แนวทางการดำ�เนินงาน

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ปีที่พิมพ์

พ.ศ. ๒๕๖๕

จ�ำนวนพิมพ์

๒,๐๐๐ เล่ม

จัดท�ำโดย

ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)
๘๕, ๘๗, ๘๙, ๙๑ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๐ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐-๒๔๒๔-๔๕๕๗ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๒๘๕๘

คำ�นำ�
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้จดั ทำ�แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระดั บ สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  และสถานศึกษาสังกัดสำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า  ประหยัด
โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด
การจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแนวคิดและหลักการ
ในการดำ�เนินการ ดังนี้
๑. ยึดหลักการแนวทางการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแนวทางหลัก
และปรั บ ปรุ ง แนวทางการดำ � เนิ น งานจากการระดมความคิ ด เห็ น ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละการพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย เพื่ อ ให้ ค นไทย
มีการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล�้ำ
และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และพัฒนาก�ำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก�ำหนดนโยบาย โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๓. แนวทางการดำ�เนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นแนวทางการดำ�เนินงาน
ที่สามารถใช้ร่วมกัน สำ�หรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สาระสำ�คัญของแนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

ความเป็นมา  วัตถุประสงค์ สาระสำ�คัญของนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ
เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดำ�เนินงาน ปฏิทินการดำ�เนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แนวทางการด�ำเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในด้ า นโอกาสและการลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางการศึ ก ษาให้ กั บ ประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คน
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา  มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาสามารถ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ เรี ย น สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล
			
			

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
หน้า
ค�ำน�ำ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
นิยามศัพท์
แนวทางการด�ำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๒.๑ งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๒ ลักษณะของหนังสือที่ใช้
๒.๓ การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
๒.๔ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
๒.๕ วิธีด�ำเนินการจัดซื้อ
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
- แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
- แบบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง
  หรือนักเรียน (งบเงินอุดหนุน)
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทางการด�ำเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๑. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๒. ค่าหนังสือเรียน

๑
๓
๓
๓
๔
๔
๔
๔
๕
๖
๖
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๗
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
แนวทางการบริหารงบประมาณ
๑. การจัดสรรงบประมาณ
๒. การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
๓. แนวทางการด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
๔. การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ใบแสดงเจตจ�ำนงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
๕. ปฏิทินการด�ำเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ภาคผนวก
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
-  เงินอุดหนุนรายหัว
-  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
-  เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน
แนวทางการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
ส�ำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๓๓๒๗๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๖๕๙  ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓    
เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการจัดท�ำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓  ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับนักเรียน  

๒๔
๒๔
๒๖
๒๗
๓๐
๓๑
๓๒
๓๔
๓๗
๓๘
๔๐
๔๗
๕๐
๕๕
๕๙
๖๐                               

๖๒                                 

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
ด้วยงบเงินอุดหนุนส�ำหรับหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แบบใบส�ำคัญรับเงินส�ำหรับวิทยากร
- แบบใบส�ำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส�ำหรับนักเรียน
แนวทางด�ำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ตามกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน
๑. โรงเรียนปกติ
๒. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๓. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
         เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
                 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
                 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย                     
ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๖๓
๖๗
๖๘
๖๙

๗๓
๗๕
๘๐
๘๒
๘๔
๘๕

๘๖         
๙๒          
๙๔
๙๖

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙๘
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง แจ้งแนวทางการด�ำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐๐
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๗๒๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียน
และค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐๒
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๓๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำ�เนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (เพิ่มเติม)
หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๔๐๙๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑๐๔
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔/๒๕๖๕
๑๐๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานประชุมจัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหาร
งบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ประสานงาน
๑๑๑

แนวทางการดำ�เนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ก. ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระส�ำคัญในหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา  โดยมาตรา  ๕๔ รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
และบัญญัตเิ กีย่ วกับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยว่า ในการด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนา 
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา  รัฐต้องด�ำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ได้ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ท างการศึ ก ษาในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้วา 
่ การจัดการศึกษา
ต้ อ งจั ด ให้ บุ ค คลมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสเสมอกั น ในการรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น ้ อ ยกว่ า สิ บ สองปี
ทีร่ ฐั ต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ประกอบกับมาตรา ๑๔ บัญญัตวิ า 
่ บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอืน่ ซึง่ สนับสนุนหรือจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี
ดังต่อไปนี้ (๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคล ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส�ำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายก�ำหนด
นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นว่า  นโยบายจัดการศึกษาไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายเป็นเวลา  ๑๕ ปี สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล�้ำ  สร้างโอกาสทางการศึกษา
และความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงได้ออกค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ยืนยันแนวทางการจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า  ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการ
ตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกัน
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 1

ความยัง่ ยืน มัน่ คง และเพือ่ ให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนือ่ ง และได้ให้ความหมาย
ของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  หมายความว่า  งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง
สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษา  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี)
ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) หรือเทียบเท่า 
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย นอกจากนี้ ได้ก�ำหนด
ความหมายของค�ำว่า การศึกษาพิเศษ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บคุ คลซึง่ มีความผิดปกติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่างๆ
ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล และการศึกษาสงเคราะห์
หมายความว่ า  การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก ที่ ต กอยู ่ ใ นภาวะยากล�ำบากหรื อ อยู ่ ใ นสถานภาพ
ทีด่ อ้ ยกว่าเด็กทัว่ ไป หรือทีม่ ลี กั ษณะเป็นการกุศล เพือ่ ให้มชี วี ติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ มีพฒ
ั นาการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ทั้งนี้ ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ ได้ก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานให้จดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ข้อ ๒ ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดเตรียมการ เพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลและพัฒนา
ทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย และให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ก�ำหนดอั ต ราค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาส�ำหรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ๑๕ ปี เพื่ อ เสนอ
ตามกระบวนการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี โดยมีคา่ ใช้จา่ ย ได้แก่ (๑) ค่าจัดการเรียนการสอน
(๒) ค่าหนังสือเรียน (๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๕) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ (๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และข้อ ๖ ให้อัตรา
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบ าลจนจบการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ที่มีผ ลใช้อยู่ใน
วันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการก�ำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
ขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปี เพื่อด�ำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นล�ำดับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ อนุมตั ใิ ห้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยต่อหัวส�ำหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่ม
เป็น ๓ ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
อนึง่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรือ่ งการเพิม่ เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยต่อหัวส�ำหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว
ส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใช้
ผลการวิจยั ของกระทรวงศึกษาธิการ การปรับเพิม่ โรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ผลการวิจยั ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือ เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
อนุมัติให้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษา 
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น ๓ ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

ข. วัตถุประสงค์
เพื่ อ สนั บสนุ น ค่ าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็น ธรรม
ในรายการพื้นฐาน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อม
ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ค. เป้าหมาย
๑. ด้านปริมาณ

จ�ำนวนนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๖,๖๒๓,๙๐๙ คน จ�ำแนกได้ ดังนี้
จ�ำนวนนักเรียน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา 
๘๕๗,๑๒๔ คน
ระดับประถมศึกษา 
๓,๐๔๔,๓๓๙ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑,๖๙๐,๓๐๐ คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑,๐๑๐,๐๖๗ คน
ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)
๕,๖๕๖ คน
นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑๖,๔๒๓ คน
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จำ�นวนนักเรียน จำ�แนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนปกติ (จำ�นวน ๒๙,๓๔๙ โรง)
๖,๕๕๔,๐๓๑ คน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (จำ�นวน ๕๒ โรง)
๓๓,๐๗๐ คน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (จำ�นวน ๔๘ โรง)
๑๒,๕๒๘ คน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ (จำ�นวน ๗๗ ศูนย์)
๑๖,๔๒๓ คน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ ๗,๘๕๗ คน
(จัดโดยครอบครัว ๒,๒๐๑ คน จัดโดยสถานประกอบการ ๕,๖๕๖ คน)  

๒. ด้านคุณภาพ

นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้

ง. ตัวชี้วัด
๑. ด้านปริมาณ

ร้อยละของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. ด้านคุณภาพ

๒.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอน
ต่างๆ ของการด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๔ ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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จ. นิยามศัพท์
๑. การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หมายถึง งบประมาณทีร่ ฐั จัดสรร
ให้สถานศึกษา  ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว ปัจจัยพื้นฐาน
ส�ำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยรับเด็กเข้าศึกษาซึ่งมี
อายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษา
ภาคบังคับแล้ว
๓. การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึง่ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  เริ่มตั้งแต่อายุ ๓ ปี
แต่ไม่เกินอายุ ๒๐ ปี ตามข้อมูลที่รายงานเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data
Management Center : DMC)
๔. ระดับก่อนประถมศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ให้แก่
เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๓ - ๖ ปี
๕. ระดั บ ประถมศึ ก ษา  หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย น เริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
๖. ระดับมัธยมศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง
คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.๑ ถึง ม.๓) และมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น ๒ ประเภท
คือ ประเภทสามัญ (ระดับชั้น ม.๔ ถึง ม.๖) หรือระดับ ปวช. ที่จัดโดยสถานศึกษา และประเภท
อาชีวศึกษาที่จัดโดยสถานประกอบการ (ปวช.)
๗. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งจ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน
ตามลักษณะความต้องการและความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล
๘. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากล�ำบาก
หรืออยูใ่ นสถานภาพทีด่ อ้ ยกว่าเด็กทัว่ ไป หรือทีม่ ลี กั ษณะเป็นการกุศล เพือ่ ให้มชี วี ติ และความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
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๙. เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย หมายถึง เด็กวัยเรียนที่ไม่มี
สัญชาติไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่เข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
๙.๑ เด็กที่ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร หมายถึง เด็กที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย และไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
๙.๒ เด็กที่ไม่มี ทร.๑๓ หมายถึง เด็กต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่อยู่ในทะเบียนกลาง
ใช้รหัสน�ำหน้าด้วย G โดยได้รับรหัสประจ�ำตัวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว
๙.๓ เด็กทีม่ ี ทร.๑๓ หมายถึง เด็กทีย่ งั ไม่ได้รบั สัญชาติไทย แต่มชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนกลาง
๑๐. เด็กต่างชาติ หมายถึง เด็กทีม่ สี ญ
ั ชาติตา่ งชาติทอี่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย และมีหลักฐาน
แสดงตัวตน

ฉ. แนวทางการด�ำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม
การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน งบเงิ น อุ ด หนุ น จ�ำนวน ๕ รายการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๕๔๗,๓๓๐,๙๐๐ บาท ดังนี้
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
๒๒,๐๓๐,๕๕๒,๗๐๐ บาท
๒. ค่าหนังสือเรียน
๕,๑๗๒,๓๙๕,๙๐๐ บาท
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๒,๕๑๑,๖๘๖,๙๐๐ บาท
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๒,๕๙๑,๐๑๓,๘๐๐ บาท
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๔,๒๔๑,๖๘๑,๖๐๐ บาท
โดยมีแนวทางการดำ�เนินการ และเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐาน
ส�ำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
และสถานประกอบการ โดยมีเกณฑ์และแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
6 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว ส�ำหรับนักเรียนทั่วไป
๑.๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีอัตราการจัดสรรจ�ำแนกตามระดับ ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๘๕๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา
๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๙๕๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)
				 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๒ เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม
๑.๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบ
ให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
๑) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คน
ลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)
๒) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คน
ลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบ
ให้เพิม่ เงินอุดหนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสทีม่ นี กั เรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิม่ จากรายหัวทีไ่ ด้รบั ปกติ
โดยจัดให้เฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ
๕๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๒.๓ ค่าปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เห็นชอบ
ให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา 
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
(ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท/คน)
ส�ำหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรอง
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด แนวทาง
และวิธีการบริหารจัดการ ค่าปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน (ตามภาคผนวกหน้า ๔๐)

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๑.๑.๒.๔ ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน
ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๑๒๙๗
ลงวั น ที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๕๙ อนุ มั ติ ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ยค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจ�ำพั ก นอนตามที่
ขอท�ำความตกลงไว้ ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษา ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๓ เงินอุดหนุนรายหัว ส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และสถานประกอบการ เกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา ๗,๑๙๒ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๓,๕๙๖ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา ๗,๓๖๒ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๓,๖๘๑ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐,๒๗๖ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๑๓๘ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐,๖๐๖ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๓๐๓ บาท/คน)
ระดับ ปวช.๑ - ๓ ๑๑,๗๓๖ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๘๖๘ บาท/คน)
๑.๑.๔ เงินอุดหนุนรายหัว ส�ำหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีเกณฑ์
การจัดสรร ดังนี้
๑.๑.๔.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา 
๑) นักเรียนประจ�ำ ๓๐,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๓๐๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป - กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)
๑.๑.๔.๒ ระดับประถมศึกษา
๑) นักเรียนประจ�ำ ๓๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๔๐๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป - กลับ ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน)
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
8 แนวทางการดำ
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การจัดสรร ดังนี้

๑.๑.๔.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) นักเรียนประจ�ำ ๓๒,๒๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๑๐๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๑๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๐๕๐ บาท/คน)
๑.๑.๔.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นักเรียนประจ�ำ ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๔๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๒๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๕ เงินอุดหนุนรายหัว ส�ำหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑ์
๑.๑.๕.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
๑) นักเรียนประจ�ำ ๓๑,๐๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๕๑๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป - กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)
๑.๑.๕.๒ ระดับประถมศึกษา
๑) นักเรียนประจ�ำ ๓๑,๒๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๕,๖๑๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป - กลับ ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน)
๑.๑.๕.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) นักเรียนประจ�ำ ๓๒,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๓๐๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๒๕๐ บาท/คน)
๑.๑.๕.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นักเรียนประจ�ำ ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)
๒) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕,๔๐๐ บาท/คน)
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๑.๑.๖ เงินอุดหนุนรายหัว ส�ำหรับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑.๑.๖.๑ ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ ๒๗,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๖.๒ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจ�ำ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)
๑.๑.๖.๓ ค่าอาหารนักเรียนไป - กลับ ๖,๖๐๐ บาท/คน/ปี
(ภาคเรียนละ ๒,๙๗๐ - ๓,๖๓๐ บาท/คน)

๒. ค่าหนังสือเรียน

๒.๑ งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับระดับก่อนประถมศึกษา  ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
เฉพาะระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้
มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา
๒๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๖๕๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๖๕๐ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๖๕๓ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๗๐๗ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๘๔๖ บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๘๕๙ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๘๐๘ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๙๒๑ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๙๙๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑,๓๘๔ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑,๓๒๖ บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑,๑๖๔ บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช.๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ
๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
10 แนวทางการดำ
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๒.๒ ลักษณะของหนังสือที่ใช้
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ
ตามกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
๒.๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา 
เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชัน้ อนุบาลทีส่ อดคล้องตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒.๒.๒ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖)
เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
๑)  ภาษาไทย
๒)  คณิตศาสตร์
๓)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔)  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕)  สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖)  ศิลปะ
๗)  การงานอาชีพ
๘)  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และแบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก�ำหนดให้ มี
เพื่อเสริมทักษะที่จ�ำเป็นแก่นักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น ได้แก่
๑)  ภาษาไทย
๒)  คณิตศาสตร์
๓)  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒.๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
				 หมายเหตุ กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เป็ น ต้ น ไป ทุ ก ระดั บ ชั้ น ให้ ใช้ ห นั ง สื อ เรี ย นและแบบฝึ ก หั ด ที่ จั ด ท�ำตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา  ศาสนา  และวั ฒ นธรรม (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒.๓ การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
๒.๓.๑ หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล
ให้ ค รู ผู ้ ส อนระดั บ ชั้ น อนุ บ าลเป็ น ผู ้ คั ด เลื อ กหนั ง สื อ ตามหลั ก การ
จัดการศึกษาปฐมวัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพิจารณาคัดเลือกให้พิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษา ปลูกฝังให้เด็กมีนสิ ยั รักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนการคิด
คุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อตัวอย่างหนังสือที่ผ่านการประกวด/
การคั ด เลื อ กจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนจากเว็ บ ไซต์ ส�ำนั ก วิ ช าการและมาตรฐาน
การศึกษา  http://academic.obec.go.th หรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีก�ำหนดสื่อการเรียนรู้
ส�ำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
http://academic.obec.go.th/textbook/web/
๒.๓.๒ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ให้ ค รู ผู ้ ส อนเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กหนั ง สื อ ตามเหตุ ผ ลเชิ ง คุ ณ ค่ า
ทางวิ ช าการ เสนอคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและวิ ช าการ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน)
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคัดเลือกให้พจิ ารณาจากหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ ฐาน
พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
สถานศึกษามีเนือ้ หาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผูเ้ รียน โดยปกติให้เลือกจากบัญชีก�ำหนดสือ่ การเรียนรู้
ส�ำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา  จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีก�ำหนดสื่อการเรียนรู้ส�ำหรับเลือกใช้
ในสถานศึ ก ษา  ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑
http://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรือเว็บไซต์ของส�ำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา http://academic.obec.go.th
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๒.๔ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
๒.๔.๑ การจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล
ให้จัดซื้อเพื่อใช้ส�ำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควรมีหลากหลายประเภท หลากหลายในด้าน
ของผู้แต่ง ผู้วาดภาพประกอบและเนื้อหาการเรียนรู้ และมีจ�ำนวนเพียงพอกับเด็ก เหมาะสม
ต่อการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล
๒.๔.๒ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ด�ำเนินการจัดซื้อ ดังนี้
๑) จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้นกั เรียนครบทุกคน โดยหนังสือเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาระภูมศิ าสตร์ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้พจิ ารณาเลือกซือ้
ฉบับที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ส�ำหรับกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้เห็นชอบการขยายเวลาการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ของเอกชนที่ใบอนุญาตครบ ๕ ปี
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ให้สามารถใช้ต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้อีกในระยะเวลา ๑ ปี
เพื่อรอการปรับปรุงและประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่
๒) จัดซื้อแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา  โดยให้จัดซื้อ
แบบฝึกหัดใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เพื่อแจกให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ทั้งนี้ การจัดซื้อ
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชนั้ ประถมศึกษา ให้พจิ ารณาเลือกซือ้ ฉบับทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กรณีสถานศึกษาไม่สามารถด�ำเนินการตามกระบวนการตามข้อ ๑)
และ ๒) ข้างต้นได้ อาจรวมกลุ่มกับสถานศึกษาอื่นเพื่อด�ำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน หรือ
ร้องขอให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยด�ำเนินการแทนได้
กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณ
ค่าหนังสือเรียน ให้สถานศึกษายืมเงินจากงบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาใช้เป็นล�ำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนเป็นล�ำดับถัดไป
และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจ�ำนวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
และระดับชั้นได้
กรณีโรงเรีย นหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
จ�ำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ๒) โรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีครูไม่ครบชั้น ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล และจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV) ของมู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
๓) ห้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ๔) ห้องเรียนในโรงเรียนหลักสูตร English Program (EP) และ
ห้องเรียนในโรงเรียนหลักสูตร Mini English Program (MEP) สามารถน�ำเงินงบประมาณไปจัดซื้อ
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พิเศษของโครงการได้ โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณี มี ง บประมาณที่ เ หลื อ จากการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เรี ย นสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว ให้สถานศึกษาสามารถนำ�ไปจัดซื้อ
หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทำ�สำ�เนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน
โดยไม่เรียกเก็บคืน และสร้างวินัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๕ วิธีด�ำเนินการจัดซื้อ
๒.๕.๑ ให้ ส ถานศึ ก ษาด�ำเนิ น การจั ด ซื้ อ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนังสือส�ำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗
ลงวั น ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่ อ ง แนวทางการพิ จ ารณาสิ่ ง ของที่ จั ด เป็ น วั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์
ตามหลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยให้ค�ำนึงถึง
คุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและให้ต่อรองราคาจากผู้ขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจ�ำเป็นต้องระบุชื่อส�ำนักพิมพ์และ
ชื่อผู้แต่งเป็นการเฉพาะ ให้ด�ำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรม โดยให้จัดท�ำหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า ส�ำนักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุด
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
14 แนวทางการดำ
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เท่าที่จะท�ำได้ เมื่อมีผู้เสนอราคาต�่ำสุดแล้ว หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ท�ำการต่อรองราคา
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
๒.๕.๒ ให้สถานศึกษาเตรียมด�ำเนินการหาผู้ขายไว้ให้พร้อม เพื่อที่จะท�ำสัญญา
ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา 
๒.๕.๓ เมือ่ ได้รบั เงินงบประมาณให้ตรวจสอบจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั แจ้งการโอนเงิน
และจ�ำนวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจ�ำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน และออกใบเสร็จรับเงิน
ตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษาตามจ�ำนวนเงินที่ได้รับส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
๒.๕.๔ เมื่อด�ำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาลงบัญชี
วัสดุ หนังสือเรียน และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
  
๒.๕.๕ การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดปฏิทินการด�ำเนินงานมาให้ด้วยแล้ว

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน

๓.๑ งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จ�ำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน�้ำ  ดินน�้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรส�ำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ
สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตรา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา 
๒๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท/คน)
ระดับประถมศึกษา
๓๙๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๙๕ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๒๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาท/คน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
ระดับ ปวช.๑ - ๓
๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)
ที่จัดโดยสถานประกอบการ
ทัง้ นี้ ผูป้ กครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครือ่ งแบบ
นักเรียนได้
๓.๒ แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
๓.๒.๑ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจะโอนงบประมาณ
ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้
ด�ำเนินการโอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน ซึง่ เป็นเงินอุดหนุนทัว่ ไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาในสังกัด
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๓.๒.๒ สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กบั นักเรียนและ/หรือผูป้ กครอง โดยด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนการจ่ายเงิน การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ ดังนี้
๑) เมื่อสถานศึกษาได้รับ เงินงบประมาณให้ตรวจสอบจ�ำนวนเงิน
ทีไ่ ด้รบั แจ้งการโอนเงินและจ�ำนวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาว่ามีจ�ำนวนเงินทีถ่ กู ต้องตรงกัน
๒) สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนาม
ของสถานศึกษา ตามจ�ำนวนเงินที่ได้รับส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
๓) สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คน โดยมีครูประจ�ำชั้น
ร่วมเป็นผูจ้ า่ ยเงินให้กบั นักเรียนและ/หรือผูป้ กครอง โดยลงลายมือชือ่ รับเงิน กรณีนกั เรียนไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ (ตามแบบฟอร์มหน้า ๑๙)
๔) สถานศึ ก ษาแจ้ ง ให้ นั ก เรี ย นและ/หรื อ ผู ้ ป กครองจั ด ซื้ อ จั ด หา
อุปกรณ์การเรียนได้ตามความต้องการ เช่น จัดซื้อจากร้านค้า  ชุมชน ฯลฯ โดยด�ำเนินการให้ทัน
ก่อนเปิดภาคเรียน ส�ำหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์และศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองหาซื้อได้ล�ำบาก สถานศึกษาสามารถด�ำเนินการ
ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกในการจัดหาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕) สถานศึ ก ษาติ ด ตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ หลั ก ฐานการจั ด หา
อุปกรณ์การเรียนจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
(กรณีไม่มใี บเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒ (ตามแบบฟอร์ม
หน้า ๒๐)
๖) สถานศึกษาดูแลให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริง หากพบว่า
นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียน โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองน�ำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ
๗) นักเรียนและ/หรือผูป้ กครองสามารถใช้จา่ ยเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยส่งผลต่อคุณภาพการเรียน ได้แก่
สีเทียน สีน�้ำ  ดินน�้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรส�ำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ
ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด้าน ICT
กระเป๋านักเรียน ฯลฯ เป็นต้น
๘) กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษา
ด�ำเนินการตามแนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์อุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
16 แนวทางการดำ
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ให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนน�ำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริจาค (ตัวอย่างตามแบบฟอร์มหน้า ๓๑) เพื่อน�ำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จ�ำเป็น
ต้องใช้ในการเรียนการสอนได้
๓.๒.๓ สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง
หรือนักเรียน โดยดำ�เนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๑) แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครองและนักเรียนทราบถึงการปรับเปลีย่ น
วิธีการจ่ายเงินรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและรายการค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยให้ผู้ปกครอง
หรือนักเรียน แจ้งความประสงค์จะให้โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองหรือนักเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน
ที่ธนาคารเรียกเก็บ (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารสำ�เนาสมุดคู่ฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือสำ�เนา
สมุดคู่ฝากธนาคารของนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
๒) จัดทำ�รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูป้ กครอง
หรือนักเรียนตามแบบที่กำ�หนด พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๓
(ตามแบบฟอร์มหน้า ๒๑)
๓) ดำ � เนิ น การโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้ ป กครอง
หรือนักเรียน โดยเร็ว
๔) เก็บหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง
หรือนักเรียน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และเพื่อการตรวจสอบ
๕) ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนกำ�กับ ดูแลการโอนเงินและตรวจสอบหลักฐาน
การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน
๖) กำ�ชับผูป้ กครองหรือนักเรียนนำ�เงินดังกล่าวไปจัดหาอุปกรณ์การเรียน
และเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น โดยสถานศึ ก ษาติ ด ตามใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ หลั ก ฐานการจั ด หา
อุปกรณ์การเรียนจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา 
(กรณีไม่มใี บเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒ (ตามแบบฟอร์ม
หน้า ๒๐)

๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

๔.๑ งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
๓๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา
๓๖๐ บาท/คน/ปี
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 17

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔๕๐ บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๐๐ บาท/คน/ปี
ระดับ ปวช.๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ ๙๐๐ บาท/คน/ปี
ทั้ ง นี้ ผู ้ ป กครองหรื อ นั ก เรี ย นสามารถถั ว จ่ า ยระหว่ า งเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น
และอุปกรณ์การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า 
ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา  ชุดฝึกงาน ชุดประจ�ำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียน
ที่จ�ำเป็นได้
๔.๒ แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
๔.๒.๑ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโอนงบประมาณ
ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ด�ำเนินการ
โอนเงิ น งบประมาณค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น ซึ่ ง เป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เข้ า บั ญ ชี เ งิ น อุ ด หนุ น
ของสถานศึกษาในสังกัด
๔.๒.๒ สถานศึกษาจ่ายเงินสดหรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน
และ/หรือผู้ปกครอง
๔.๓ การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
ได้ตามความต้องการ โดยด�ำเนินการให้ทนั ก่อนวันเปิดภาคเรียน ส�ำหรับโรงเรียนทีห่ า่ งไกล ทุรกันดาร
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อ
ได้ล�ำบาก โรงเรียนสามารถด�ำเนินการช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกในการจัดหาเครือ่ งแบบนักเรียน
ที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อนักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้จากร้านค้า  ชุมชน
กลุ่มแม่บ้าน หรือตัดเย็บเอง ฯลฯ
กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง
อาจน�ำเงินทีไ่ ด้รบั ไปจัดซือ้ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ �ำเพ็ญประโยชน์
ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจ�ำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จ�ำเป็นได้
วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ ให้ปฏิบัติเหมือนกับ
การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
18 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารหมายเลข ๑

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน

❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่….........ปีการศึกษา...…............
ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่…................... ❏ ประถมศึกษาปีที่……......................
		 ❏ มัธยมศึกษาปีที่…............ ❏ ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…..........................
นักเรียนจ�ำนวนทั้งสิ้น……………............คน ได้รับเงินจากโรงเรียน….........................................................
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…...............................................................ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
จะน�ำเงินทีไ่ ด้รบั ไปด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ หากไม่ด�ำเนินการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอม
ชดใช้เงินคืนให้กับโรงเรียนต่อไป
ที่

ชื่อ - สกุลนักเรียน

				
		

หมายเลข
ประจ�ำตัว
จ�ำนวนเงิน
นักเรียน ๑๓ หลัก

รวมทั้งสิ้น

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

วันที่
รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้ปกครอง/
นักเรียน

หมายเหตุ

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

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

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 19

เอกสารหมายเลข ๒

แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา

(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน)
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่….........ปีการศึกษา…...............
ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่…................... ❏ ประถมศึกษาปีที่……......................
		 ❏ มัธยมศึกษาปีที่…............ ❏ ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…............................
นักเรียนจ�ำนวนทั้งสิ้น…..................คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…...............................................................
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…...................................................และขอรับรองว่านักเรียนทุกคน/
ผู้ปกครองได้น�ำเงินไปด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจริง
ที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน

				

จ�ำนวนเงิน

หมายเลข
ประจ�ำตัว
นักเรียน
๑๓ หลัก

เครื่องแบบ อุปกรณ์
รวม
นักเรียน การเรียน

รวมทั้งสิ้น

			

							 					

ลายมือชื่อ
ผู้ปกครอง/
นักเรียน

ลงชื่อ......................................................ครูประจ�ำชั้น
(....................................................)
                                                 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
		
   ลงชื่อ...................................................ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
    (...................................................)
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
20 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ชื่อผู้ปกครอง เบอร์โทรศัพท์
ชื่อธนาคาร

ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ................................................ครูประจำ�ชั้น
(...................................................)
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............

ชื่อนักเรียน
หมายเลข
พร้อมเพย์

ค่าอุปกรณ์
การเรียน

เอกสารหมายเลข ๓

รวมทั้งสิ้น

ค่าปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
ค่าเครื่องแบบ
สำ�หรับนักเรียน
นักเรียน
ยากจน

จำ�นวนเงิน

รับรองข้อมูลถูกต้อง
ลงชื่อ................................................ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
(.................................................)
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ............

ชื่อบัญชีเงินฝาก เลขที่บัญชี
ธนาคาร
ธนาคาร

หมายเหตุ   ๑. จัดทำ�แยกนักเรียนแต่ละระดับชั้น ระดับชั้นละ ๑ ชุด
  ๒. จัดทำ�แยกแต่ละชุด กรณีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง ๑ ชุด หรือ
กรณีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน ๑ ชุด

		

ที่

เลขบัตร
ประชาชน
ของนักเรียน

ประะเภทการโอน
ระบบบัญชีธนาคาร/ระบบพร้อมเพย์

โรงเรียน..............................................................สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................
นักเรียนระดับชั้น......................................................

แบบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน (งบเงินอุดหนุน)

๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๕.๑ 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
๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)
ที่จัดโดยสถานประกอบการ
๕.๒ แนวทางการด�ำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย น ให้ ส ถานศึ ก ษาวางแผนด�ำเนิ น การ
ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการด�ำเนินงาน ดังนี้
๕.๒.๑ กิจกรรมวิชาการ
เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน
เพือ่ ให้นกั เรียนทุกคนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมนักเรียนทีเ่ รียนเก่งให้มคี วามเป็นเลิศ
และแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการ
ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนด้านประชาธิปไตย ทัง้ นี้ เพือ่ เสริมสร้าง
สมรรถนะและการเรียนรู้ โดยพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร ด้านการคิดและการพัฒนา
กรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) ด้านการแก้ปัญหา  ด้านการใช้เทคโนโลยีและ
ทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อเสริมสร้างทักษะการท�ำงาน
การด�ำรงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
ตามความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ฝึ ก การท�ำงาน ทั ก ษะทางอาชี พ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตและสร้างเสริม
สมรรถนะทางกาย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ 
๕.๒.๒ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม โดยปลูกฝังค่านิยม
และจิตส�ำนึกการท�ำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
(มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท�ำงาน ความกตัญญู) และปลูกฝังความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ โดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้  
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
22 แนวทางการดำ
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๑) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ได้แก่ ค่ายเด็กดีของชุมชน
ค่ายรักษ์โลก ค่ายรักษ์สัตว์ ค่ายยุวชนคนดี ค่ายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา  กิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
เป็นต้น
๒) ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรม
ภาคปฏิบัติในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แก่
การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย (ไต่เขา ปีนต้นไม้ ฯลฯ)
๕.๒.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา
โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นและ/หรือ
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติม
จากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
๕.๒.๔ กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติม
จากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท�ำสือ่ รายงาน การน�ำเสนอข้อมูล การออกแบบ
สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๕.๒.๕ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน
แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถน�ำไปใช้ในการจัดหา
อินเทอร์เน็ตซิม หรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตส�ำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น
อนึง่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) สถานศึกษาสามารถพิจารณาเลือกจัดกิจกรรมหรือบูรณาการกิจกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ทั้งนี้ สามารถถัวจ่ายงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ช. แนวทางการด�ำเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ส�ำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็น
สถานศึกษาทีม่ ลี กั ษณะพิเศษจากสถานศึกษาทัว่ ไป ได้รบั การอนุโลมนอกจากแนวทางการด�ำเนินการ
ข้างต้น ดังนี้
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๑. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

๑.๑ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนในลักษณะ
ประจ�ำ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านค่าเครื่องแบบนักเรียน
ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดล�ำลอง ถุงเท้านักเรียน รองเท้านักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษาวิชาทหาร
ตามหนังสือส�ำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๑๐/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ และจากแนวทาง
การด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ให้น�ำไปจัดท�ำกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัด
รองเท้า ชุดกีฬา ทีไ่ ม่เพียงพอ เป็นต้น โดยให้โรงเรียนเป็นผูด้ �ำเนินการแทนผูป้ กครอง โดยมีหลักฐาน
แสดงความจ�ำนงไว้กับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนด้วยเหตุผลผู้ปกครองมีภูมิล�ำเนาอยู่ห่างไกลและ
การคมนาคมล�ำบาก
๑.๒ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่รับนักเรียนประเภท
ไป - กลับ สามารถด�ำเนินการตามแนวนโยบายได้
๑.๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้บริการเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ
ในการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย (ชุดต่างๆ) ตามความเหมาะสม

๒. ค่าหนังสือเรียน

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔ ประเภท ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษา  โรงเรียนบกพร่อง
ทางร่างกายหรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา  ด�ำเนินการ
ดังนี้
๒.๑ โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเอง
ในบางส่วน
๒.๒ โรงเรียนสอนคนตาบอด ไม่สามารถใช้หนังสือเรียนตามปกติให้จัดท�ำหนังสือ
อักษรเบรลล์ได้
๒.๓ โรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา  ให้จัดท�ำแบบเรียนในด้านพัฒนาศักยภาพและ
แบบเสริมประสบการณ์ของเด็กแต่ละบุคคล
๒.๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทต่างๆ ให้จัดท�ำเอกสาร
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ของเด็กพิการ
แต่ละบุคคล และแบบเสริมประสบการณ์ รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

ซ. แนวทางการบริหารงบประมาณ
๑. การจัดสรรงบประมาณ

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์
สร้ า งความเสมอภาคทางการศึ ก ษา  โครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
24 แนวทางการดำ
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ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน
รายหัว/ปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน/ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน) ๒) ค่าหนังสือเรียน
๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มีขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ปีงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จั ด สรรร้ อ ยละ ๗๐ ของจ�ำนวนนั ก เรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก คน
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนนักเรียน
ทีม่ ตี วั ตนในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษารายงานและยืนยัน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จั ด สรรร้ อ ยละ ๗๐ ของจ�ำนวนนั ก เรี ย นเดิ ม ของภาคเรี ย น
ที่ ๒/๒๕๖๔ ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง เป็น อ.๒ ป.๒ ป.๓ ป.๔
ป.๕ ป.๖ ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖ ส�ำหรับนักเรียนเข้าใหม่
ชั้น อ.๑ อ.๒ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ จัดสรรร้อยละ ๗๐ จ�ำนวน
นักเรียนชัน้ อ.๑ อ.๒ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ เดิม ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ของภาคเรี ย นที่ ๑/๒๕๖๕ แล้ ว จึ ง จั ด สรรเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบ
ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�ำนวนนักเรียนปัจจุบัน
**ทั้งนี้ การโอนเงินประจ�ำงวดของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงบประมาณ**
กรณีสถานศึกษาได้รบั จัดสรรงบประมาณเกินจ�ำนวนนักเรียนจริง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (จ�ำนวนนักเรียนลดลง) ให้สถานศึกษาเก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการ
จัดสรรครั้งต่อไป ซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกินในภาเรียนถัดไป ส�ำหรับกรณีนักเรียนย้ายให้
สถานศึกษาต้นทางแจ้งรายละเอียดรายการพร้อมหลักฐานที่นักเรียนได้รับจัดสรรให้สถานศึกษา
ปลายทางทราบ
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น รายสถานศึ ก ษาจ�ำแนกตาม
ระดับการศึกษาให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบเพื่อเตรียมการ
จัดซื้อ จัดหา  จัดกิจกรรมต่อไป สถานศึกษาสามารถเปิดดูรายละเอียดการจัดสรรได้จากเว็บไซต์
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.bopp.go.th ทั้งนี้ จะโอนงบประมาณ
ดังกล่าวให้แก่หน่วยเบิกจ่ายเพื่อด�ำเนินการโอนงบประมาณเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาทุกแห่ง
เพือ่ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการให้นกั เรียนได้รบั หนังสือเรียน เครือ่ งแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
ส�ำหรั บ โรงเรี ย นที่ เ ป็ น หน่ ว ยเบิ ก ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้โอนเงินประจ�ำงวดให้เพื่อเบิกจากคลังจังหวัด  

๒. การก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

๒.๑ ระดับสถานศึกษา
๒.๑.๑ ให้สถานศึกษาจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ทั้ ง นี้ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำ � ปี ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษากำ�กับ ติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
๒.๑.๒ สถานศึกษาต้องใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่
ให้รีบด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใช้จ่ายเงิน
ไม่หมดตามระยะเวลาเงินที่เหลือต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน)
๒.๑.๓ สถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก�ำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นกรรมการ
ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  
๒.๑.๔ สถานศึกษารายงานผลการด�ำเนินงานโครงการ โดยรายงานในระบบ
เว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th เลือกรายการระบบบัญชีการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (National
Education Account : NEA)  

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
26 แนวทางการดำ
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๒.๒ ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๓ ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับ ติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการดำ�เนินงาน

๓. แนวทางการด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม

การด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมติดตามประเมินผล
และร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบโดยกลุ ่ ม เป้ า หมายในการมี ส ่ ว นร่ ว ม ประกอบด้ ว ย นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้
๓.๑ นักเรียน
นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการร่วมพิจารณาจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียนของตนตามความเหมาะสม โดยเงินทีไ่ ด้รบั สามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ
ซึ่งรับผิดชอบการใช้ การรักษาหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการเรียน และรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๒ ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ให้กับนักเรียนในปกครองของตนให้เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ
สร้างความตระหนักและปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนใช้หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๓ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ๑) ผู้แทนครู ๒) ผู้แทนผู้ปกครอง
๓) ผู้แทนชุมชน และ ๔) ผู้แทนนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๓.๓.๑ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๓.๓.๒ ร่วมก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
นักเรียนและสถานศึกษา 
๓.๓.๓ ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการด�ำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
๓.๓.๔ ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผล เพือ่ พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงาน
ในเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๓.๕ กำ�กับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ไม่เกิน ๓๐๐ คน

กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

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

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

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

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

สถานศึกษาจัดท�ำประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
เป็นรายปีแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอ�ำนาจหน้าที่

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
28 แนวทางการดำ
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๓.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๓.๔.๑ ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
๓.๔.๒ ให้ความเห็นชอบในการกำ�หนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา
๓.๔.๓ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการใช้ เ งิ น ที่ เ หลื อ จากการดำ � เนิ น การจั ด ซื้ อ
หนังสือเรียนของสถานศึกษา 
กรณีงบประมาณทีเ่ หลือจากการจัดซือ้ หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ นื้ ฐาน รายวิชา
พื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถนำ�ไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชา
เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  หรือจัดทำ�สำ�เนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น และเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผ่าน
ความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๔.๔ สั ง เกตการณ์ ใ นการจั ด ซื้ อ และตรวจรั บ หนั ง สื อ เรี ย นให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
๓.๔.๕ ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดำ�เนินงานการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และนำ�ไปใช้เพื่อพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานต่อไป

ตารางแสดงการมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร่วมคิด ร่วมท�ำ

ร่วมรับ
ผิดชอบ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

๔. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

✓

✓

✓

✓

๑. สถานศึกษา

✓

✓

✓

✓

๒. สพป./สพม.

✓

-

✓

✓

๓. สพฐ.

✓

-

✓

✓

๑. นักเรียน
๒. ผู้ปกครอง
ภาค
ประชาชน ๓. คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

ภาค
ราชการ

ร่วมติดตาม
ประเมินผล

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๔. การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน

กรณี ที่ ผู ้ ป กครองและนั ก เรี ย นได้ รั บ สิ ท ธิ์ ค ่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นและค่ า อุ ป กรณ์
การเรียนแล้ว มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ
เพื่อให้โรงเรียนน�ำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถท�ำได้
โดยท�ำใบส�ำคัญรับเงินจากโรงเรียน และน�ำเงินบริจาคให้กบั โรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกัน ตามแบบ
ใบแสดงเจตจ�ำนงบริจาคค่าเครือ่ งแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ตัวอย่างแนวทางการบริจาคเงินฯ
(ตามแบบฟอร์มหน้า ๓๑)

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
30 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
ใบแสดงเจตจ�ำนงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียน........................................................
สพป./สพม. ..................................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน.............................................ต�ำบล/แขวง...........................................
อ�ำเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์....................
ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..............................................................................
หมายเลขประจ�ำตัวนักเรียน (๑๓ หลัก)...............................ระดับชั้น................ปีการศึกษา ๒๕๖๕
มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะบริ จ าคเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ก ารสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่เป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าด้วยความสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรายการ ดังนี้
		
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน
จ�ำนวน.................................................บาท
		
❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน
จ�ำนวน.................................................บาท
รวมจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น..................บาท (..................................................................)
เพื่อให้โรงเรียนน�ำไปด�ำเนินการ ดังนี้
		 ❏ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
		 ❏ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
		 ❏ ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาหรือจัดสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ลงชื่อ..................................................ผู้บริจาค  ลงชื่อ...........................................ผู้รับเงินบริจาค
      (..................................................)             (.........................................)
หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่………………….............…...ให้กับผู้บริจาคแล้ว
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๕. ปฏิทินการด�ำเนินงาน

เพื่ อ ให้ ก ารด�ำเนิ น งานส�ำเร็ จ ลุ ล ่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก�ำหนดปฏิทินการด�ำเนินงาน ดังนี้

ปฏิทินการด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่

รายการ

วัน/เดือน/ปี

๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนดหลักการ เดือนมกราคม ๒๕๖๕
และแนวทางการด�ำเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ
รายชื่อหนังสือเรียนลงในบัญชีก�ำหนดสื่อการเรียนรู้
ส�ำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ (ชั้น ป.๑ - ชั้น ม.๖)
- รอบที่ ๑ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม (ชั้น ป.๑ - ชั้น ม.๖) - รอบที่ ๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาชี้แจงและประชาสัมพันธ์
การด�ำเนินงานโครงการ

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ - ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ให้แก่ สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย
  ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
เพื่อโอนงบประมาณดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
  ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๕ สถานศึกษารณรงค์การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๕
นักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
๖ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ
ตามโครงการฯ และนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๖.๑ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการจัดซื้อ
๖.๒ ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน
มีหนังสือใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
32 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ที่

รายการ

วัน/เดือน/ปี

๗ สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนวันเปิด
ภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๕

ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๘ สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน - ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองทันก่อนวันเปิดภาคเรียน
  ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
  ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
๙ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงาน
ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาด�ำเนินการก�ำกับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลให้เป็นไปตามโครงการฯ
และนโยบาย
๑๐ สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์
ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค หน้า ๓๑

ครั้งที่ ๑
ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๑ สถานศึกษารายงานข้อมูลจ�ำนวนนักเรียน พร้อมทั้ง
ยืนยันจ�ำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC)

ครั้งที่ ๑
ข้อมูล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๒
ข้อมูล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
จาก http://www.bopp-obec.info

๑๒ สถานศึ ก ษารายงานผลการด�ำเนิ น งานโครงการสนั บ สนุ น - ครัง้ ที่ ๑ ภายในเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๕
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
- ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรายงานผ่านระบบเว็บไซต์
https://e-budget.jobobec.in.th เลือกรายการระบบบัญชี
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (National Education Account : NEA)

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ฌ. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
โดยการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว
สังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก
๓. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔. ผูป้ กครองมีความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
34 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตามประเภท
โรงเรียน ดังนี้

		 ๕.๑ โรงเรียนปกติ
ชั้น

หน่วย : บาท

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

รวมงบประมาณ

อ.๑ - อ.๓

๑,๑๖๕

๑,๖๖๕

๒,๘๓๐

ป.๑ - ป.๖ นักเรียนทั่วไป

๑,๓๘๕

๒,๔๐๑ - ๒,๖๐๔

๓,๗๘๖ - ๓,๙๘๙

ป.๑ - ป.๖ นักเรียนยากจน

๑,๘๘๕

๒,๙๐๑ - ๓,๑๐๔

๔,๒๘๖ - ๔,๔๘๙

ม.๑ - ม.๓ นักเรียนทั่วไป

๒,๔๐๐

๓,๖๕๘ - ๓,๘๔๖

๖,๐๕๘ - ๖,๒๔๖

ม.๑ - ม.๓ นักเรียนยากจน

๓,๙๐๐

๕,๑๕๘ - ๕,๓๔๖

๗,๕๕๘ - ๗,๗๔๖

ม.๔ - ม.๖

๒,๖๐๕

๔,๔๘๙ - ๔,๒๖๙

๗,๐๙๔ - ๖,๘๗๔

		 ๕.๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
หน่วย : บาท
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

รวมงบประมาณ

อ.๑ - อ.๓ นักเรียนประจ�ำ

๑๕,๖๑๕

๑๖,๑๑๕

๓๑,๗๓๐

อ.๑ - อ.๓ นักเรียนไป-กลับ

๔,๗๗๕

๕,๒๗๕

๑๐,๐๕๐

ป.๑ - ป.๖ นักเรียนประจ�ำ

๑๕,๘๓๕

๑๖,๘๕๑ - ๑๗,๐๕๔

๓๒,๖๘๖ - ๓๒,๘๘๙

ป.๑ - ป.๖ นักเรียนไป-กลับ

๔,๙๙๕

๖,๐๑๑ - ๖,๒๑๔

๑๑,๐๐๖ - ๑๑,๒๐๙

ม.๑ - ม.๓ นักเรียนประจ�ำ

๑๖,๗๕๐

๑๘,๐๐๘ - ๑๘,๑๙๖

๓๔,๗๕๘ - ๓๔,๙๔๖

ม.๑ - ม.๓ นักเรียนไป-กลับ

๕,๗๐๐

๖,๙๕๘ - ๗,๑๔๖

๑๒,๖๕๘ - ๑๒,๘๔๖

ม.๔ - ม.๖ นักเรียนประจ�ำ

๑๖,๙๕๕

๑๘,๘๓๙ - ๑๘,๖๑๙

๓๕,๗๙๔ - ๓๕,๕๗๔

ม.๔ - ม.๖ นักเรียนไป-กลับ

๕,๙๐๕

๗,๗๘๙ - ๗,๕๖๙

๑๓,๖๙๔ - ๑๓,๔๗๔

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 35

		 ๕.๓ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
อ.๑ - อ.๓ นักเรียนประจ�ำ
๑๕,๘๒๕
อ.๑ - อ.๓ นักเรียนไป-กลับ
๔,๗๗๕
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนประจ�ำ
๑๖,๐๔๕
ป.๑ - ป.๖ นักเรียนไป-กลับ
๔,๙๙๕
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนประจ�ำ
๑๖,๙๕๐
ม.๑ - ม.๓ นักเรียนไป-กลับ
๕,๙๐๐
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนประจ�ำ
๑๖,๙๕๕
ม.๔ - ม.๖ นักเรียนไป-กลับ
๖,๑๐๕

หน่วย : บาท
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
๑๖,๓๒๕
๕,๒๗๕
๑๗,๐๖๑ - ๑๗,๒๖๔
๖,๐๑๑ - ๖,๒๑๔
๑๘,๒๐๘ - ๑๘,๓๙๖
๗,๑๕๘ - ๗,๓๔๖
๑๘,๘๓๙ - ๑๘,๖๑๙
๗,๙๘๙ - ๗,๗๖๙

รวมงบประมาณ
๓๒,๑๕๐
๑๐,๐๕๐
๓๓,๑๐๖ - ๓๓,๓๐๙
๑๑,๐๐๖ - ๑๑,๒๐๙
๓๕,๑๕๘ - ๓๕,๓๔๖
๑๓,๐๕๘ - ๑๓,๒๔๖
๓๕,๗๙๔ - ๓๕,๕๗๔
๑๔,๐๙๔ - ๑๓,๘๗๔

		 ๕.๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

หน่วย : บาท

ชั้น
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
เด็กที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ
นักเรียนประจ�ำ
๑๔,๓๑๕
๓,๙๔๕
นักเรียนไป-กลับ

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

รวมงบประมาณ

๑๔,๘๑๕
๓,๗๘๕

๒๙,๑๓๐
๗,๗๓๐

		 ๕.๕ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

หน่วย : บาท

รวมงบประมาณ

อ.๑ - อ.๓

๓,๙๑๑

๔,๔๑๑

๘,๓๒๒

ป.๑ - ป.๖

๔,๑๑๖

๕,๑๓๒ - ๕,๓๓๕

๙,๒๔๘ - ๙,๔๕๑

ม.๑ - ม.๓

๕,๗๘๘

๗,๐๔๖ - ๗,๒๓๔

๑๒,๘๓๔ - ๑๓,๐๒๒

ม.๔ - ม.๖

๖,๐๐๘

๗,๘๙๒ - ๗,๖๗๒

๑๓,๙๐๐ - ๑๓,๖๘๐

ปวช.๑ - ๓
(สถานประกอบการ)

๖,๕๗๓

๙,๔๗๓

๑๖,๐๔๖

หมายเหตุ ส�ำหรับรายละเอียดดูจากภาคผนวกหน้า ๓๗
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
36 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคผนวก

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
ก. หลักการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ได้บัญญัติ
ไว้ว่า  “รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ ๒
ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะรัฐมนตรีก�ำหนดเตรียมการเพือ่ จัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รบั
การดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ ข้อ ๓ ให้สว่ นราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะ
ที่มีความส�ำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องด�ำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อบัญญัติดังกล่าว

ข. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
แก่สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สงู สุดในการพัฒนานักเรียน คุณภาพผูเ้ รียน
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๒

ค. แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้สถานศึกษาจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. น�ำเสนอแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษา  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
38 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ง. ลักษณะการใช้งบประมาณ
การใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

๑. งบบุคลากร

ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เป็นต้น

๒. งบด�ำเนินงาน

๒.๑ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิน่ เป็นต้น
๒.๒ ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
๒.๓ ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

๓. งบลงทุน

๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน สะพาน บ่อน�้ำ ฯลฯ
ทั้ ง นี้ กรณี ง บลงทุ น และงบด�ำเนิ น งาน สามารถด�ำเนิ น การได้ เ พิ่ ม เติ ม ตามหนั ง สื อ
ของส�ำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักการ
จ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือส�ำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน)

ก. หลักการ
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รายการค่ า จั ด การเรี ย นการสอน รายการเงิ น อุ ด หนุ น ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ส�ำหรับนักเรียนยากจน คือ เงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  เป็นการช่วยเหลือนักเรียน
ที่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
และผ่ า นเกณฑ์ ร ะบบการคั ด กรองปั จ จั ย พื้ น ฐานนั ก เรี ย นยากจนที่ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด

ข. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ค. เกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
จัดสรรให้นกั เรียนทีย่ ากจนในชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดส�ำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
๑. นักเรียนยากจน ให้พิจารณาคัดกรองจากนักเรียน ดังนี้
๑.๑ เบื้องต้นให้พิจารณาจากครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๑.๒ เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อ ๑.๑ แล้ว จะพิจารณาเกณฑ์สถานะครัวเรือน
เพื่อจัดระดับความยากจน ดังนี้
๑.๒.๑ สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง (ผู้พิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ไม่มีรายได้)
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
40 แนวทางการดำ
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๑.๒.๒ การอยู่อาศัย (บ้านตนเอง/บ้านเช่า/อยู่กับผู้อื่น)
๑.๒.๓ ลักษณะที่อยู่อาศัย
๑.๒.๔ ที่ดินท�ำการเกษตรได้ (รวมเช่า)
๑.๒.๕ แหล่งน�้ำดื่ม
๑.๒.๖ แหล่งไฟฟ้า
๑.๒.๗ ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)
๑.๒.๘ ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)
๑.๓ ระดับความยากจน
พิจารณาข้อมูลรายได้ สถานะครัวเรือน และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
จะถูกน�ำมาค�ำนวณด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Mean Test : PMT)
โดยก�ำหนดน�้ำหนักให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้าน ค่าน�้ำหนักที่ได้จะน�ำมาแปลงเป็นคะแนน
ความยากจนของนักเรียนแต่ละคน ค่าคะแนนความยากจนจะมีระดับความยากจนตั้งแต่จนน้อย
ถึงจนมากที่สุด
ระดั บ ความยากจน ขึ้ น อยู ่ กั บ คะแนนความยากจนเป็ น ค่ า คะแนนสั ม พั น ธ์
อาจเปลี่ยนแปลงได้

๒. การจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณจะจัดให้นักเรียนยากจน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มระดับยากจน และ
กล่มุ ระดับยากจนพิเศษ โดยจัดสรรระดับประถมศึกษา คนละ ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/ปี)
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๑,๕๐๐ บาท/ภาคเรียน (๓,๐๐๐ บาท/ปี)

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ
๑. วิธกี ารใช้จา่ ยงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน สามารถด�ำเนินการได้
๒ วิธี ดังนี้
๑.๑ สถานศึกษาสามารถด�ำเนินการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง โดยให้
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอย่างน้อย ๓ คน โดยใช้ใบส�ำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
หรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารหรือระบบพร้อมเพย์ และเก็บหลักฐานการโอนไว้เพื่อตรวจสอบ
(ส�ำหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามการจ่ายเงินของรายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)
๑.๒ สถานศึกษาจัดหาปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ �ำเป็นให้แก่นกั เรียนยากจนโดยตรง ตามรายชือ่
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑.๒.๑ ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
๑.๒.๒ ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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๑.๒.๓ ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร
๑.๒.๔ ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
นอกเหนือจาก ๔ รายการข้างต้น
๒. กรณีการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๓. กรณีนกั เรียนยากจนทีไ่ ด้รบั จัดสรรตามรายชือ่ ในบัญชีจดั สรรนักเรียนยากจน มีการย้าย
ลาออก และไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจนได้ ให้สถานศึกษาส่งคืน
เงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
๓.๑ โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้กับส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัด เพื่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะด�ำเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืน
ส่วนกลาง
๓.๒ โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวกลับคืน
ส่วนกลาง
ทั้งนี้ ขอให้ส่งหลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการและจ�ำนวนเงินแต่ละรายการ
ที่ส่งคืน) พร้อมหนังสือน�ำส่งแจ้งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  

จ. แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. ระดับสถานศึกษา

๑.๑ ส�ำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)
๑.๒ รายงานข้อมูลในระบบคัดกรองปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน (C๐nditional Cash
Transfer : CCT) ตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.๐๑) ในระยะเวลาทีก่ �ำหนด
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๑.๓ จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม
ก�ำกับ ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการจ�ำเป็น
๑.๔ ส่งงบประมาณกลับคืนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีนักเรียนไม่สามารถ
มารับเงินได้
๑.๕ รายงานผลการด�ำเนินงาน
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
42 แนวทางการดำ
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๒. ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด�ำเนินงาน
๒.๒ รวบรวมส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลาง กรณีนักเรียนไม่สามารถมารับเงินได้
๒.๓ นอกจากนี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕ (๒) ส�ำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จัดท�ำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) สนับสนุนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
โดยน�ำข้อมูลเด็กกลุ่มระดับยากจนพิเศษมาคัดกรองเป็นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
ตั้งแต่ระดับชั้น อ.๑ - ม.๓ เพิ่มเติม คนละ ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี โดยเงินอุดหนุนดังกล่าว
ส�ำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) เป็นผู้ด�ำเนินการจัดสรรและก�ำหนด
แนวทางการบริหารงบประมาณ

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
44 แนวทางการดำ
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แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
46 แนวทางการดำ
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน)

ก. หลักการ
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียน
ประจ�ำพักนอน) ทีจ่ ดั สรรให้โรงเรียน เพือ่ ใช้จา่ ยเป็นค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน ส�ำหรับโรงเรียน
ที่ด�ำเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถ
เดินทางไป - กลับได้ โดยโรงเรียนได้ด�ำเนินการก�ำกับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา

ข. นิยาม
๑. โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาส�ำหรั บ นั ก เรี ย นประจ�ำพั ก นอน หมายถึ ง โรงเรี ย นปกติ
ทีจ่ ดั การศึกษาให้แก่นกั เรียนทีม่ ที อี่ ยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทาง
ไป - กลับได้ และเป็นโรงเรียนที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียน
ที่มีนักเรียนประจ�ำพักนอน
๒. ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักสำ�หรับนักเรียนประจำ�พักนอนที่โรงเรียนจัดให้
ประกอบด้วย บ้านพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยเงินงบประมาณ
หรือเงินบริจาค สำ�หรับให้นักเรียนพักนอนในพื้นที่โรงเรียน
๓. ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หมายถึง พื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร
เป็นภูเขา ทะเล เกาะ หรือแม่น�้ำกั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน
๔. เขตพืน้ ทีบ่ ริการ หมายถึง เขตบริการทีโ่ รงเรียนกำ�หนดขึน้ เพือ่ ใช้เป็นขอบเขตในการรับ
นักเรียน โดยคำ�นึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
๕. พื้นที่โรงเรียน หมายถึง ขนาดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้น
๖. นักเรียนประจำ�พักนอนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ หมายถึง นักเรียนในเขตบริการตามประกาศ
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้ มาเรียนและพักนอน
ในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดให้เป็นประจำ� โดยโรงเรียนจัดให้แบบเต็มระบบเวลา 
๗. นักเรียนประจำ�พักนอนนอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการ หมายถึง กรณีทสี่ ถานศึกษามีความจำ�เป็น
ที่ต้องจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ และต้องการขอรับจัดสรรงบประมาณ
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารนักเรียนประจำ�พักนอน ให้กบั นักเรียนทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา และไม่สามารถเดินทางไป - กลับระหว่างทีพ่ กั อาศัยกับโรงเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการได้
และ/หรืออยู่ในพื้นที่ติดต่อกับโรงเรียนที่นักเรียนจำ�เป็นต้องมาเรียนและพักนอน

ค. เกณฑ์การจัดสรร
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน) ให้กบั นักเรียนในโรงเรียนประจ�ำพักนอน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๑๒๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ อนุมัติ
ให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรีย นประจ�ำพักนอนตามที่ขอท�ำความตกลงไว้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจาก
มือ้ ละ ๑๓ บาท/คน เป็นมือ้ ละ ๒๐ บาท/คน วันละ ๒ มือ้ จ�ำนวน ๒๐๐ วัน/ปีการศึกษา โดยจัดสรรให้
ดังนี้
๑. จัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖)
คนละ ๘,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
๒. จัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓)
คนละ ๘,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)
หมายเหตุ กรณีทสี่ ถานศึกษามีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งจัดทีพ่ กั นอนให้กบั นักเรียนนอกเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
และต้องการขอรับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน
ให้กับนักเรียนที่สุ่มเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา  และไม่สามารถเดินทางไป - กลับ
ระหว่างทีพ่ กั อาศัยกับโรงเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการได้ และ/หรืออยูใ่ นพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกับโรงเรียนทีน่ กั เรียน
จ�ำเป็นต้องมาเรียนและพักนอน ให้สถานศึกษาเสนอข้อมูล เหตุผลความจ�ำเป็น เป็นรายบุคคล
ส่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
เพื่อเสนอส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

ยกเว้น

๑. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
และอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
๒. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
48 แนวทางการดำ
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๓. นักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ด้ด�ำเนินการจัดทีพ่ กั นอนในโรงเรียน และได้เรียกเก็บเงินค่าอาหาร
นักเรียนประจ�ำพักนอนทุกคนแล้ว กรณีที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะ
จ�ำนวนนักเรียนส่วนที่เหลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๔. นักเรียนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา  โครงการสานฝันการกีฬา
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
จ�ำนวน ๖๔ โรง ใน ๓๗ อ�ำเภอ

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ
ดังนี้

โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จา่ ยงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นกั เรียนประจ�ำพักนอน

๑. จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงส�ำหรับ
ประกอบอาหารเอง เป็นต้น
๒. จ้างเหมาท�ำอาหาร
๓. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน
จ่ายเงินสดให้นักเรียน ทั้งนี้ ต้องมีใบส�ำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การด�ำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส�ำเร็จ) และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา  ๒๐๑๙
(COVID-19) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอนหรือนักเรียนประจ�ำ และนักเรียนไป - กลับสังกัดส�ำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
กรณีที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือสลับวันมาเรียน ท�ำให้สถานศึกษา
ไม่สามารถจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ จึงจ�ำเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารให้แก่นักเรียน
หรือผู้ปกครองเพื่อน�ำไปจัดหาอาหารรับประทานที่บ้าน ดังนี้

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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แนวทางการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ รับทราบตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ในข้อ ๔.๕
การบริหารจัดการส�ำหรับนักเรียนพิการและเด็กด้อยโอกาส และเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
รับทราบตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรือ่ ง การเตรียมการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก่อนเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในข้อ ๔.๓ แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส�ำหรับโรงเรียนที่จัดสถานที่พักนอนให้กับนักเรียน
ในพื้นที่ยากล�ำบาก ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้ และข้อ ๔.๔ แนวทางการใช้จ่าย
งบอุดหนุนส�ำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานจึงก�ำหนดแนวปฏิบตั กิ ารเบิกจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอนหรือนักเรียนประจ�ำ 
และนักเรียนไป-กลับสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์หรือสลับวันมาเรียน ท�ำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ จึงจ�ำเป็น
ต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองเพื่อน�ำไปจัดหาอาหารรับประทานที่บ้าน
ดังนี้

๑. กรณีเปิดภาคเรียนและนักเรียนมาเรียนตามปกติ

๑.๑ สถานศึกษาเป็นผู้จัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจ�ำพักนอนหรือนักเรียนประจ�ำ
โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒)
ใน ๓ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
กรณีที่ ๒ กรณีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
กรณีที่ ๓ กรณีการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส�ำเร็จ)
๑.๒ สถานศึกษาจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารให้แก่นักเรียน
ประจ�ำพักนอนหรือนักเรียนประจ�ำ ให้สถานศึกษาด�ำเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้อ ๒
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
50 แนวทางการดำ
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๒. กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสลับวันมาเรียน หรือการจัดการเรียน

การสอนที่บ้านแบบผสมผสานใน ๓ รูปแบบ คือ เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air Education)
เรียนรูเ้ สริมผ่านดิจทิ ลั (Online Education) และเรียนรูเ้ สริมแบบโต้ตอบ (Interactive Education)
โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19)
และตามบริบทของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประจ�ำพักนอนหรือนักเรียนประจ�ำ  และนักเรียน
ไป - กลับสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยให้ด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทาง
ดังนี้
๒.๑ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน เพื่อด�ำเนินการจ่ายเงินสด
หรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคาร หรือตามรูปแบบและวิธีการที่สถานศึกษาก�ำหนด ให้แก่นักเรียน
หรือผู้ปกครอง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือโอนเข้าบัญชี หรือตามรูปแบบและวิธีการที่สถานศึกษาก�ำหนด ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง
ตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีค�ำสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการจ่ายเงิน (ตัวอย่างตามเอกสารหน้า  ๕๒) ซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อ
ในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน (ตัวอย่างตามเอกสารหน้า ๕๓) พร้อมทัง้ แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ของนักเรียนหรือผูป้ กครอง กรณีนกั เรียนไม่สามารถลงลายมือชือ่ รับเงินได้ให้ผปู้ กครองลงลายมือชือ่
รับเงินแทน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
๒.๒ ตรวจสอบความซ�้ำซ้อนของนักเรียน (ข้อ ๑ และข้อ ๒)
๒.๓ จัดเก็บแบบหลักฐานการจ่ายเงิน และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือผู้ปกครอง (ผู้รับเงิน) เพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ตัวอย่าง
เอกสารหมายเลข ๑
ค�ำสั่งโรงเรียน………………………………….
ที่................................./..................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน ส�ำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ประจ�ำพักนอนหรือนักเรียนประจ�ำ และนักเรียนไป - กลับสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ............
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
……………………………………………………………..
ตามหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ..............
ลงวันที่.................เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน
ของสถานศึกษา  สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสลับวันมาเรียน
หรือการจัดการเรียนการสอนที่บ้านแบบผสมผสานใน ๓ รูปแบบ คือ เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ
(On-Air Education) เรียนรูเ้ สริมผ่านดิจทิ ลั (Online Education) และเรียนรูเ้ สริมแบบโต้ตอบ (Interactive
Education) โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
และตามบริบทของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประจ�ำพักนอนหรือนักเรียนประจ�ำ  และนักเรียนไป - กลับ
สังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามเดิมที่สถานศึกษาเคยจัดได้ จึงจ�ำเป็นต้องจ่ายงบประมาณ
ค่าอาหารให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองเพื่อน�ำไปจัดหาอาหารให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางที่ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก�ำหนด
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจ่ายเงิน ประกอบด้วย
๑. ..............................................................
๒. ..............................................................
๓. ..............................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ..................
  (...........................................................)
       ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ...............................................................
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
52 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวอย่าง

เอกสารหมายเลข ๒

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำพักนอน ส�ำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาประจ�ำพักนอนหรือนักเรียนประจ�ำ
และนักเรียนไป - กลับสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. .......
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
อนุบาลปีที่...................
ประถมศึกษาปีที่.................
มัธยมศึกษาปีที่...................
ระดับชั้น
จ�ำนวนนักเรียนทีไ่ ด้รบั เงินทัง้ สิน้ ..................คน ระหว่างวันที.่ ..................................ถึง....................................
ได้รบั เงินจากโรงเรียน........................................................................................................................................
สังกัด............................................................................................................................ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หมายเลข
ประจ�ำตัวประชาชน
๑๓ หลัก

ลายมือชื่อ
จ�ำนวนเงิน วัน/เดือน/ปี
ผู้ปกครอง/
(บาท)
ที่รับเงิน
นักเรียน

หมายเหตุ

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

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

ลงชื่อ..........................................ครูประจ�ำชั้น
(........................................)
                                                 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ............................................ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
(...........................................)
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการด�ำเนินงาน
๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการดำ�เนินการ
๒. สำ�รวจและจัดทำ�ข้อมูล นร.ประจำ�พักนอน ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.  
   - ข้อมูลรายชื่อ นร.ประจำ�พักนอน
   - ข้อมูลสถานที่พักนอน
   - การบริหารจัดการ นร.ประจำ�พักนอน
๓. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน

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

ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

๓. อนุญาตและจัดทำ�ประกาศเป็น ร.ร.ประจำ�พักนอนของ สพท.
๔. แจ้งประกาศให้ ร.ร.ทราบ และบันทึกข้อมูลรายชือ่ นร.ประจำ�พักนอน เพือ่ ขอรับ    
   การจัดสรรและจัดพิมพ์สรุปจำ�นวน นร.รายคนของ ร.ร.จัดส่ง สพฐ.
๕. แจ้งจัดสรรและให้โรงเรียนยืนยันข้อมูล นร.ที่ได้รับจัดสรร
๖. ตรวจสอบรายชื่อ นร.ที่ได้รับจัดสรร หากไม่เป็นไปตามที่จัดสรร สพฐ.
   จะดำ�เนินการปรับเพิ่ม - ลด ในภาคเรียนถัดไป
๗. กำ�กับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำ�เนินงาน

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    นร.ประจำ�พักนอนของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจำ�พักนอน  
    ให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนที่ดำ�เนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียน
๓. กำ�กับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำ�เนินงาน             
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานวิจัย เพื่อนำ�ผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์            
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

ส�ำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ก. หลักการ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบเงิ น อุ ด หนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปจากโครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย รายการค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ส�ำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย
รายการค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และจากผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ รายการค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ 
ค่าอาหารนักเรียนไป - กลับ และปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ

ข. แนวทางการใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
๑. เมือ่ สถานศึกษาได้รบั แจ้งบัญชีจดั สรรงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้โรงเรียนตรวจสอบบัญชีจัดสรรตามที่ระบุไว้
ในบัญชีจัดสรรกับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ส่งมาพร้อมบัญชีจัดสรร
๒. เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ ให้สถานศึกษาจัดท�ำแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
เพือ่ ส่งค�ำขอเบิกเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน พร้อมจัดท�ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุน
แยกตามรายการที่ได้รับจัดสรร
๓. ให้สถานศึกษาจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของสถานศึกษา  ตามนโยบายและจุดเน้นของส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๔. น�ำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ�ำปี ข องสถานศึ ก ษา  เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
๕. ให้ ส ถานศึ ก ษาใช้ จ ่ า ยงบประมาณตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรือ่ ง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
(ใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบด�ำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป)
๖. สถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลาข้อ ๕ เงินที่เหลือต้องส่งคืนคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
๗. ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารสถานศึกษาต้องน�ำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๘. บันทึกการรับ - จ่ายเงิน ตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS
๙. การใช้จ่ายเงินต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นล�ำดับแรก และใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
๑๐. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน สถานศึกษาเก็บไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้
๑๑. ส�ำหรับสถานศึกษาสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ไม่มีสถานะเป็นหน่วยเบิกจ่าย
ให้ด�ำเนินการใช้จ่ายเงินและการจัดท�ำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ตามหนังสือ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๖๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ค. ลักษณะการใช้งบประมาณ
๑. งบประมาณงบเงินอุด หนุน เงินอุด หนุนทั่ว ไป การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
๑.๑.๑ งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน เป็นค่าจ้าง
ชั่วคราว เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง ฯลฯ
๑.๑.๒ งบด�ำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายทีก่ �ำหนดให้จา่ ยเพือ่ การบริหารงานประจ�ำ 
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
- ค่ า ตอบแทน เช่ น ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร
วิชาชีพท้องถิ่น ฯลฯ
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- ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าเครื่องเขียน แปรงลบกระดาน
กระดาษ ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
๑.๑.๓ งบลงทุ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก�ำหนดให้ จ ่ า ยเพื่ อ การลงทุ น ได้ แ ก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
- ค่าครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องค�ำนวณ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งท�ำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบด�ำเนินงานสามารถด�ำเนินการได้เพิ่มเติม
ตามหนังสือส�ำนักงบประมาณ ดังนี้
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘
เรื่อง หลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนั ง สื อ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวั น ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
เรื่อง การปรับปรุงการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หนังสือ ที่ นร ๒๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง แนวทาง
การพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- หลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แก้ไขปรับปรุง
ตามหนั ง สื อ ส�ำนั ก งบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ หนั ง สื อ ส�ำนั ก งบประมาณ ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ และหนังสือส�ำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ�ำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ (ที่มา : http://www.bb.go.th)
๑.๒ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามแนวทาง
การด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เล่มนี้
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๒. งบเงิ น อุ ด หนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ผลผลิ ต เด็ ก พิ ก ารได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
๒.๑ เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ 
๒.๒ เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป - กลับ
๒.๓ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ 
ทั้ง ข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
และใช้ตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๓๓๒๗๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
58 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๓๓๒๗๓

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง ๑. หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๓๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/๑๖๔๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ แจ้งว่า  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับจัดสรร
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ นักเรียนไป - กลับ
และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ  ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษและได้จัดท�ำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพือ่ เบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS เข้าฝากบัญชีเงินอุดหนุนประเภทออมทรัพย์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ พบว่า มีเงินคงเหลือในบัญชีดงั กล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงขอหารือว่า
ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถน�ำเงินงบประมาณที่คงเหลือในบัญชีดังกล่าวไปช�ำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้หรือไม่
อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเป็นผู้ด�ำเนินการ ข้อ ๒.๖
ก�ำหนดให้การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่ายภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่
และยังไม่สน้ิ สุดโครงการให้รบี ด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ อย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสนิ้ สุดหรือยุบเลิกโครงการแล้ว
ปรากฏว่า มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้น�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๒. กรณีตามข้อหารือ เมื่อส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ได้ด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
นักเรียนประจ�ำ นกั เรียนไป - กลับ และเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ จนเสร็จสิน้ บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว
หากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องน�ำเงินที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑ ไม่สามารถน�ำเงินที่เหลือจ่ายไปช�ำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
						
(นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 59

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๖๕๙

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

การใช้จา่ ยเงินและการจัดท�ำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ทุกโรงเรียน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก ทุกศูนย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานข้อเสนอแนะของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วย ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่า  จากการสุ่มตรวจสอบรายงานการเงิน ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีข้อสังเกตที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ดังนี้
ข้อสังเกต ข้อ ๗.๑ โรงเรียนไม่จัดท�ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๕ ปี แยกตามรายการ
ที่ได้รับเงิน หรือโรงเรียนไม่มีการบันทึกรับเงินในทะเบียนคุม (บันทึกเฉพาะการจ่ายเท่านั้น) หรือโรงเรียน
ค�ำนวณตัวเลขในทะเบียนคุมไม่ถกู ต้อง (แสดงยอดยกไป ณ สิน้ เดือนปัจจุบนั และยอดยกมา ณ ต้นเดือนถัดไป
ไม่ตรงกัน) ท�ำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินได้
ในการนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อเสนอแนะโดยให้ด�ำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามรายการที่ได้รับเงินทั้ง ๕ รายการ หากมีเงินเหลือจ่ายให้น�ำส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งให้แจ้งก�ำชับโรงเรียนในสังกัดจัดท�ำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี
แยกตามรายการที่ได้รับเงินทั้ง ๕ รายการ และให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินและการจัดท�ำ
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว ค่าปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจ�ำ
พักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ตามระเบียบของทางราชการและแนวทางที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนด รวมทัง้ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก และศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก ด�ำเนินการ ดังนี้

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
60 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ตรวจสอบและควบคุมให้โรงเรียนในสังกัดด�ำเนินการการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นส�ำคัญตามวัตถุประสงค์
ของเงินและแนวทางทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ใช้จา่ ยให้เสร็จสิน้
ภายในระยะเวลาทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งกระทรวงการคลังก�ำหนดว่า  การใช้จ่ายเงินงบเงินอุดหนุนที่เบิกจาก
กรมบัญชีกลาง หรือส�ำนักงานคลังจังหวัดไปแล้ว ให้จ่ายภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลือจ่ายอยู่และ
ยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแล้ว ปรากฏว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้น�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ฉะนั้น
หากตรวจสอบแล้ว พบว่า  การใช้จ่ายเงินดังกล่าวของโรงเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
และแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด หรือมีเงินคงเหลือเกินระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังก�ำหนด ให้น�ำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
อนึ่ง รายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ข้อเสนอแนะว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ค่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานเกษียณอายุ
หรืองานมุทิตาจิต ค่าเครื่องแบบผู้ก�ำกับนักศึกษาวิชาทหาร ค่าปฏิทินตั้งโต๊ะ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
๒. ตรวจสอบและควบคุมให้โรงเรียนในสังกัดจัดท�ำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามแบบทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนดโดยจัดท�ำทะเบียนคุมเงิน
แยกแต่ละรายการที่ได้รับเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด�ำเนินการโดยเคร่งครัด
				
					

ขอแสดงความนับถือ
(ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 61

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
เรียน ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
๒. หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
		ด้วยงบเงินอุดหนุนส�ำหรับหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๒.๑ กระทรวงการคลังก�ำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ก�ำหนดระเบียบภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้ง
งบประมาณ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนได้ก�ำหนดแผน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรูท้ งั้ ในและนอกโรงเรียน
รวมทั้งการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันทางการศึกษากับโรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น โดยใช้จ่าย
จากงบเงินอุดหนุนทีโ่ รงเรียนได้รบั ซึง่ ในการเบิกค่าใช้จา่ ยต่างๆ โรงเรียนบางแห่งยังไม่ชดั เจนว่ารายการใดสามารถ
เบิกจ่ายได้และรายการใดไม่สมควรเบิกจ่าย ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ
แนวทางการด�ำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม เพือ่ เสริมสร้างความรูใ้ ห้กบั นักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น เหมาะสม ประหยัด
ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
				
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘-๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓
โทรสาร ๐ ๒๒๖๒ ๘๕๑๑-๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุน
ส�ำหรับหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น
ได้แก่ การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
หรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยใช้จา่ ยจากงบเงินอุดหนุนทีโ่ รงเรียนได้รบั
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ดังนี้
๑. การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่าย (ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนชุมชน
และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา
๒. การพิจารณาสถานทีส่ �ำหรับการจัดกิจกรรม รวมทัง้ การพักแรมให้เลือกใช้บริการสถานที่
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นล�ำดับแรก กรณีจ�ำเป็นต้องจัดกิจกรรม
ในสถานที่ของเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ�ำนวยการโรงเรียน โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น เหมาะสม
ประหยัด และวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/การแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณี ที่ ๑ โรงเรี ย นเป็ น หน่ ว ยงานผู ้ จั ด กิ จ กรรม/การแข่ ง ขั น ให้ เ บิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยได้
เท่าที่จ่ายจริง ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม
๒. ค่าวัสดุต่างๆ ส�ำหรับการจัดกิจกรรม
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
๔. ค่าหนังสือส�ำหรับการจัดกิจกรรม
๕. ค่าเช่าอุปกรณ์ส�ำหรับการจัดกิจกรรม
๖. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ ๕๐ บาทต่อคน
๗. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้
๘. ค่าสาธารณูปโภค
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๙. ค่าสมนาคุณวิทยากร
๙.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
๑) กรณีเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ได้ไม่เกิน ๑ คน
๒) กรณี เ ป็ น การแบ่ ง กลุ ่ ม ท�ำกิ จ กรรม ซึ่ ง ได้ ก�ำหนดไว้ ใ นโครงการหรื อ
หลักสูตรการจัดกิจกรรมและจ�ำเป็นต้องมีวิทยากรประจ�ำกลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้
ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
๓) การนั บ ชั่ ว โมงการบรรยายหรื อ ท�ำกิ จ กรรมให้ นั บ ตามเวลาที่ ก�ำหนด
ในตารางการจัดกิจกรรม โดยแต่ละชั่วโมงต้องก�ำหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้านาที กรณีก�ำหนดเวลา
ไม่เกิน ๕๐ นาที แต่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
๙.๒ อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
๑) วิ ท ยากรเป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
๒) วิ ท ยากรที่ มิ ใช่ บุ ค ลากรของรั ฐ ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น
ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
ทั้งนี้ ให้ใช้แบบใบส�ำคัญรับเงินส�ำหรับวิทยากร เอกสารหมายเลข ๑
(หน้า ๖๗)
๑๐. ค่าอาหารส�ำหรับการจัดกิจกรรมมือ้ ละไม่เกิน ๘๐ บาท หรือกรณีจ�ำเป็นต้องจัดกิจกรรม
ในสถานที่ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินมื้อละ ๑๕๐ บาท
๑๑. กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด อาหารให้ กั บ ผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ ทุ ก มื้ อ หรื อ จั ด อาหาร
ให้เพียงบางมื้อ ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑๑.๑ ส�ำหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
๑๑.๑.๑ โดยค�ำนวณเวลาตัง้ แต่เวลาทีเ่ ดินทางออกจากสถานทีอ่ ยูห่ รือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ แล้วแต่กรณี (นับเวลา 
๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก ๑ วัน)
๑๑.๑.๒ น�ำจ�ำนวนวันทั้งหมด (ตามข้อ ๑) คูณกับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ตามสิทธิ
๑๑.๑.๓ นับจ�ำนวนมื้ออาหารที่จัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม
๑๑.๑.๔ ค�ำนวณค่ า อาหารทั้ ง หมดโดยให้ คิ ด ค่ า อาหารมื้ อ ละ ๑ ใน ๓
ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ
๑๑.๑.๕ น�ำจ�ำนวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ค�ำนวณได้ตาม (ข้อ ๑๑.๑.๑)
หักด้วยจ�ำนวนเงินค่าอาหารที่ค�ำนวณได้ตาม (ข้อ ๑๑.๑.๔) ส่วนที่เหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ
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๑๑.๒ ส�ำหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ดังนี้
ที่

การจัดอาหารต่อวัน

เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย

๑

จัดอาหาร ๒ มื้อ

คนละไม่เกิน ๘๐ บาทต่อวัน

๒

จัดอาหาร ๑ มื้อ

คนละไม่เกิน ๑๖๐ บาทต่อวัน

๓

ไม่จัดอาหารทั้ง ๓ มื้อ

คนละไม่เกิน ๒๔๐ บาทต่อวัน

โดยใช้แบบใบส�ำคัญรับเงินค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมส�ำหรับนักเรียน เอกสารหมายเลข ๒
(หน้า ๖๘) เป็นหลักฐานการจ่าย
๑๒. ค่าเช่าที่พักตามที่หน่วยงานให้บริการที่พักเรียกเก็บหรือกรณีจ�ำเป็นต้องพักในสถานที่
ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด ดังนี้
ค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว
ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
๑๓. ค่ า จ้ า งเหมาพาหนะรับ - ส่งครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม
๑๔. ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้บริการสุขาให้เบิกได้ตามอัตราทีห่ น่วยงานทีใ่ ห้บริการเรียกเก็บ
๑๕. ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราทีห่ น่วยงานทีใ่ ห้บริการเรียกเก็บ
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน
๑๖.๑ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
๑๖.๑.๑ กรรมการที่เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตรา
ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
๑๖.๑.๒ กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตรา
ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
๑๖.๑.๓ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณชิ้นละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๑๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นส�ำหรับการจัดกิจกรรม
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กรณีที่ ๒ โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอืน่ หรือหน่วยงานอืน่
ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
๑. ส�ำหรับครู
๑.๑ กรณีโรงเรียนอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ ซึง่ เป็นผูจ้ ดั กิจกรรม/การแข่งขัน มีการจัดอาหาร
ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
๑.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน ไม่จัดอาหาร
ทีพ่ กั พาหนะทัง้ หมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดหรือส่วนทีข่ าดส�ำหรับครูตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
๑) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน ส�ำหรับ
ค่าเช่าห้องพักคู่ และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน ส�ำหรับค่าเช่าห้องพักเดี่ยว
๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้ค�ำนวณเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑
๒. ส�ำหรับนักเรียน
๒.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน มีการจัดอาหาร
ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
๒.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน ไม่จัดอาหาร
ที่พัก พาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้กับนักเรียน ดังนี้
๑) ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน)
๒) ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน
๓) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการต�ำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ ๑ - ๔)
๔) ใช้แบบใบส�ำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส�ำหรับนักเรียน เอกสาร
หมายเลข ๒ (หน้า ๖๘) เป็นหลักฐานการจ่าย
๓. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขัน
หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น เหมาะสม
ประหยัด ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงิน
จากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
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แบบใบส�ำคัญรับเงินส�ำหรับวิทยากร

เอกสารหมายเลข ๑

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

จ�ำนวนเงิน

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

แบบใบส�ำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส�ำหรับนักเรียน
ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม......................................โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม...........................
วันที.่ .........เดือน...........................พ.ศ. .............ถึงวันที.่ ..........เดือน..........................พ.ศ. ................
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ ..................คน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั เงินจากโรงเรียน.....................
สังกัด สพป. ............................................./สพม. ......................................ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
ล�ำดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

น วัน เดือน
ค่าอาหาร ค่ทีาพ่ เช่ักา ค่าพาหนะ รวมเป็
เงิ
น
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ที่รับปีเงิน ลายมือชื่อ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						
ลงชื่อ.................................................................ผู้จ่ายเงิน
(................................................................)
ต�ำแหน่ง..............................................................
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แนวทางด�ำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ตามกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ
รัฐบาลก�ำหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยจัดงบประมาณส�ำหรับหนังสือ
เสริมประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ซึ่งในแต่ละรายการมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
หนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
๒๐๐ บาท/ปี
อุปกรณ์การเรียน
๑๐๐ บาท/ภาคเรียน
(เช่น สีเทียน ดินน�้ำมันไร้สารพิษ กรรไกร ฯลฯ)
เครื่องแบบนักเรียน (๒ ชุด/ปี)
๓๐๐ บาท/ปี
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒๑๕ บาท/ภาคเรียน
(กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ/กิจกรรมคุณธรรม/การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ICT)

หนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�ำหนดหลักการจัดประสบการณ์ส�ำหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการ ไม่สอนเป็น
รายวิชา ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า  หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรม
เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะ หลายประสบการณ์ส�ำคัญ การที่เด็กมีโอกาสได้เลือกอ่านหนังสือ
บ่อยๆ จะท�ำให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้หนังสือและคุ้นเคยกับตัวหนังสือ สิ่งส�ำคัญที่ควรตระหนักคือ
หากเด็กมีประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขในการใช้หนังสือ จะเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยปลูกฝังให้
เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างดียิ่งในอนาคต หนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสนองความต้องการของเด็ก เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 69

คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย สิ่งที่ควรค�ำนึงถึง
		 ๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
๑.๓ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถ และพัฒนาการของเด็กอนุบาล
๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
		 อายุ ๓ - ๔ ปี
เด็กวัยนีม้ คี วามอยากรูอ้ ยากเห็นในสิง่ ต่างๆ รอบตัว พูดได้มากขึน้ สนใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล รูถ้ งึ ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรูอ้ ยากเห็น
ของเด็ก เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อื่นฟังเข้าใจ ถามอะไร ที่ไหน และเด็กสามารถ
วาดวงกลมได้ตามแบบ
		 อายุ ๔ - ๕ ปี
เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจากไหน ท�ำไมจึงเป็น
เช่นนี้ ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งนี้ความเป็นมาอย่างไร วัยนี้เริ่มจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่าง
ความจริงและเรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะส�ำหรับเด็กวัยนี้ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละคร
ตัวเอกเพียงตัวเดียว และตัวละครร่วมอีก ๒ - ๓ ตัว เรือ่ งทีส่ ง่ เสริมจินตนาการและอิงความจริงอยูบ่ า้ ง
เด็กสามารถเล่าเรื่องนิทาน และออกเสียงได้ถูกต้อง
		 อายุ ๕ - ๖ ปี
เด็กวัยนี้เริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่า
ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เนื้อหา
ของเรื่ อ งควรส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นสติ ป ั ญ ญาด้ ว ยจะเป็ น เรื่ อ งจริ ง ในปั จ จุ บั น หรื อ เป็ น เรื่ อ ง
ประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้

		 ๒. คุณลักษณะของหนังสือ
		 ๒.๑ รูปเล่ม
๑) ปกมีความสวยงามน่าสนใจ
๒) ขนาดรูปเล่มเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๓) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๔) จ�ำนวนหน้าและจ�ำนวนค�ำศัพท์เหมาะสมกับวัยของเด็ก
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		 ๒.๒ สีสบายตาและไม่ใช้สีสะท้อนแสง
		 ๒.๓ ภาพประกอบ
- มีภาพชัดเจนเหมาะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภาพน่าสนใจให้เรื่องราว
ต่อเนือ่ ง และต้องไม่เป็นภาพทีท่ �ำให้เด็กเกิดความหวาดกลัว และมีชอ่ งว่างพักสายตา ขนาดเหมาะสม
กับวัยของเด็ก  
		 ๒.๔ กระดาษ
- ควรเป็นกระดาษชนิดดี เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต ฯลฯ
		 ๒.๕ ภาษา
- ภาษาทีใ่ ช้ควรมีความถูกต้อง สละสลวย ช่วยให้เกิดจินตนาการและเหมาะสม
กับวัยของเด็ก
		 ๒.๖ เนื้อหา
- เนื้อเรื่องไม่ยากเกินไป ไม่สลับซับซ้อน ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมคุณธรรม

		 ๓. ประเภทของหนังสือเสริมประสบการณ์
ประเภทของหนังสือเสริมประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับเด็กปฐมวัย ควรมีความหลากหลาย
ทั้งเนื้อหา รูปแบบ และผู้แต่ง ตอบสนองความต้องการของเด็ก สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ อาจมีลักษณะเป็นค�ำคล้องจอง
ค�ำหรือข้อความที่เป็นจังหวะ มีรูปแบบซ�้ำ และภาพสวยงาม เช่น
๓.๑ หนังสือนิทาน เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอีสป ทั้งที่เป็น
ร้อยแก้วและร้อยกรอง
๓.๒ หนังสือภาพ เช่น หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ
๓.๓ สารานุกรมภาพส�ำหรับเด็กปฐมวัย
๓.๔ หนังสือที่แสดงวิธีการท�ำหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
๓.๕ นิตยสารส�ำหรับเด็ก
๓.๖ หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
๓.๗ หนังสือที่มีเสียงประกอบ หนังสือพลาสติก หนังสือผ้า หนังสือที่ผลิตจากวัสดุอื่น
ที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตราย หนั ง สื อ รู ป ทรงขนาดผิ ว สั ม ผั ส ที่ แ ตกต่ า งกั น ทำ � ให้ เ กิ ด การเปรี ย บเที ย บ
จัดหมวดหมู่ ฯลฯ
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แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

การคั ด เลื อ กหนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ ส�ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย สถานศึ ก ษาด�ำเนิ น การ
ตามขั้นตอน คือ ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย เสนอให้
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
หนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑. คั ด เลื อ กจากประเภทหนังสือเสริม ประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณสมบัติ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเด็ ก ตามมาตรฐานคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ในหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะ
ข้างต้นและ/หรือ
๒. เลื อ กจากตั ว อย่ า งรายชื่ อ หนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ ส�ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ ผ ่ า น
การประกวด/การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ รายละเอียดสามารถ Download จากเว็บไซต์ของส�ำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ที่ (http://academic.obec.go.th) และเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีก�ำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ
(http://academic.obec.go.th/textbook/web)

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

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

ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง         
ประมาณ ๓ วันทำ�การ

รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และจัดทำ�ใบสั่งซื้อ    
ประมาณ ๒ วันทำ�การ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน

วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ง)
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง    
คณะกรรมการ ๒ ชุด และ

๑. คณะกรรมการ              
ซื้อโดยวิธีคัดเลือก   
๒. คณะกรรมการ        
ตรวจรับ

ประมาณ ๒ วันทำ�การ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก                         
จัดทำ�หนังสือเชิญผู้ขายอย่างน้อย ๓ ราย
โดยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำ�หนด
ประมาณ ๓ - ๕ วันทำ�การ

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

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

ผู้ขายจัดส่งหนังสือ

กรณีส่งหนังสือตรงตามกำ�หนด

กรณีที่ส่งหนังสือเรียนเกินกำ�หนด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำ�เนินการตรวจรับหนังสือเรียน

โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
ให้ผู้ขายทราบ (แจ้งอัตราการปรับ)

โรงเรียนเบิกจ่ายเงิน

วันที่ผู้ขายส่งหนังสือครบ

คำ�นวณค่าปรับ
และแจ้งจำ�นวน
ค่าปรับให้ผู้ขาย
ทราบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำ�เนินการตรวจรับหนังสือเรียน

โรงเรียนเบิกจ่ายเงินโดยหักค่าปรับ

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
74 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 75

๘๕๐

๘๕๐

อ.๒

อ.๓

๙๕๐

๙๕๐

๙๕๐

๙๕๐

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖
๙๕๐
					

๙๕๐

ป.๑

ประถมศึกษา

๘๕๐

อ.๑

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น

๑๙๕

๑๙๕

๑๙๕

๑๙๕

๑๙๕

๑๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๑๕

๒๑๕

๒๑๕

๑,๓๘๕

๑,๓๘๕

๑,๓๘๕

๑,๓๘๕

๑,๓๘๕

๑,๓๘๕

๑,๑๖๕

๑,๑๖๕

๑,๑๖๕

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑.
๒.
๓.
ค่าจัด ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรม
รวม
การเรียน การเรียน
พัฒนา
การสอน
คุณภาพผู้เรียน

ก. รายการพื้นฐาน ๕ รายการ ส�ำหรับโรงเรียนปกติ
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๒.
๓.
๔.
๕.
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรม
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน
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ม.๑

มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น

๒๓๐

๒๓๐

๒๓๐

๒๑๐

๒๑๐

๒๑๐

๔๗๕

๔๗๕

๔๗๕

๔๔๐

๔๔๐

๔๔๐

๒,๖๐๕

๒,๖๐๕

๒,๖๐๕

๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

๒,๔๐๐

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑.
๒.
๓.
ค่าจัด ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรม
รวม
การเรียน การเรียน
พัฒนา
การสอน
คุณภาพผู้เรียน

๑,๙๐๐

๑,๙๐๐

๑,๙๐๐

๑,๗๕๐

๑,๗๕๐

๑,๗๕๐

๑.
ค่าจัด
การเรียน
การสอน

ก. รายการพื้นฐาน ๕ รายการ ส�ำหรับโรงเรียนปกติ (ต่อ)

๑,๑๖๔

๑,๓๒๖

๑,๓๘๔

๙๙๖

๙๒๑

๘๐๘

๒๓๐

๒๓๐

๒๓๐

๒๑๐

๒๑๐

๒๑๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๔๕๐

๔๕๐

๔๕๐

๔๗๕

๔๗๕

๔๗๕

๔๔๐

๔๔๐

๔๔๐

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒.
๓.
๔.
๕.
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรม
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

๔,๒๖๙

๔,๔๓๑

๔,๔๘๙

๓,๘๔๖

๓,๗๗๑

๓,๖๕๘

รวม

๖,๘๗๔

๗,๐๓๖

๗,๐๙๔

๖,๒๔๖

๖,๑๗๑

๖,๐๕๘

รวม
๒ ภาคเรียน
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ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑.
๒.
๓.
ชั้น
ค่าจัด ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรม
รวม
การเรียน การเรียน
พัฒนา
การสอน
คุณภาพผู้เรียน
อ.๑-อ.๓ ๓,๕๙๖
๑๐๐
๒๑๕
๓,๙๑๑
ป.๑
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
ป.๒
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
ป.๓
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
ป.๔
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
ป.๕
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
ป.๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
ม.๑
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
ม.๒
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
ม.๓
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
ม.๔
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
ม.๕
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
ม.๖
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
					
๑.
ค่าจัด
การเรียน
การสอน
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

ข. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
๑) จัดโดยครอบครัว
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒.
๓.
๔.
๕.
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรม
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
๖๕๖
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๐
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๓
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๗๐๗
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๔๖
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๕๙
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๐๘
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๒๑
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๙๖
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๑,๓๘๔
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๓๒๖
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๑๖๔
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕

รวม
๒ ภาคเรียน
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

รวม
๔,๔๑๑
๕,๑๓๒
๕,๑๒๖
๕,๑๒๙
๕,๑๘๓
๕,๓๒๒
๕,๓๓๕
๗,๐๔๖
๗,๑๕๙
๗,๒๓๔
๗,๘๙๒
๗,๘๓๔
๗,๖๗๒
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๒๓๐

๒๓๐

๕,๘๖๘

ปวช.๒

ปวช.๓ ๕,๘๖๘
					

๒๓๐

๕,๘๖๘

ปวช.๑

ชั้น

๔๗๕

๔๗๕

๔๗๕
๖,๕๗๓

๖,๕๗๓

๖,๕๗๓

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑.
๒.
๓.
ค่าจัด ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรม
รวม
การเรียน การเรียน
พัฒนา
การสอน
คุณภาพผู้เรียน

๒) จัดโดยสถานประกอบการ

๕,๘๖๘

๕,๘๖๘

๕,๘๖๘

๑.
ค่าจัด
การเรียน
การสอน

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐
๒๓๐

๒๓๐

๒๓๐
๙๐๐

๙๐๐

๙๐๐

๔๗๕

๔๗๕

๔๗๕

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒.
๓.
๔.
๕.
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรม
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

รวม
๒ ภาคเรียน

๙,๔๗๓ ๑๖,๐๔๖

๙,๔๗๓ ๑๖,๐๔๖

๙,๔๗๓ ๑๖,๐๔๖

รวม
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๑.
ค่าจัด
การเรียน
การสอน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒.
๓.
๔.
๕.
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรม
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

รวม

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

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

ชั้น

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๑.
๒.
๓.
ค่าจัด ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรม
รวม
พัฒนา
การเรียน การเรียน
คุณภาพผู้เรียน
การสอน

ค. เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
สำ�หรับโรงเรียนปกติ

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

รวม
๒ ภาคเรียน
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พื้นฐาน

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

ชั้น

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

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

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

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

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ง. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๑) นักเรียนประจำ�

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

พื้นฐาน

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

สมทบ
(ประจ�ำ)
๒๐๐
๖๕๖
๖๕๐
๖๕๓
๗๐๗
๘๔๖
๘๕๙
๘๐๘
๙๒๑
๙๙๖
๑,๓๘๔
๑,๓๒๖
๑,๑๖๔

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

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

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

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

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑๖,๑๑๕
๑๖,๘๕๑
๑๖,๘๔๕
๑๖,๘๔๘
๑๖,๙๐๒
๑๗,๐๔๑
๑๗,๐๕๔
๑๘,๐๐๘
๑๘,๑๒๑
๑๘,๑๙๖
๑๘,๘๓๙
๑๘,๗๘๑
๑๘,๖๑๙

รวม

๓๑,๗๓๐
๓๒,๖๘๖
๓๒,๖๘๐
๓๒,๖๘๓
๓๒,๗๓๗
๓๒,๘๗๖
๓๒,๘๘๙
๓๔,๗๕๘
๓๔,๘๗๑
๓๔,๙๔๖
๓๕,๗๙๔
๓๕,๗๓๖
๓๕,๕๗๔

รวม
๒ ภาคเรียน
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พื้นฐาน

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

ชั้น

สมทบ อุปกรณ์ กิจกรรม
(ประจ�ำ) การเรียน พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
๓,๖๑๐ ๑๐๐
๒๑๕
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๓๐๐ ๒๑๐
๔๔๐
๓,๓๐๐ ๒๑๐
๔๔๐
๓,๓๐๐ ๒๑๐
๔๔๐
๓,๓๐๐ ๒๓๐
๔๗๕
๓,๓๐๐ ๒๓๐
๔๗๕
๓,๓๐๐ ๒๓๐
๔๗๕
๔,๗๗๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๕,๗๐๐
๕,๗๐๐
๕,๗๐๐
๕,๙๐๕
๕,๙๐๕
๕,๙๐๕

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๒) นักเรียนไป - กลับ

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

พื้นฐาน

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

สมทบ
(ประจ�ำ)

หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
เรียน การเรียน นักเรียน พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผู้เรียน
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
๖๕๖
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๐
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๓
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๗๐๗
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๔๖
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๕๙
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๐๘
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๒๑
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๙๖
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๑,๓๘๔
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๓๒๖
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๑๖๔
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๕,๒๗๕
๖,๐๑๑
๖,๐๐๕
๖,๐๐๘
๖,๐๖๒
๖,๒๐๑
๖,๒๑๔
๖,๙๕๘
๗,๐๗๑
๗,๑๔๖
๗,๗๘๙
๗,๗๓๑
๗,๕๖๙

รวม

๑๐,๐๕๐
๑๑,๐๐๖
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๓
๑๑,๐๕๗
๑๑,๑๙๖
๑๑,๒๐๙
๑๒,๖๕๘
๑๒,๗๗๑
๑๒,๘๔๖
๑๓,๖๙๔
๑๓,๖๓๖
๑๓,๔๗๔

รวม
๒ ภาคเรียน

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
82 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พื้นฐาน

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

ชั้น

สมทบ อุปกรณ์ กิจกรรม
(ประจ�ำ) การเรียน พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
๑๔,๖๖๐ ๑๐๐
๒๑๕
๑๔,๖๖๐ ๑๙๕
๒๔๐
๑๔,๖๖๐ ๑๙๕
๒๔๐
๑๔,๖๖๐ ๑๙๕
๒๔๐
๑๔,๖๖๐ ๑๙๕
๒๔๐
๑๔,๖๖๐ ๑๙๕
๒๔๐
๑๔,๖๖๐ ๑๙๕
๒๔๐
๑๔,๕๕๐ ๒๑๐
๔๔๐
๑๔,๕๕๐ ๒๑๐
๔๔๐
๑๔,๕๕๐ ๒๑๐
๔๔๐
๑๔,๓๕๐ ๒๓๐
๔๗๕
๑๔,๓๕๐ ๒๓๐
๔๗๕
๑๔,๓๕๐ ๒๓๐
๔๗๕
๑๕,๘๒๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๐๔๕
๑๖,๙๕๐
๑๖,๙๕๐
๑๖,๙๕๐
๑๖,๙๕๕
๑๖,๙๕๕
๑๖,๙๕๕

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

จ. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๑) นักเรียนประจำ�

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

พื้นฐาน

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

สมทบ
(ประจ�ำ)

หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
เรียน การเรียน นักเรียน พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผู้เรียน
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
๖๕๖
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๐
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๓
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๗๐๗
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๔๖
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๕๙
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๐๘
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๒๑
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๙๖
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๑,๓๘๔
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๓๒๖
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๑๖๔
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑๖,๓๒๕
๑๗,๐๖๑
๑๗,๐๕๕
๑๗,๐๕๘
๑๗,๑๑๒
๑๗,๒๕๑
๑๗,๒๖๔
๑๘,๒๐๘
๑๘,๓๒๑
๑๘,๓๙๖
๑๘,๘๓๙
๑๘,๗๘๑
๑๘,๖๑๙

รวม

๓๒,๑๕๐
๓๓,๑๐๖
๓๓,๑๐๐
๓๓,๑๐๓
๓๓,๑๕๗
๓๓,๒๙๖
๓๓,๓๐๙
๓๕,๑๕๘
๓๕,๒๗๑
๓๕,๓๔๖
๓๕,๗๙๔
๓๕,๗๓๖
๓๕,๕๗๔

รวม
๒ ภาคเรียน

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 83

พื้นฐาน

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

ชั้น

สมทบ อุปกรณ์ กิจกรรม
(ไป-กลับ) การเรียน พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
๓,๖๑๐ ๑๐๐
๒๑๕
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๖๑๐ ๑๙๕
๒๔๐
๓,๕๐๐ ๒๑๐
๔๔๐
๓,๕๐๐ ๒๑๐
๔๔๐
๓,๕๐๐ ๒๑๐
๔๔๐
๓,๕๐๐ ๒๓๐
๔๗๕
๓,๕๐๐ ๒๓๐
๔๗๕
๓,๕๐๐ ๒๓๐
๔๗๕
๔,๗๗๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๔,๙๙๕
๕,๙๐๐
๕,๙๐๐
๕,๙๐๐
๖,๑๐๕
๖,๑๐๕
๖,๑๐๕

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๒) นักเรียนไป - กลับ

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

พื้นฐาน

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

สมทบ
(ไป-กลับ)

หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
เรียน การเรียน นักเรียน พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผู้เรียน
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
๖๕๖
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๐
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๓
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๗๐๗
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๔๖
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๕๙
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๐๘
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๒๑
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๙๖
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๑,๓๘๔
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๓๒๖
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๑๖๔
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๕,๒๗๕
๖,๐๑๑
๖,๐๐๕
๖,๐๐๘
๖,๐๖๒
๖,๒๐๑
๖,๒๑๔
๗,๑๕๘
๗,๒๗๑
๗,๓๔๖
๗,๙๘๙
๗,๙๓๑
๗,๗๖๙

รวม

๑๐,๐๕๐
๑๑,๐๐๖
๑๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๓
๑๑,๐๕๗
๑๑,๑๙๖
๑๑,๒๐๙
๑๓,๐๕๘
๑๓,๑๗๑
๑๓,๒๔๖
๑๔,๐๙๔
๑๔,๐๓๖
๑๓,๘๗๔

รวม
๒ ภาคเรียน

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
84 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ค่า
อาหาร

-

ไป - กลับ ๓,๖๓๐
					

๑๐๐

๑๐๐
๒๑๕

๓,๙๔๕
๒,๙๗๐

๒๑๕ ๑๔,๓๑๕ ๑๓,๕๐๐
-

๕๐๐
๒๐๐

๒๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๓๐๐

๓๐๐

รวม
๒ ภาคเรียน

๒๑๕ ๓,๗๘๕

๗,๗๓๐

๒๑๕ ๑๔,๘๑๕ ๒๙,๑๓๐

รวม

จ�ำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนเงินอุดหนุนค่าอาหาร
และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจ�ำ  ซึ่งได้รับจัดสรรในผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ โดยให้บริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปตามรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)

ส�ำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รบั เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

๕๐๐

รวม

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

ปัจจัย
หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ
พื้นฐาน
เรียน การเรียน นักเรียน
นักเรียน (รวม/ชุด)
ประจ�ำ

ปัจจัย อุปกรณ์ กิจกรรม
พื้นฐาน การเรียน พัฒนา
นักเรียน
คุณภาพ
ประจ�ำ
ผู้เรียน

ค่า
อาหาร

ประจ�ำ ๑๓,๕๐๐

ชั้น

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ฉ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง  การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เรียน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส�ำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑ ชุด
๒. หลักเกณฑ์เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑ ชุด
๓. ส�ำเนาประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การระดมทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑ ชุด
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑ ชุด
ด้วยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การเก็บเงินบ�ำรุง
การศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาสถานศึกษา  สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาสถานศึกษา  สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. แนวปฏิบตั กิ ารระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ โทรสาร ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บ
เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ
ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่าย
เพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ก�ำหนดให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ
การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธกี ารทีแ่ ตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนทีใ่ ช้สอื่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และเป็ น ไปด้ ว ยความสมั ค รใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ ว ยปั จ จุ บันสถานศึกษาได้รับ เงินสนับ สนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาส�ำหรับสถานศึกษา
ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงต้องการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ท�ำการสอนเพิ่มเติม
จากเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นกรณีพเิ ศษ โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้ กอปรกับการตอบข้อหารือของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  เห็นว่า  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถประกาศให้สถานศึกษา
ของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาจ�ำนวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยงั มีสถานศึกษา
บางแห่งเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นกรณีพเิ ศษ ดังนัน้ เพือ่ ให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้ปกครองมิให้เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้

ก. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินสนับสนุนจากนักเรียนหรือผูป้ กครองได้ เนือ่ งจากรัฐบาลได้จา่ ยเงินงบประมาณ
เพื่ออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ค่าเล่าเรียน
ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง
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๖. ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมคุ ณ ธรรม/ชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ /เนตรนารี / ยุ ว กาชาด
ปีละ ๑ ครั้ง
๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง
๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตร
ปีละ ๔๐ ชั่วโมง
๙. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน
๑๐. ค่าสมุดรายงานประจ�ำตัวนักเรียน
๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน
๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล
๑๓. ค่าวัสดุส�ำนักงาน
๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๑๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
๑๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา
๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน
๒๐. ค่าบัตรประจ�ำตัวนักเรียน
๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน
ส�ำหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดท�ำเป็นลักษณะพิเศษ
อย่างมีคุณภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น
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ข. สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนนอกเหนื อ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถ
ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
ที่

รายการ

อัตราการเก็บ/คน/ภาคเรียน

๑ ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

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

ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ บาท
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ�ำเป็นและ
และด้านอื่นๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น)
ของท้องถิ่น ยกเว้นค่าใช้จ่ายห้องเรียน
พิ เ ศษด้ า นภาษาอั ง กฤษ ให้ เ ก็ บ ได้
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP
การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
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ค. สถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
ที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้
ที่

รายการ

๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด
ของนักเรียนนอกเวลาเรียน
๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

อัตราการเก็บ/คน/ภาคเรียน
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
กั บ สภาพฐานะทางเศรษฐกิ จ ของท้ อ งถิ่ น
ทุ ก รายการรวมกั น ไม่ เ กิ น ๑,๒๕๐ บาท
ต่อภาคเรียน

๔ ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้

ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจาก
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปทีไ่ ด้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง
โดยประหยัดตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๒. ค่าสาธารณูปโภคส�ำหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให้
๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
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จ. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัดตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน
ดังนี้
๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๔. ค่าอาหารนักเรียน
๕. ค่าหอพัก
๖. ค่าซักรีด
ส�ำหรับสถานศึกษาที่จัดให้นักเรียนอยู่ประจ�ำ  สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัดตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน
โดยไม่รอนสิทธิ์ที่จะได้รับ ดังนี้
๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน ควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก
๓. ค่าสาธารณูปโภคส�ำหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพเิ ศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๕. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
๖. ค่าอาหารนักเรียน
๗. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวิ ช าการ/คุ ณ ธรรม/ชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ /เนตรนารี / ยุ ว กาชาด
และการไปทัศนศึกษา
๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก่ อ น จึ ง จะด�ำเนิ น การขอรั บ
การสนับสนุนได้โดยให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นก�ำหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรา  ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงก�ำหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดมทรัพยากรเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และเป็ น ไปด้ ว ยความสมั ค รใจ
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยปัจจุบนั การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบกับ
มาตรา  ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากร
และการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล
ครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา  ดังนั้น เพื่อให้การระดมทรัพยากรเป็นไป
ในแนวทางเดี ย วกั น ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์
ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี
๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น
๓. สถานศึกษาต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพือ่ ส่งเสริมและ
ให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
จะต้องสอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สถานศึ ก ษาต้ อ งรายงานผลการด�ำเนิ น งานตามโครงการระดมทรั พ ยากร
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา		

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า  ๑๒ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษา
ดังกล่าว โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา  ๑๕ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขตการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
แต่ละคณะมาเป็นล�ำดับ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นว่า  โดยที่เรื่องนี้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายด้ า นการศึ ก ษาของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ และนโยบายปฏิ รู ป
การศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล�้ำสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม
ในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับ
จากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย
เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืน มั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่าง
ต่อเนื่อง
อาศั ย อ�ำนาจตามความในมาตรา  ๔๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค�ำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในค�ำสั่งนี้
“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า  งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง
สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี” หมายความว่า  การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.
๓) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
“การศึ ก ษาพิ เ ศษ” หมายความว่ า  การจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามผิ ด ปกติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่างๆ
ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะ
ยากล�ำบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ข้อ ๒ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการด้วย
ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด�ำเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก�ำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการ
จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
(๑)  ค่าจัดการเรียนการสอน
(๒)  ค่าหนังสือเรียน
(๓)  ค่าอุปกรณ์การเรียน
(๔)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๕)  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๖)  ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาใช้แทนและ
ขยายผลต่อจากค�ำสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค�ำสั่งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการก�ำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
ข้อ ๗ ค�ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมศิ าสตร์ ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ ม และความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เจริ ญ ก้ า วหน้ า
อย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียม
กับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและดำ�รงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังปรากฏแนบท้ายคำ�สัง่ นี้ แทนมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมศิ าสตร์ ในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เงื่ อ นไขและระยะเวลาการใช้ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้เป็นไป ดังนี้

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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และ ๔

๑. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕
๓. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ใช้ในทุกชั้นเรียน
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี อำ � นาจในการยกเลิ ก เพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๐๑๘

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งแนวทางการด�ำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)
เรียน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง หนังสือประทับตรา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๕๕๖
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
ตามหนั ง สื อ ที่ อ ้ า งถึ ง ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ แจ้ ง แนวทาง
การด�ำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงาน
และบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน (เพิม่ เติม) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากเดิม รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มีแนวทางให้สถานศึกษาด�ำเนินการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ดังนี้ ๑) กิจกรรมวิชาการ ๒) กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ ๓) กิจกรรมทัศนศึกษา และ
๔) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพิ่มเติม กิจกรรมที่ ๕ คือ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่าย
ในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
98 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
พร้อมทัง้ ตรวจสอบ ก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานตามแนวทางการด�ำเนินงานและบริหารงบประมาณ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
					
(นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๗๒๙
								

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง

แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จำ�นวน ๑ ชุด
ตามที่ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในปัจจุบัน ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และนักเรียนไม่สามารถเดินทาง
มาโรงเรียนได้ นั้น
ในการนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า  ตามแนวทางการดำ�เนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครือ่ งแบบนักเรียน กำ�หนดให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กบั
นักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จึงกำ�หนดวิธีการจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) โดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้ดำ�เนินการ ดังนี้
๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงการเพิ่มเติมวิธีการจ่ายเงินรายการ
ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นและรายการค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น อั น เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19 โดยขอให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแจ้งความประสงค์จะให้โรงเรียน
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน โดยค่าธรรมเนียม
การโอนขึน้ อยูแ่ ต่ละธนาคาร พร้อมแนบเอกสารสำ�เนาสมุดคูฝ่ ากธนาคารของผูป้ กครองหรือสำ�เนาสมุดคูฝ่ าก
ธนาคารของนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
๒. จั ด ทำ � รายละเอี ย ดการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้ ป กครองหรื อ นั ก เรี ย น
ตามแบบที่กำ�หนด พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๓. ดำ�เนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยเร็ว

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
100 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูป้ กครองหรือนักเรียนทีไ่ ด้รบั จากธนาคาร
พร้อมแบบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ได้รับประทับตรา
จากธนาคาร เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๕. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ
นักเรียนจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหาแทน
ทั้งนี้ การดำ�เนินการให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกันพิจารณากำ�หนดวิธีการจ่ายเงินของแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยคำ�นึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นสำ�คัญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำ�เนินการต่อไป
   ขอแสดงความนับถือ

								

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 101

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๓๔๘

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

								

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง

แจ้งแนวทางการดำ�เนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (เพิ่มเติม)
เรียน ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำ�นวยการสถานศึกษาสังกัดสำ�นักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
อ้างถึง หนังสือประทับตรา สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๔๘๒
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำ�นวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวทางการดำ�เนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้จดั ทำ�แนวทางการดำ�เนินงานและบริหาร
งบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
จำ�นวน ๒ รายการ ดังนี้
๑. รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติมข้อความ หน้าที่ ๓๙ ง. ลักษณะการใช้งบประมาณ
ดังนี้ “โรงเรียนสามารถนำ�เงินอุดหนุนรายการนี้ไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูได้ เช่น
การเช่าซือ้ จัดหาซอฟต์แวร์ส�ำ หรับการสือ่ สารทางไกล การจัดหาอุปกรณ์ทใี่ ช้เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการเรียน
การสอนออนไลน์ของครู เป็นต้น” โดยโรงเรียนปรับแผนปฏิบัติการประจำ�ปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพือ่ การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำ�ปีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติมข้อความ หน้าที่ ๒๒ ในกิจกรรมที่ ๕.๒.๕
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตาม
และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพิม่ เติม “สามารถน�ำไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือชัว่ โมงอินเทอร์เน็ตส�ำหรับนักเรียน
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน” เป็นต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
102 แนวทางการดำ
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบ กำ�กับ ติดตาม การดำ�เนินงานตามแนวทางการดำ�เนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
   ขอแสดงความนับถือ

								

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๔๐๙๓
								
เรื่อง
เรียน

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อก�ำหนด
ออกตามความในมาตรา  ๙ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓๔) ข้อ ๓.๑.๓.๒ (๒) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ก่อนเข้า  Quarantine Zone เพื่อให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นั้น
ในการนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อ
ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาด�ำเนินการ ดังนี้
๑. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก�ำหนดให้มีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen
Test Kit (ATK) หรือวิธกี ารอืน่ ๆ ขอให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนบุคลากร
และชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบ ตามหนังสือส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๐๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit
(ATK) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถน�ำเงินอุดหนุนไปจัดซื้อชุดตรวจ
Antigen Test Kit (ATK) โดยด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑ รายการค่าจัดการเรียนการสอนที่มีงบประมาณเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้
งบประมาณในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาปรับแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี/แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙
(COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนทีม่ งี บประมาณเพียงพอโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อ
การใช้งบประมาณในการด�ำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน โดยให้สถานศึกษาด�ำเนินการปรับแผน
แผนการด�ำเนินการในแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี/แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจ�ำปีต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
104 แนวทางการดำ
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๒.๓ เงินรายได้สถานศึกษาเฉพาะในส่วนทีม่ ไิ ด้เก็บจากผูป้ กครองหรือนักเรียนทีม่ งี บประมาณ
คงเหลือเพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ให้สถานศึกษาด�ำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติหลักการให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและ
น�้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ ‘SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�ำเป็น เหมาะสม ประหยัด
และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การด�ำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุส�ำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-19)) และจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องค�ำนึงถึงงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับโดยไม่ส่งผลกระทบในการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน และจัดซื้อชุดอุปกรณ์การตรวจที่ได้มาตรฐานเป็นส�ำคัญ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและด�ำเนินการต่อไป
   ขอแสดงความนับถือ

								

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

แนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ๔/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานประชุมจัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานและการบริหารงบประมาณ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้วย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ด�ำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน
๕ รายการ จ�ำแนกตามรายการ ดังนี้ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุปกรณ์
การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
เพื่ อ ให้ก ารบริห ารงบประมาณการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้แต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�แนวทาง
การดำ�เนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
ที่ปรึกษา
๑. นายอัมพร พินะสา
๒. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
๓. นายชล�ำ อรรถธรรม
๔. นายวันชัย ธงชัย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาพิเศษ

คณะท�ำงาน
๑. ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
�เนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
106 แนวทางการดำ
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ประธานคณะท�ำงาน

๒. นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
รองประธานคณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทำ�งาน
๔. ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน
คณะทำ�งาน
๕. ผู้อำ�นวยการสำ�นักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทำ�งาน
หรือผู้แทน
๖. ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้แทน
คณะทำ�งาน
๗. ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
คณะทำ�งาน
๘. ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน
คณะทำ�งาน
๙. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
  
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๐. นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนิติการ สำ�นักนิติการ
๑๑. นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง
คณะทำ�งาน
ข้าราชการบำ�นาญ
๑๒. นางพรพิมล ชินภักดี
คณะทำ�งาน
ข้าราชการบำ�นาญ
๑๓. นางสาววรนันท์ รวมสุข
คณะทำ�งาน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
๑๔. นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
คณะทำ�งาน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๑๕. นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน
คณะทำ�งาน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
๑๖. นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑๗. นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
๑๘. นายสมจิต สมอ
คณะทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
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๑๙. นางสาวแก้วใจ จิเจริญ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๒๐. นางสาวสุดา ดวงจันทร์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
๒๑. นายจิรทิปต์ ผาธรรม
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
๒๒. นายสมโชค สุทธิเมธานันท์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปากน�้ำปราณวิทยา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
๒๓. นายอธิปย์ อู่แก้ว
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
๒๔. นายเจน เกิดโพชา
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒๕. นางวรรณา จิตกระแส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
๒๖. นายพิทักษ์ โสตถยาคม
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
๒๗. นายพิเชฏษ์ จับจิตต์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒๘. นางภาวิณี แสนทวีสุข
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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๒๙. นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า 
ผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
สำ�นักการคลังและสินทรัพย์ 		
๓๐. นางสาวนพศร พรมณีพิสมัย
ผู้อำ�นวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ
สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓๑. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๓๒. นางนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓๓. นางสาวสำ�เภาเงิน ชาติสำ�ราญ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓๔. ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๕. ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย หรือผู้แทน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๖. ผู้อำ�นวยการกลุ่มสารสนเทศ หรือผู้แทน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๗. ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา หรือผู้แทน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๘. นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๙. นางสาวนันทพร ลิมปกาญจน์เวช
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สำ�นักการคลังและสินทรัพย์
๔๐. นายจักรพันธ์ อัมรนันท์
พนักงานธุรการ สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๔๑. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงบประมาณ ๑
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒. นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๓. นางสาวปพิชญา พุฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๔. นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำ�งานและเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำ�งานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำ�งานมีหน้าที่
๑. เสนอผลการดำ�เนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ระดมความคิดเห็นและจัดทำ�ร่างแนวทางการดำ�เนินงานและการบริหารงบประมาณ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. จัดทำ�แนวทางการดำ�เนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
							

(ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ศูนย์ประสานงาน
ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๑, ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๕

หนังสือเรียน
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๓, ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๕

การจัดซื้อจัดจ้าง
ส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๒

เปิดดูบัญชีจัดสรรได้จาก
http://www.bopp.go.th/

รายงานข้อมูลจ�ำนวนนักเรียน
https://bopp-obec.info/

เปิดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จาก
http://academic.obec.go.th และ http://academic.obec.go.th/textbook/web/
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