายชลำ อรรถธรรม
4. นายวันชัย ธงชัย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาพิเศษ

คณะทำงาน
1. ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา
2. นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผู้แทน
4. ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน
5. ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน
6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้แทน

ประธานคณะทำงาน
รองประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
7. ผู้อำนวยการ...
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7. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทำงาน
8. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน
คณะทำงาน
9. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทำงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10. นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
ผู้อำนวยการสำนักนิติการ
คณะทำงาน
สำนักนิติการ
11. นายพิทักษ์ โสตถยาคม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
12. นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
13. นายพิเชฏษ์ จับจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
คณะทำงาน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
14. นางภาวิณี แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตร
คณะทำงาน
และส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
15. นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
คณะทำงาน
สำนักการคลังและสินทรัพย์
16. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
17. นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
18. นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คณะทำงาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
19. นายสุณัฐพงศ์ โคตรแปร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
20. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21. ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย หรือผู้แทน
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ หรือผู้แทน
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชยั
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. นางสาว...
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25. นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คณะทำงาน
สำนักการคลังและสินทรัพย์
26. นายจักรพันธ์ อัมรนันท์
พนักงานธุรการ
คณะทำงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 1
คณะทำงานและเลขานุการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28. นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29. นางสาวปพิชญา พุฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่
๑. เสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
๒. ระดมความคิดเห็นและจัดทำร่า งแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
๓. จัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕64

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ศูนย์ประสานงาน
ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕1 ,0-๒๒๘0-๕๕1๒
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๕
หนังสือเรียน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๕ , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, 0-๒๒๘๘-๕๕22
เปิดดูบัญชีจัดสรรได้จาก
http://plan.bopp-obec.info/
รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน
https://bopp-obec.info/
เปิดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จาก
http://academic.obec.go.th และ http://academic.obec.go.th/textbook/web/

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนปกติ
ก่อนประถมศึกษา
850 บาท/คน/ภาคเรียน
(1,700 บาท/คน/ปี)
ประถมศึกษา
950 บาท/คน/ภาคเรียน
(1,900 บาท/คน/ปี)
มัธยมศึกษาตอนต้น
1,750 บาท/คน/ภาคเรียน
(3,500 บาท/คน/ปี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1,900 บาท/คน/ภาคเรียน
(3,800 บาท/คน/ปี)
ชั้น ปวช 1 – 3
5,868 บาท/คน/ภาคเรียน
(สถานประกอบการ)
(11,736 บาท/คน/ปี)
2. ค่าหนังสือเรียน
มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชั้น ปวช. 1-3
(สถานประกอบการ)

๒๐๐
๖56
๖50
๖53
707
846
859
808
921
996
๑,๓84
๑,326
๑,๑64
๒,๐๐๐

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น ปวช. ๑ - ๓
(สถานประกอบการ)
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น ปวช. ๑ – ๓
(สถานประกอบการ)

๑๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๒๐๐ บาท/คนปี)
๑๙๕ บาท/คน/ภาคเรียน
(๓๙๐ บาท/คน/ปี)
๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๔๒๐ บาท/คน/ปี)
๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๔๖๐ บาท/คน/ปี)
๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน
(๔๖๐ บาท/คน/ปี)
๓๐๐ บาท/คน/ปี
๓๖๐ บาท/คน/ปี
๔๕๐ บาท/คน/ปี
๕๐๐ บาท/คน/ปี
๙๐๐ บาท/คน/ปี

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
3. ทัศนศึกษา
4. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ก่อนประถมศึกษา
215 บาท/คน/ภาคเรียน
(430 บาท/คน/ปี)
ประถมศึกษา
240 บาท/คน/ภาคเรียน
(480 บาท/คน/ปี)
มัธยมศึกษาตอนต้น
440 บาท/คน/ภาคเรียน
(880 บาท/คน/ปี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
475 บาท/คน/ภาคเรียน
(950 บาท/คน/ปี)
ชั้น ปวช. ๑ - ๓
475 บาท/คน/ภาคเรียน
(สถานประกอบการ)
(950 บาท/คน/ป

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร 0 2288 5851 โทรสาร 0 2280 5515
http://plan.bopp-obec.info

