๑. ค่าจัดการเรียนการสอน 		
เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนปกติ
ระดับก่อนประถมศึกษา
๘๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี)
ระดับประถมศึกษา
๙๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑,๗๕๐บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑,๙๐๐บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี) 		
ระดับ ปวช. ๑-๓ (จัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ)
๕,๘๖๘ บาท/คน/ภาคเรียน (๑๑,๗๓๖ บาท/คน/ปี)
๒. ค่าหนังสือเรียน
มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชั้น ปวช. ๑-๓         
(สถานประกอบการ)

๒๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี
๖๒๕.๐๐ บาท/คน/ปี
๖๑๙.๐๐ บาท/คน/ปี
๖๒๒.๐๐ บาท/คน/ปี
๖๗๓.๐๐ บาท/คน/ปี
๘๐๖.๐๐ บาท/คน/ปี
๘๑๘.๐๐ บาท/คน/ปี
๗๖๔.๐๐ บาท/คน/ปี
๘๗๗.๐๐ บาท/คน/ปี
๙๔๙.๐๐ บาท/คน/ปี
๑,๓๑๘.๐๐ บาท/คน/ปี
๑,๒๖๓.๐๐ บาท/คน/ปี
๑,๑๐๙.๐๐ บาท/คน/ปี
๒,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
ก่อนประถม
๑๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๒๐๐ บาท/คน/ปี)
ประถมศึกษา
๑๙๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๓๙๐ บาท/คน/ปี)
มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๒๐ บาท/คน/ปี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี)
ชั้น ปวช. ๑-๓
๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี)
(สถานประกอบการ)
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ก่อนประถม
๓๐๐ บาท/คน/ปี
ประถมศึกษา
๓๖๐ บาท/คน/ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๕๐ บาท/คน/ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. ๑-๓
๙๐๐ บาท/คน/ปี
(สถานประกอบการ)
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมวิชาการ
๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
๓. ทัศนศึกษา
๔. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ก่อนประถม
๒๑๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๓๐ บาท/คน/ปี)
ประถมศึกษา
๒๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๘๐ บาท/คน/ปี)
มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๘๘๐ บาท/คน/ปี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/คน/ปี)
ชั้น ปวช. ๑-๓
๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/คน/ปี)
(สถานประกอบการ)

ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕
http://plan.bopp-obec.info

แนวทางการด�ำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการด�ำเนินงาน

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
SUCCESS

ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการดําเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่ าใช้จ่ ายในการจั ดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด
การจัดทําแนวทางการดํ าเนินงานตามโครงการสนั บสนุนค่ าใช้จ่ ายในการจั ดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีแนวคิดและหลักการในการดําเนินการ 3 ประการดังนี้
๑. ยึดหลักการแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เป็นแนวทางหลักและปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการวิจัยการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. สนองตอบต่ อนโยบายของคณะรั ฐมนตรี พลเอก ประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา
กําลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป มีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายเฉพาะสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
ทบทวน ปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยการลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน
ไม่มีกิจกรรมเพิ่มภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
3. แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เป็นแนวทางการดําเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกัน
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสําคัญของ
แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนั บสนุ นค่าใช้ จ่ ายในการจัดการศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บอนุ บาลจนจบการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสําคัญของนโยบาย
วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย ตัวชี้ วัด งบประมาณ เกณฑ์ การจั ดสรรและแนวทางการดําเนินงาน ปฏิทินการดําเนิ นงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในด้านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สถานศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล
(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
หน้า
คํานํา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ด้านคุณภาพ
ด้านปริมาณ
ตัวชี้วัด
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
นิยามศัพท์
การจัดสรรงบประมาณ
เกณฑ์และแนวทางการดําเนินงาน
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
๒. ค่าหนังสือเรียน
2.1 งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้
2.3 แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
- แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
แนวทางการบริหารจัดการ
การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ใบแสดงเจตจํานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
แนวทางการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วม
โครงสร้างของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
ปฏิทินการดําเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑
3
3
3
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5
5
5
6
6
7
8
9
9
9
10
12
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15
16
17
19
20
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21
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29

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าใช้จ่ายรายหัว
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
- ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน
การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ลักษณะการใช้งบประมาณ
สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
ด้วยงบเงินอุดหนุน สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
- แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน
แนวทางการดําเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕61
แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย
ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน
1. โรงเรียนปกติ
2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
3. โรงเรียนศึกษาพิเศษ
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร

30
31
31
33
36
39
40
42
43
46
47
48
50
51
53
53
57
59
61
62

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
63
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
67
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
69
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04006/ว.2951 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การจัดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลของโงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
71
สําเนาคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
72
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2561
74
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1833/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประชุมจัดทําแนวทางการดําเนินงานและการบริหาร
งบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
75
ศูนย์ประสานงาน
79
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แนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระสําคัญในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ด้านการศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า
ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องดําเนินการให้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่งได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับ
มาตรา 14 บัญญัติว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควร
แก่กรณี ดังต่อไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด (3) การลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นว่านโยบายจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา
15 ปี สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ํา สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงได้ออกคําสั่งหัวหน้า
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 28/2559 เรื่ อง ให้ จั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 15 ปี โดยไม่ เก็ บค่ าใช้ จ่ าย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ได้ยืนยันแนวทางการจัดให้บุคคลได้รับการศึกษา
ขั้ นพื้ นฐานไม่ น้ อยกว่ า 1๕ ปี โดยไม่ เก็ บค่ าใช้ จ่ าย และพั ฒนาต่ อไปด้ วยการยกระดั บจากการเป็ นโครงการ
ตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง
และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง และได้ให้ความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา
หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษา
สงเคราะห์ด้วย นอกจากนี้ ได้กําหนดความหมายของคําว่า การศึกษาพิเศษ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่
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บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิค
ต่ าง ๆ ในการสอนตามลั กษณะความต้ องการและความจํ าเป็ นของแต่ ละบุ คคล และ การศึ กษาสงเคราะห์
หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป
หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ทั้งนี้ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของ
คณะรั ฐมนตรี กําหนดอั ตราค่ าใช้ จ่ายในการจั ดการศึ กษาสํ าหรับการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตาม
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือ
เรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ(6) ค่าใช้จ่าย
อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มี ผลใช้ อยู่ในวั นก่ อนวันที่คําสั่ งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้ บังคั บต่อไปจนกว่ าจะมีการกํ าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อ 3
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี
มติคณะรั ฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุ มัติตั้ง
งบประมาณเป็นรายปีเพื่อดําเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นลําดับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้
ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ใช้อัตรา
ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ เสนอเรื่ องการเพิ่ มเงิ นอุ ดหนุ นค่ าใช้ จ่ ายต่ อหั วสํ าหรั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรี ยน โดยใช้ผลการวิจัยของกระทรวงศึ กษาธิ การ
การปรับเพิ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมติคณะรัฐมนตรี
ได้ประชุมหารื อ เมื่อวั นที่ 21 พฤศจิ กายน 2549 อนุ มั ติให้ ปรับอั ตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่ อหัวสํ าหรั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
การศึกษาในระบบโรงเรียน อัตราเดิม อัตราใหม่ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553-ปัจจุบัน
1. ก่อนประถมศึกษา
600 1,700
783 1,149 1,516 1,700
2. ประถมศึกษา
1,100 1,900 1,233 1,499 1,766 1,900
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
1,800 3,500 2,083 2,649 3,216 3,500
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
4.1 ประเภทสามัญศึกษา 2,700 3,800 2,883 3,249 3,616 3,800
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4.2 ประเภทอาชีวศึกษา
4.2.1 ช่างอุตสาหกรรม
4,640 6,500
4.2.2 พาณิชยกรรม
3,040 4,900
4.2.3 คหกรรม
3,940 5,500
4.2.4 ศิลปกรรม
4,940 6,200
4.2.5 เกษตรกรรม
- เกษตรกรรมทั่วไป 4,140 5,900
- เกษตรกรรมปฏิรูป 9,140 11,900

4,950
3,350
4,200
5,150

5,570
3,970
4,720
5,570

6,190
4,590
5,240
5,990

6,500
4,900
5,500
6,200

4,433 5,019 5,605 5,900
9,600 10,520 11,440 11,900

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพื้นฐาน ได้แก่
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ
อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้
ด้านปริมาณ
1. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕61
จํานวนทั้งสิ้น 6,945,488 คน
1.1 นักเรียนแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้
๑.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
898,998 คน
1.1.๒ ระดับประถมศึกษา
3,220,408 คน
1.1.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1,765,130 คน
1.1.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1,039,923 คน
1.1.๕ ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)
7,973 คน
1.1.๖ นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
13,056 คน
1.2 นักเรียนแยกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
1.2.๑ โรงเรียนปกติ
(จํานวน 30,306 โรง)
6,863,376 คน
1.2.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (จํานวน 51 โรง)
๔๔,521 คน
1.2.3 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (จํานวน 48 โรง)
15,957 คน
1.2.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
(จํานวน 77 ศูนย์)
13,056 คน
1.2.5 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ 8,578 คน
(จัดโดยครอบครัว 605 คน จัดโดยสถานประกอบการ 7,973 คน)
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2. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามประเภท
โรงเรียน ดังนี้
ก. โรงเรียนปกติ
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60

อ.๑-อ.3
ป.๑-ป.๖ นร.ทั่วไป
ป.๑-ป.๖ นร.ยากจน
ม.๑-ม.๓ นร.ทั่วไป
ม.๑-ม.๓ นร.ยากจน
ม.๔-ม.๖

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

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61

รวมงบประมาณ

๑,๖๖๕ บาท
๒,๓70 บาท - ๒,๕๖๓ บาท
3,3๐๖ บาท - ๓,5๖๓ บาท
๓,๕๕๐ บาท - ๓,806 บาท
๕,๐๐๐ บาท - ๕,๒๙๙ บาท
๔,๓๖๒ บาท - ๔,๒๑4 บาท

๒,๘๓๐ บาท
๓,755 – ๓,๙๔๘ บาท
5,1๙๑ – ๔,๙๔๘ บาท
๕,๙๕๐ – ๖,206 บาท
๘,๙๐๐ – ๙,๑๙๙ บาท
๖,๙๖๗ – ๖,๘๑๙ บาท

ข. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61

รวมงบประมาณ

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

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

16,115 บาท
5,275 บาท
๑6,820 บาท - ๑7,0๑๓ บาท
๕,980 บาท - 5,977 บาท
17,964 บาท - ๑8,149 บาท
๖,914 บาท - 7,099 บาท
18,834 บาท - 18,564 บาท
๗,723 บาท - 7,514 บาท

31,730 บาท
10,050 บาท
32,655 - 32,848 บาท
10,972 - 10,975 บาท
34,714 - 34,899 บาท
12,614 - 12,799 บาท
35,789 - 35,519 บาท
13,628 - 13,419 บาท

ค. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61

รวมงบประมาณ

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

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

๑6,325 บาท
5,2๗๕ บาท
๑7,030 บาท - ๑7,027 บาท
๕,980 บาท - 5,977 บาท
18,164 บาท - ๑8,349 บาท
7,114 บาท - 7,299 บาท
๑8,773 บาท - ๑8,5๖4 บาท
๗,923 บาท - ๗,714 บาท

๓๒,๑๕๐ บาท
๑๐,๐๕๐ บาท
๓๓,๐75 – ๓๓,072 บาท
๑๐,๙75 – ๑0,972 บาท
๓๕,114 – ๓๕,299 บาท
๑3,014 – ๑๓,๑๙๙ บาท
35,728– 35,519 บาท
14,028 – 13,819 บาท
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ง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60

เด็กที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ
นักเรียนประจํา
นักเรียนไป-กลับ

14,315 บาท
3,945 บาท

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61

รวมงบประมาณ

14,815 บาท
3,785 บาท

29,130 บาท
7,730 บาท

จ. การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
ชั้น
อ.๑-อ.3
ป.๑-ป.๖
ม.๑-ม.๓
ม.๔-ม.๖
ปวช.๑-๓
(สถานประกอบการ)

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61

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

๔,๔๑๑ บาท
๕,๐๓๗ บาท - ๕,๒๙๔ บาท
๖,๙๓๘ บาท - ๗,๑๘๗ บาท
๗,๗๖๕ บาท - ๗,๖๑7 บาท
๙,๔๗๓ บาท

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

หมายเหตุ สําหรับรายละเอียดดูจากภาคผนวก หน้า 53-61

ตัวชี้วดั
ด้านปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐาน
หลักสูตร
2. ร้ อยละของสถานศึ กษาที่ มี การจั ดการศึ กษาโดยการมี ส่ วนร่ วมของนั กเรี ยน ผู้ ปกครอง ครู
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ในขั้ นตอนต่ าง ๆ ของการดํ าเนิ นงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นิยามศัพท์
1. การสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึกษาขั้ นพื้นฐาน หมายถึ ง งบประมาณที่ รั ฐจั ดสรรให้
สถานศึกษา 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การศึ กษาภาคบั งคั บ หมายถึ ง การศึ กษาชั้ นปี ที่ หนึ่ งถึ งชั้ นปี ที่ เก้ าของการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาภาคบั งคั บ พ.ศ. 2545 โดยรั บเด็ กเข้ าศึ กษาซึ่ งมี อายุ ย่ างเข้ าปี ที่ เจ็ ดจนถึ ง
อายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี แต่ไม่เกินอายุ 20 ปี ตามข้อมูล
ที่รายงานเข้าสู่ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)
3.1 ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1-3 ให้แก่เด็กที่มีอายุ
ตั้งแต่ 3-5 ปี
3.2 ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 6
3.3 ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสามัญ
(ระดับชั้น ม.4 ถึง ม. 6) และประเภทอาชีวศึกษาที่จัดโดยสถานประกอบการ (ปวช.)
4. การศึ กษาพิ เศษ หมายถึ ง การจั ดการศึ กษาให้ แก่ บุ คคลซึ่ งมี ความผิ ดปกติ อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
ซึ่งจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการ
และความจําเป็นของแต่ละบุคคล
5. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก หรืออยู่ใน
สถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
6. เด็กไม่มีสัญชาติไทย หมายถึง เด็กวัยเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่เข้ารับ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
6.1 เด็ กที่ ไม่ มี หลั กฐานตามกฎหมายว่ าด้ วยทะเบี ยนราษฎร์ หมายถึ ง เด็ กที่ อาศั ยอยู่ ใน
ประเทศไทย และไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์
6.2 เด็กที่ไม่มี ทร.13 หมายถึง เด็กต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่อยู่ในทะเบียนกลาง ใช้รหัส
นําหน้าด้วย G โดยได้รับรหัสประจําตัวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว
6.3 เด็กที่มี ทร.13 หมายถึง เด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกลาง ใช้รหัส
นําหน้าด้วย 0
7. เด็กต่างชาติ หมายถึง เด็กที่มีสัญชาติต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีหลักฐานแสดงตัวตน
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การจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณ แผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จํานวน 36,230,405,900 บาท ดังนี้
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
23,653,286,500 บาท
๒. ค่าหนังสือเรียน
2,619,856,300 บาท
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
2,680,030,100 บาท
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
2,754,409,000 บาท
4,522,824,000 บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวมทั้งสิ้น
36,230,405,900 บาท
เกณฑ์และแนวทางการดําเนินงาน
1. ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหาร
นักเรียนประจําพักนอน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
1.1 นักเรียนโรงเรียนปกติ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
๑) ระดับก่อนประถมศึกษา
๘๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน
๒) ระดับประถมศึกษา
๙๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน
๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน

(๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี)
(๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี)
(๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี)
(๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี)

มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ เห็ น ชอบให้ เพิ่ ม เงิ น อุ ด หนุ น รายหั ว
ให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนี้
๑. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับ
ปกติ (ก่อนประถมศึกษา ๑,๗๐๐ บาท/ประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท) เพิ่มอีก ๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๕๐๐ บาท/คน/ ปี)
๒. โรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาขนาดเล็ก ที่มีนัก เรีย น ๓๐๐ คนลงมา ให้เ พิ่ม จากรายหัว
ที่ได้รับปกติ (ม.ต้น ๓,๕๐๐ บาท/ม.ปลาย ๓,๘๐๐ บาท) เพิ่มอีก ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี)
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๒ มิ ถุ นายน ๒๕๕๓ เห็ นชอบให้ เพิ่ มเงิ นอุ ดหนุ นให้ โรงเรี ยน
ขยายโอกาสที่ มี นั ก เรี ย น ๓๐๐ คนลงมา ให้ เ พิ่ ม จากรายหั ว ที่ ไ ด้ รั บ ปกติ โดยจั ด ให้ เ ฉพาะนั ก เรี ย น ม.ต้ น
เพิ่มให้อีก ๕๐๐ บาท/ คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี)
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1.1.2 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2550 เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา
๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี)
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี)
สําหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
1.1.3 ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน
ตามหนั งสื อกรมบั ญชี กลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวั นที่ 24 มี นาคม 2559
อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอนตามที่ขอทําความตกลงไว้ ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4,000 บาท/คน/ภาคเรียน (8,0๐๐ บาท/คน/ปี)
4,000 บาท/คน/ภาคเรียน (8,0๐๐ บาท/คน/ปี)

1.1.4 ค่าจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
๑) ระดับก่อนประถมศึกษา
๓,๕๙๖ บาท/คน/ภาคเรียน (๗,๑๙๒ บาท/คน/ปี)
๒) ระดับประถมศึกษา
๓,๖๘๑ บาท/คน/ภาคเรียน (๗,๓๖๒ บาท/คน/ปี)
๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๕,๑๓๘ บาท/คน/ภาคเรียน (๑๐,๒๗๖ บาท/คน/ปี)
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕,๓๐๓ บาท/คน/ภาคเรียน (๑๐,๖๐๖ บาท/คน/ปี)
๕) ระดับ ปวช. ๑-๓
๕,๘๖๘ บาท/คน/ภาคเรียน (๑๑,๗๓๖ บาท/คน/ปี)
(ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ)
1.2 นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
๑.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา
- นักเรียนประจํา 15,300 บาท/คน/ภาคเรียน (30,6๐๐ บาท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับ 4,4๖๐ บาท/คน/ภาคเรียน (8,9๒๐ บาท/คน/ปี)
1.2.๒ ระดับประถมศึกษา
- นักเรียนประจํา 15,400 บาท/คน/ภาคเรียน (30,8๐๐ บาท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับ 4,560 บาท/คน/ภาคเรียน (9,120 บาท/คน/ปี)
1.2.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นักเรียนประจํา 16,100 บาท/คน/ภาคเรียน (32,2๐๐ บาท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับ 5,0๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (10,1๐๐ บาท/คน/ปี)
1.2.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียนประจํา 16,2๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (32,5๐๐ บาท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับ 5,200 บาท/คน/ภาคเรียน (10,4๐๐ บาท/คน/ปี)
1.3 นักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้
1.3.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
- นักเรียนประจํา ๑5,510 บาท/คน/ภาคเรียน (31,020 บาท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับ 4,4๖๐ บาท/คน/ภาคเรียน (8,9๒๐ บาท/คน/ปี)
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1.3.๒ ระดับประถมศึกษา
- นักเรียนประจํา 15,610 บาท/คน/ภาคเรียน (31,220 บาท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับ 4,5๖๐ บาท/คน/ภาคเรียน (9,๑๒๐ บาท/คน/ปี)
1.3.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นักเรียนประจํา 16,3๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (3๒,6๐๐ บาท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับ 5,250 บาท/คน/ภาคเรียน (10,5๐๐ บาท/คน/ปี)
1.3.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียนประจํา 16,250 บาท/คน/ภาคเรียน (32,5๐๐ บาท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับ 5,400 บาท/คน/ภาคเรียน (10,8๐๐ บาท/คน/ปี)
1.4 นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
1.4.1 ค่าอาหารนักเรียนประจํา 13,500 บาท/คน/ภาคเรียน (27,000 บาท/คน/ปี)
1.4.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจํา 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)
1.4.3 ค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ 3,630 – 2,970 บาท/คน/ภาคเรียน (6,600 บาท/คน/ปี)
๒. ค่าหนังสือเรียน
๒.๑ งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณ ปี 2561 เป็นค่าหนังสือเรียน
ทุกระดับชั้นและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานเฉพาะ ป.๑ - ป.๖ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเป็ นค่าหนังสื อเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุ กคน
ดังนี้
มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชั้น ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ)

๒๐๐.00 บาท/คน/ปี
625.00 บาท/คน/ปี
619.00 บาท/คน/ปี
๖๒๒.00 บาท/คน/ปี
673.00 บาท/คน/ปี
806.00 บาท/คน/ปี
๘๑๘.00 บาท/คน/ปี
764.00 บาท/คน/ปี
๘77.00 บาท/คน/ปี
๙๔๙.00 บาท/คน/ปี
1,318.00 บาท/คน/ปี
๑,๒๖๓.00 บาท/คน/ปี
๑,๑09.00 บาท/คน/ปี
๒,๐๐๐.00 บาท/คน/ปี

2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้
กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือตามกิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน โครงการขยายโอกาสการเข้ าถึ งบริ การทางการศึ กษาและการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้แก่

10
2.2.๑ ระดับก่ อนประถมศึ กษาใช้หนั งสื อเสริมประสบการณ์ระดั บปฐมวั ยที่ สอดคล้องตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60
2.2.2 ระดับประถมศึกษา (ป.๑–ป.๖) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์
๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา
๖) ศิลปะ
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และใช้แบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มี เพื่อเสริมทักษะที่จําเป็นแก่นักเรียน
เฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น ได้แก่
๑) ภาษาไทย
๒) คณิตศาสตร์
๓) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ใช้หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชา
พื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
๒.๓ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
2.3.๑ การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชา
พื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา
มี เนื้ อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ให้เลือกจากบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕61 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/ หรือ เว็บไซต์
ของสํ า นั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา หรื อ เว็ บ ไซต์ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
http://academic.obec.go.th หรือ http://www.obec.go.th
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สําหรับการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนปฐมวัย เป็นผู้คัดเลือก
หนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณา
จากความสอดคล้ อ งของหลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวั ยและหลั กสู ตรสถานศึ กษาต่ อการส่ งเสริ มนิ สั ยรั กการอ่ าน
ส่ งเสริ มกระบวนการคิ ดคุ ณธรรมจริ ยธรรม รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม ฯลฯ ซึ่ งสามารถดู ร ายชื่ อ ตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ที่ ผ่ า น
การประกวด/การคัดเลือก จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากเว็บไซต์สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th หรื อเว็ บไซต์ ฐานข้ อมู ลบั ญชี กํ าหนดสื่ อการเรี ยนรู้ สํ าหรั บเลื อกใช้ ในสถานศึ กษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/
๒.3.2 การจัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
(1) หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จัดซื้อเพื่อใช้สําหรับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ควรมีหลากหลายประเภท หลายหลายในด้านของผู้แต่ง
ผู้วาดภาพประกอบและเนื้อหาการเรียนรู้ และมีจํานวนเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์ในห้องเรียน
ระดับปฐมวัย
(2) หนังสื อเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ดําเนินการจัดซื้อ ดังนี้
(2.1) จัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้
นักเรียนครบทุกคน โดยหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ให้พิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(2.2) จัดซื้อแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษาใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อแจกให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน
โดยไม่เรียกเก็ บคื น ทั้ งนี้ การจั ดซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 1 และ 4 ให้ พิจารณาเลือกซื้อ
ฉบับที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทั้งนี้ ในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนทุกกรณี ให้สถานศึกษาดําเนินการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ า ย สํ า หรั บ กรณีที่ ได้ รับ แจ้ง จัดสรร
งบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน ให้สถานศึกษายืมเงินจาก งบเงินอุดหนุน รายการ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลําดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน
เป็นลําดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจํานวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม
(3) งบประมาณในการจั ดซื้ อหนั งสื อเรี ยนและแบบฝึ กหั ด สามารถถั วจ่ ายระหว่ าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้
(4) ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อ / จัดหาให้แก่นักเรียนทุกคน และสร้างวินัย
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(5) งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน
ให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถนําไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
เพิ่ มเติ ม/รายวิ ชาเพิ่ มเติ มที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บหลั กสู ตรสถานศึ กษา หรื อจั ดทํ าสํ าเนาเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(6) วิธีดําเนินการจัดซื้อ
(6.๑) ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยให้คํานึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและให้ต่อรองราคาจากผู้ขาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรณี หนั งสื อเรี ยนที่ คั ดเลื อกมี ความจํ าเป็ นต้ องระบุ ชื่ อสํ านั กพิ มพ์ และชื่ อผู้ แต่ ง
เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยให้จัดทําหนังสือ
แจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า สํานักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เมื่อมีผู้เสนอราคาต่ําสุดแล้ว
หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ทําการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
(6.๒) ให้สถานศึกษาเตรียมดําเนินการหาผู้ขายไว้ให้พร้อม เพื่อที่จะทําสัญญาได้ทันที
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา
(6.3) เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงิน
และจํานวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจํานวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน
(6.๔) ออกใบเสร็ จรั บเงิ นตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึ กษา
ตามจํานวนเงินที่ได้รับส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
(6.๕) เมื่อดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุ
หนังสือเรียน และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
(6.6) การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เรี ย นจะต้ อ งดํ า เนิ น การด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ได้กําหนดปฏิทินการดําเนินงานมาให้ด้วยแล้ว
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ํา ดินน้ํามันไร้สารพิษ
กรรไกรสําหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา
๑๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๒๐๐ บาท/คน/ปี)
- ระดับประถมศึกษา
๑๙๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๓๙๐ บาท/คน/ปี)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๒๐ บาท/คน/ปี)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี)
- ระดับ ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ) ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี)
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้
แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน จะโอนงบประมาณค่ าอุ ปกรณ์ การเรี ยนให้ แก่
หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ดําเนินการโอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์
การเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสด
ให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง เพื่อนําไปเลือกซื้ออุ ป กรณ์ การเรียนที่จําเป็ นต้ องใช้ในการเรียนการสอนได้
ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยส่งผลต่อคุณภาพ ได้แก่ สีเทียน สีน้ํา ดินน้ํามันไร้
สารพิษ กรรไกรสําหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก
ตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ วั สดุ ฝึ กอาชี พ วั สดุ ด้ านICT กระเป๋ านั ก เรี ย น ฯลฯ เป็ นต้ น ในกรณี ที่ มี การบริ จาค
ให้ดําเนินการตามแนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
ให้กับสถานศึกษาด้วยความสมัครใจ เพื่อให้สถานศึกษานําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
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โดยดําเนินการขั้นตอนการจ่ายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้
๑. เมื่ อสถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณให้ ตรวจสอบจํ านวนเงินที่ได้ รั บแจ้ งการโอนเงินและ
จํานวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาว่ามีจํานวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน
๒. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษาตามจํานวนเงิน
ที่ได้รับส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
3. สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนและ/หรือ
ผู้ปกครองโดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทน
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ (ตามแบบฟอร์มหน้า 20)
๔. สถานศึ ก ษาแจ้ ง ให้ นั ก เรี ย นและ /หรื อ ผู้ ป กครองจั ด ซื้ อ จั ด หาอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นได้
ตามความต้องการ ได้แก่ จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน โดยดําเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สําหรับโรงเรียน
ที่ห่างไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้ปกครอง
หาซื้อได้ลําบาก สถานศึ กษาสามารถดํ าเนิ นการช่วยเหลืออํ านวยความสะดวกในการจัดหาได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียน จากนักเรียน
หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐาน
การจัดหาแทน) ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 (ตามแบบฟอร์มหน้า 21)
๖. สถานศึ ก ษาดู แ ลให้ นั ก เรี ย นมี อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นจริ ง หากพบว่ า นั ก เรี ย นไม่ มี อุ ป กรณ์
การเรียน โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองนําเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองจะต้องคืน
เงินให้กับทางราชการ
7. ผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน โดยถัวจ่ายร่วมกับค่าเครื่องแบบนักเรียนได้
8. กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษา ดําเนินการตามแนวทาง
การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์อุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ
เพื่อให้โรงเรียนนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา
๓๐๐ บาท/คน/ปี
- ระดับประถมศึกษา
๓๖๐ บาท/คน/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๔๕๐ บาท/คน/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๐๐ บาท/คน/ปี
- ระดับ ปวช. ๑-๓ (สถานประกอบการ) ๙๐๐ บาท/คน/ปี
กรณี นั กเรี ยนมี ชุ ดนั กเรี ยนเพี ยงพอแล้ ว สามารถซื้ อเข็ มขั ด รองเท้ า ถุ งเท้ า ชุ ดลู กเสื อ/เนตรนารี /
ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้
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แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครือ่ งแบบนักเรียน
สํ านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน จะโอนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่
หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ดําเนินการโอนเงินงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน
และ/หรื อผู้ ปกครอง และหากมี เครื่ องแบบนั กเรี ยนเพี ยงพอแล้ วอาจนํ าเงิ นที่ ได้ รั บไปจั ดซื้ อเข็ มขั ด รองเท้ า
ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา/อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นได้
ทั้ งนี้ ให้ สถานศึ กษาแจ้ งให้ นั กเรี ยนและ/หรื อผู้ ปกครองจั ดซื้ อ จั ดหาเครื่ องแบบนั กเรี ยนได้
ตามความต้องการ ได้แก่ จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง โดยดําเนินการให้ทัน
ก่อนเปิดภาคเรียน สําหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลําบาก โรงเรียนสามารถดําเนินการช่วยเหลืออํานวยความสะดวก
ในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจ่ า ยเงิ น การควบคุ ม ติ ด ตาม และตรวจสอบให้ ป ฏิ บั ติ เ หมื อ นกั บ การจ่ า ย
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
อนึ่ง กรณีสถานศึกษาหรือผู้ปกครอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีของผู้ประกอบการ
ที่ ข ายสิ น ค้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลรั ษ ฎากรให้ แ จ้ ง กรมสรรพากรผ่ า นทาง www.rd.gp.th หั ว ข้ อ
“แจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี”
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่…............ ปีการศึกษา…............
ระดับชั้น ❏อนุบาลปีที่….............. ❏ประถมศึกษาปีที่……......................
❏มัธยมศึกษาปีที่….......... ❏ปวช. (สถานประกอบการ)…........................
นักเรียนจํานวนทั้งสิ้น…………….........คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…........................................................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…....................................................................ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนําเงิน
ที่ได้รับไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ หากไม่ดําเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืน
ให้กับโรงเรียนต่อไป
ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หมายเลข
ประจําตัว
นักเรียน ๑๓ หลัก

จํานวนเงิน

วันที่
รับเงิน

ลายมือชื่อผู้รับเงิน หมายเหตุ

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

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................ผู้อํานวยการโรงเรียน
(.................................................)
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เอกสารหมายเลข ๒
แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน)

❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ …........................ ปีการศึกษา……………………....
ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่…................
❏ ประถมศึกษาปีที่….................
❏ มัธยมศึกษาปีที่…........... ❏ ปวช. (สถานประกอบการ)…...................
นักเรียนจํานวนทั้งสิ้น…..................คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…........................................................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…..................................................และขอรับรองว่านักเรียนทุกคน/ผู้ปกครอง
ได้นําเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หมายเลข
จํานวนเงิน
ประจําตัว
เครื่องแบบ อุปกรณ์
นักเรียน ๑๓ หลัก

รวม

วันที่
จัดหา

ลายมือชื่อ
ผู้ปกครอง/
นักเรียน

รวมทัง้ สิ้น
ลงชื่อ........................................................ครูประจําชั้น
(....................................................)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.......................................................ผู้อํานวยการโรงเรียน
(....................................................)

หมายเหตุ
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๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้
- ก่อนประถมศึกษา
๒๑๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๓๐ บาท/คน/ปี)
- ประถมศึกษา
๒๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๘๐ บาท/คน/ปี)
- มัธยมศึกษาตอนต้น
๔๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๘๘๐ บาท/คน/ปี)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/คน/ปี)
- ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ) ๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/คน/ปี)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมวิชาการ
๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา
๔. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ทั้ งนี้ ในการวางแผนกํ าหนดกิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนต้ องให้ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ าย
(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีส่วนร่วมและพิจารณาโดยที่ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มีความต้องการพิเศษและ
เด็กด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ
โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมตามนโยบาย
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่ มเวลารู้” ตามคู่ มื อบริ หารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ ” โดยวางแผนดํ าเนินการ
ในแผนปฏิ บั ติ การประจํ าปี ของสถานศึ กษา และสามารถใช้ งบประมาณ งบเงิ นอุ ดหนุ น รายการกิ จกรรมพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนในการดําเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวได้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ และแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการให้โอกาสนักเรี ยนได้เรียนรู้ ได้แก่
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตย ทั้งนี้ กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นการดําเนินการ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ โดยพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารด้านการคิดและการพัฒนา
กรอบความคิ ด แบบเปิ ด กว้ า ง (Growth Mindset) ด้ า นการแก้ ปั ญ หา ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละทั ก ษะ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อเสริมสร้างทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และ
ทักษะชีวิต โดยตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึกการทํางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถ
ด้านการใช้ทักษะชีวิตและสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
โดยกําหนดให้ดําเนินการกิจกรรม ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. กิ จ กรรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม /ลู ก เสื อ /เนตรนารี / ยุ ว กาชาด/ผู้ บํ า เพ็ ญ ประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้
กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม โดยปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตสํานึกการทําประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
(มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทํางาน ความกตัญญู) และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ
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โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ได้แก่ ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก ค่ายรักษ์สัตว์
ค่ายยุวชนคนดี ค่ายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นต้น
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเรียนลูกเสือ/
เนตรนารี/ยุวกาชาด โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช้ชีวิต
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แก่ การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย (ไต่เขาปืนต้นไม้ ฯลฯ) โดยกําหนด
ให้มีการดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. กิ จ กรรมทั ศนศึ กษาโดยเน้ นภู มิ ศาสตร์ และประวั ติ ศาสตร์ ของชาติ และท้ องถิ่ น และ/หรื อ
ทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยกําหนดให้ดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/
บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทําสื่อรายงาน การนําเสนอข้อมูล การออกแบบ
สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/คน/ปี
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แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สําหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถานศึกษา
ที่มีลักษณะพิเศษจากสถานศึกษาทั่วไป ได้รับการอนุโลมนอกจากแนวทางการดําเนินการข้างต้น ดังนี้
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๑. โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษและโรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์ รั บนั กเรี ยนในลั กษณะประจํ า ได้ รั บ
การสนั บสนุ นงบประมาณเงิ นอุ ดหนุ นเป็ นปั จจั ยพื้ นฐานด้ านค่ าเครื่ องแบบนั กเรี ยน ชุ ดลู กเสื อ ชุ ดเนตรนารี
ชุ ดลํ าลอง ถุ งเท้ านั กเรี ยน รองเท้ า นั กเรี ยน เข็ มขั ด ชุ ดนั กศึ กษาวิ ชาทหาร ตามหนั งสื อสํ านั กงบประมาณ
ที่ นร ๐๔๑๐/ ๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ และจากแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ให้นําไปจัดทํากิจกรรมที่พัฒนา
คุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัดรองเท้า ชุดกีฬา ที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น โดยให้โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการแทนผู้ปกครอง
ที่มอบฉันทะไว้กับผู้อํานวยการโรงเรียนด้วยเหตุผลผู้ปกครองมีภูมิลําเนาอยู่ห่างไกลและการคมนาคมลําบาก
๒. โรงเรี ยนการศึ กษาพิ เศษและโรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์ ที่ รั บนั กเรี ยนประเภทไป–กลับ สามารถ
ดําเนินการตามแนวนโยบายได้
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้บริการเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการในการฟื้นฟูและ
พัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย ( ชุดต่าง ๆ ) ตามความเหมาะสม
ค่าหนังสือเรียน
๑. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือ
สุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา) ดําเนินการดังนี้
1.๑ โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเองในบางส่วน
1.๒ โรงเรียนสอนคนตาบอด ไม่สามารถใช้หนังสือเรียนตามปกติให้จัดทําหนังสืออักษรเบรลล์ได้
1.3 โรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้จัดทําแบบเรียนในด้านพัฒนาศักยภาพ และแบบ
เสริมประสบการณ์ของเด็กแต่ละบุคคล
๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิด หรือแรก
พบความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ให้จัดทําเอกสารตาม IEP (Individualized Education Program)
ของเด็กพิการแต่ละบุคคลและแบบเสริมประสบการณ์ รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล์
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่ (๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน/
ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน) (๒) ค่าหนังสือเรียน (๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60
และภาคเรียนที่ ๑/๒๕61)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรร ๗๐% ของจํานวนนักเรียนรายบุคคล
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ ๑/๒๕60
(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕60)
ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕60)
แล้วจึงจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ๑๐๐% ของจํานวนนักเรียนปัจจุบัน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดสรร ๗๐% ของจํานวนนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ ๒/๒๕60
(ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕60) ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง
เป็น อ.๒ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖
สําหรับนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น อ.๑ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔
จัดสรร ๗๐% ของจํานวนนักเรียนชั้น อ.๑ ป.๑ ม.๑ และ
ม.๔ เดิม ปีการศึกษา ๒๕60
ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕61) แล้ว
จึงจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ๑๐๐% ของจํานวนนักเรียนปัจจุบัน
กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเกินจํานวนนักเรียนจริง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน
และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน (นักเรียนลดลง) ให้โรงเรียนเก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการจัดสรรครั้ ง ต่ อ ไป
ซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป สําหรับกรณีนักเรียนย้าย ให้โรงเรียนต้นทางแจ้งรายละเอียด
รายการพร้อมหลักฐานที่นักเรียนได้รับจัดสรรให้โรงเรียนปลายทางทราบ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณกิจกรรมการสนับสนุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เป็นรายสถานศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบเพื่อเตรียมการจัดซื้อ จัดหา จัดกิจกรรมต่อไป โรงเรียนสามารถเปิดดูรายละเอียด
การจั ดสรรได้ จากเว็ บไซต์ สํ านั กนโยบายและแผนการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน http://plan.bopp-obec.info ทั้ งนี้
จะโอนงบประมาณดังกล่าวให้แก่หน่วยเบิกจ่ายเพื่อดําเนินการโอนงบประมาณเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
ทุกแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการให้นักเรียนได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
สําหรับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนเงินประจํางวด
ให้เพื่อเบิกจากคลังจังหวัด

แนวทางการบริหารจัดการ
เมื่อสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้
แผนปฏิบัติการประจําปีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ และ
นโยบาย

การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึ กษาแต่ งตั้ งคณะกรรมการกํ ากั บ ติ ดตามและประเมิ นผล ซึ่ งประกอบด้ วย ผู้ แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน รวมทั้งกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรายงานผ่ านระบบ
บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( National Education Account : NEA )
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาแต่ งตั้ งคณะกรรมการกํ ากั บ ติ ดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผล
การดําเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา และกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษารายงานผลการดํ าเนิ นงานในระบบติ ดตามและประเมิ นผล
การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระบบ e-MES)
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการ กํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการดําเนินงาน
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แนวทางการบริจาคเงินทีไ่ ด้รบั สิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
กรณี ที่ ผู้ ปกครองและนั กเรี ยนได้ รั บสิ ทธิ์ ค่ าเครื่ องแบบนั กเรี ยน และค่ าอุ ปกรณ์ การเรี ยนแล้ ว
มี ความประสงค์ ที่ จะบริ จาคเงิ นที่ ได้ รั บสิ ทธิ์ ดั งกล่ าวให้ กั บโรงเรี ยนด้ วยความสมั ครใจ เพื่ อให้ โรงเรี ยนนํ าไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถทําได้โดยทําใบสําคัญรับเงินจากโรงเรียน และ
นําเงินบริจาคให้กับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกัน ตามแบบใบแสดงเจตจํานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามตัวอย่าง หน้า 23)
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แนวทางการบริจาคเงินทีไ่ ด้รบั สิทธิค์ ่าเครือ่ งแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน

........................................
ใบแสดงเจตจํานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียน...........................................................
สพป./สพม......................................................
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน.......................................................แขวง/ตําบล.......................................................
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................
หมายเลขประจําตัวนักเรียน (๑๓ หลัก).................................................... ระดับชั้น..........................ปีการศึกษา 2561
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 จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่เป็นสิทธิ์
ของข้าพเจ้าด้วยความสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรายการ ดังนี้
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน.................................................บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน.................................................บาท
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น..................................บาท (.....................................................................)
เพื่อให้โรงเรียนนําไปดําเนินการ ดังนี้
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
 ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาหรือจัดสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ลงชื่อ.......................................................ผู้บริจาค
(..................................................)

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

หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่…………………………….. ให้กับผู้บริจาคแล้ว
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แนวทางการดําเนินงานด้านการมีสว่ นร่วม
การดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบโดยกลุ่มเป้าหมาย ในการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้
นักเรียน
นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการร่วมพิจารณาจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ของตนตามความเหมาะสม โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ ซึ่งรับผิดชอบการใช้ การรักษา
หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน และรับผิดชอบในการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ผูป้ กครอง
ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในปกครอง
ของตนให้เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ สร้างความตระหนักและปลูกฝังนิสัย
ให้นักเรียนใช้หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน)
มีบทบาท
1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
2. ร่วมกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและสถานศึกษา
3. ให้ ค วามเห็ น ชอบในการใช้ เ งิ น ที่ เ หลื อ จากการดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เรี ย นและ
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในเรื่องจัดซื้อ
หนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มีบทบาท
1. ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน
2. ให้ความเห็นชอบในการกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนและสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถ
นําไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทําสําเนา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น และเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สั ง เกตการณ์ ในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็ นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
5. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และนําไปใช้เพื่อพัฒนาแนวทาง
การดําเนินงานต่อไป
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ตารางแสดงการมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. นักเรียน
๒. ผู้ปกครอง
ภาค
๓. คณะกรรมการภาคี
ประชาชน
๔ ฝ่าย
๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. สถานศึกษา
ภาคราชการ ๒. สพป./สพม.
3. สพฐ.

ร่วมคิด ร่วมทํา






-

ร่วมติดตาม
ประเมินผล




ร่วมรับผิดชอบ














-
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โครงสร้างของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ไม่เกิน ๓๐๐ คน
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

กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป
ประกอบด้วย
๑. ผู้แทนครู
ไม่น้อยกว่า ๒ คน
๒. ผู้แทนผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่า ๒ คน
๓. ผู้แทนชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ คน
๔. ผูแ้ ทนนักเรียน ไม่น้อยกว่า ๒ คน
รวม
ไม่น้อยกว่า ๘ คน

สถานศึกษาจัดทําประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
เป็นรายปีแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอํานาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน

2. ร่วมกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในเรื่องจัดซื้อ
หนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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ปฏิทินการดําเนินงาน
เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน ดังนี้
ปฏิทนิ การดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่
รายการ
๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักการ
และแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย
๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศบัญชี
รายชื่อหนังสือลงในบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับใช้ใน
สถานศึกษา
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ (ป.๑ – ม.๖)
๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม (ป.๑ – ม.๖)
๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย เพื่อโอน
งบประมาณดังกล่าว ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาชี้แจงและประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานโครงการ
๕ สถานศึกษารณรงค์การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน
๖ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ ตามโครงการฯ
และนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.1 ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ
6.2 ให้ร้านค้ารับใบสั่งซื้อและสํานักพิมพ์เตรียมจัดส่งหนังสือเรียน
6.3 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน
มีหนังสือใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน

วัน/เดือน/ปี
เดือนธันวาคม 2560
รอบที่ 1 วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 วันที่ ๑5 มีนาคม 2561

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภายในเดือนมกราคม 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561 ภายในเดือนมีนาคม 2561
เดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2561

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

7 สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ของปีการศึกษา 2561
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ที่
๘

รายการ
สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน
ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทันภายในวันเปิดภาคเรียน

๙

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการกํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลให้เป็นไปตามโครงการฯ และ
นโยบาย
๑๐ สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค หน้า 28
11 สถานศึกษารายงานข้อมูลจํานวนนักเรียน พร้อมทั้งยืนยันจํานวน
นักเรียนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : Data Management
Center (ระบบ DMC)

1๒ สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานโครงการขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรายงานผ่านระบบ Emes ของสํานักติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน/เดือน/ปี
- ภาคเรียนที่ 2/2560
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
- ภาคเรียนที่ 1/2561
ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2560
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน 2561
ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2560
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 น.
ครั้งที่ ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น.
จาก http://www.bopp-obec.info
ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน 2561
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม 2561
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ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. นั ก เรี ย นได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษา โดยการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร
รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก
3. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ผู้ ป กครองมี ค วามพึ ง พอใจที่ ไ ด้ รั บ บริ ก ารตามโครงการขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
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การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)


หลักการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้อง
ดํ าเนิ นการให้ เด็ กทุ กคนได้ รั บการศึ กษาเป็ นเวลาสิ บสองปี ตั้ งแต่ ก่ อนวั ยเรี ยนจนจบการศึ กษาภาคบั งคั บ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ข้ อ 3 ให้ ส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานดํ าเนิ นการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน 15 ปี
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มี
ความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จะต้องดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อบัญญัติดังกล่าว

วัตถุประสงค์
งบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ น ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) จัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัด การเรียน
การสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕6๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช
๒๕๕๓

แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน รายการค่ าจั ดการเรี ยนการสอน (เงิ นอุ ดหนุ นรายหั ว) เกิ ดประโยชน์ ต่ อการเรี ยนการสอน
ได้มากที่สุด จึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ สถานศึ กษาจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ การประจํ าปี ของสถานศึ กษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
สถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ
๓. รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ
๔. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
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การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
๑. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เป็นต้น
๒. งบดําเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น เป็นต้น
๒.๒ ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
๒.๓ ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุ เวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สนิ เป็นต้น
๒.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และ/
หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจัดสวนค่าถมดิน ถนน สะพาน บ่อน้ํา ฯลฯ
ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบดําเนินงาน สามารถดําเนินการได้เพิ่มเติมตามหนังสือของสํานักงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
ตามหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จํ า แนกประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ และด่ วนที่ สุ ด ที่ นร ๐๗๐4/ว 68 ลงวั นที่ ๒9 เมษายน ๒๕5๘
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
นิยาม
งบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ น ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) คือ เงินงบประมาณ
ที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รบั
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นั กเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน
และผ่านเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
เกณฑ์การพิจารณาจัดสรร
จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา
ตามเกณฑ์ ดังนี้
1. นั กเรี ยนพิ จารณาจากเกณฑ์ การคั ดกรองนั กเรี ยนยากจนที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อครั วเรื อนไม่ เกิ น
3,000 บาท/เดือน
2. เกณฑ์สถานะครัวเรือน ประกอบด้วย
2.1 ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการหรือผู้สงู อายุเกิน 60 ปี หรือมีคนอายุ
15 - 65 ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
2.2 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชํารุดทรุดโทรม หรือบ้านทําจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก
หรือวัสดุเหลือใช้หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ
2.3 ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถปิกอัพหรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/รถเกี่ยวข้าว/
รถอีแต๋น/รถอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน
2.4 เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
การจัดสรรงบประมาณแบ่งตามระดับความยากจน โดยพิจารณาจากการประมาณการรายได้โดยอ้อม เพื่อใช้
การกําหนดครัวเรือนยากจนที่เรียกว่า Proxy Means Test (PMT) ซึ่งเป็นประมาณการรายได้ตามสถานะของ
ครัวเรือนนักเรียนและทําการสร้างตัวชี้วัดความยากจนในรูปคะแนนความยากจน วิธีการคํานวณเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน
ยากจน กําหนดน้ําหนักให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้านของแต่ละจังหวัด (ด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม)
แยกเป็น 3 ระดับ คือ
กลุ่มที่ 1 ยากจนน้อย คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.50-0.70
กลุ่มที่ 2 ยากจนมาก คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.71-0.90
กลุ่มที่ 3 ยากจนมากที่สุด คะแนนความยากจน มากกว่า 0.90 ขึ้นไป
โดยจัดสรรงบประมาณตามอัตราเดิม คือ ระดับประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ปี)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ปี)
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สถานศึ กษาจ่ ายให้ กั บนั กเรี ยนยากจนโดยตรงตามรายชื่ อที่ ผ่ านเกณฑ์ การคั ดกรอง โดยจ่ ายเป็ น
เงินสดหรือจั ดหาหนั งสือและอุ ปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และเครื่องแต่ งกายนั กเรี ยน อาหารกลางวั น ค่ าพาหนะ
ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนมีความต้องการจําเป็นในการดํ ารงชีวิตประจําวัน นอกเหนือจาก
4 รายการข้างต้นในลักษณะแบบถัวจ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณ
วิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้สถานศึกษาสามารถเลือกดําเนินการ
จ่ ายเป็ นเงิ นสดหรื อจั ดหาปั จจั ยพื้ นฐานที่จํ าเป็ นให้ แก่ นั กเรี ยนยากจนโดยตรง ตามรายชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
3. ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร
4. ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน
5. ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกเหนือจาก 4 รายการ
ข้างต้น
กรณี การดํ าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ างต้ องดํ าเนิ นการตามพระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย
3 คน จ่ายเงิน โดยใช้ใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
สํ าหรั บนั กเรี ยนยากจนที่ ได้ รั บจั ดสรรตามรายชื่ อในบั ญชี จั ดสรรนั กเรี ยนยากจนจากเว็ บไซต์
https://cct.thaieduforall.org/ มี ก ารย้ า ย ลาออกและไม่ ส ามารถรั บ เงิ น รายการปั จ จั ย พื้ น ฐานสํ า หรั บ
นักเรียนยากจนได้ ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
1. โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดําเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS
2. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวส่งงบประมาณกลับคืน
ส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS
ทั้งนี้ ขอให้ส่งหลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการและจํานวนเงินแต่ละรายการที่ส่งคืน)
พร้อมหนังสือนําส่งแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
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แนวทางการดําเนินงาน
1. ระดับสถานศึกษา
1.1 สํารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)
1.2 รายงานข้อมูลตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01 และ นร.02) ในระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนตามระยะที่กําหนด เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.3 จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม กํากับ
ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการจําเป็น
1.4 ส่งงบประมาณกลับคืนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีนักเรียนไม่สามารถมารับเงินได้
1.5 รายงานผลการดําเนินงาน
2. ระดับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน
2.2 รวบรวมส่ งงบประมาณส่ งกลั บคื นส่ วนกลางผ่ านระบบ GFMIS กรณี นั กเรี ยนไม่ สามารถ
มารับเงินได้
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การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน)
นิยาม
งบประมาณงบเงินอุดหนุน หมายถึง รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน) ที่จัดสรรให้โรงเรียน เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียน
ประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่ดําเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก
ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้ โดยโรงเรียนได้ดําเนินการกํากับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนประจําพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้ และเป็น
โรงเรียนที่สํานักเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจําพักนอน
ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักสําหรับนักเรียนประจําพักนอนที่โรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย
บ้านพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยเงินงบประมาณ หรือเงินบริจาค สําหรับให้
นักเรียนพักนอนในพื้นที่โรงเรียน
ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หมายถึง พื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร เป็นภูเขา
ทะเล เกาะ หรือแม่น้ํากั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน
เขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร หมายถึ ง เขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย นตามประกาศการรั บ นั ก เรี ย น
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นที่โรงเรียน หมายถึง ขนาดของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์ครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้น
นั ก เรี ย นประจํ า พัก นอน หมายถึ ง นั ก เรี ย นในเขตบริ ก ารตามประกาศเขตพื้ น ที่ บ ริก ารของ
โรงเรียน ที่มีที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ มาเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดให้เป็น
ประจํา โดยโรงเรียนจัดให้แบบเต็มระบบเวลา

เกณฑ์การจัดสรร
สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมี หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาจั ดสรรงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียน
การสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนประจําพักนอน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0406.4/11297 ลงวั นที่ 24 มี นาคม 2559 อนุ มั ติ ให้ เบิ กจ่ ายค่ าอาหารนั กเรี ยนประจํ าพั กนอน
ตามที่ ขอทํ าความตกลงไว้ ในอั ตราที่ เพิ่ มขึ้ นจากมื้ อละ 13 บาท/คน เป็ นมื้ อละ 20 บาท/คน วั นละ 2 มื้ อ
จํานวน 200 วัน/ปีการศึกษา
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โดยจัดสรรให้ ดังนี้
1. จั ดสรรให้ นั กเรี ยนระดั บประถมศึ กษา (ระดั บชั้ น ป.1–6) คนละ 4,000 บาท/ภาคเรี ยน
(8,000 บาท/ปีการศึกษา)
2. จัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.1-3 ) คนละ 4,000 บาท/ภาคเรียน (8,000
บาท/ปีการศึกษา)
ยกเว้น
1. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนประชามงคล
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. นักเรียนในโรงเรียนที่ได้ดําเนินการจัดที่พักนอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหาร
นักเรียนประจําพักนอนทุกคนแล้ว กรณีที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะจํานวน
นักเรียนส่วนที่เหลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
4. นักเรียนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการสานฝันชายแดนใต้ โครงการ
โรงเรียนพักนอนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 73 โรง ใน 37 อําเภอ

การใช้จ่ายงบประมาณ
โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจําพักนอน ดังนี้
1. จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงสําหรับ
ประกอบอาหารเอง เป็นต้น
2. จ้างเหมาทําอาหาร
3. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน จ่าย
เงินสดให้นักเรียน ทั้งนี้ ต้องมีใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การดําเนินการตามข้อ 1-2 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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แผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนการดําเนินงาน
1. แต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการดําเนินการ

2. สํารวจ และจัดทําข้อมูล นร.ประจําพักนอน ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.
- ข้อมูลรายชื่อ นร.ประจําพักนอน
- ข้อมูลสถานที่พักนอน
- การบริหารจัดการ นร.ประจําพักนอน
3. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน

4. รายงาน สพท. เพื่อขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจําพักนอนทุกปีการศึกษา

5. เมื่อได้รับอนุญาต และประกาศจาก สพท.แล้ว ให้ ร.ร.ตรวจสอบ คัดกรอง
และบันทึกข้อมูล นร.ประจําพักนอนรายบุคคล
6. ตรวจสอบและบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน
7. รายงานรายชื่อ นร.ประจําพักนอนที่ได้รับจัดสรรลงเว็บไซต์ เมื่อ ร.ร.ได้รับแจ้งโอนเงินประจํา
8. กรณี นร.ประจําพักนอนเพิม่ จากที่รายงาน ให้รายงานรายชื่อเพิ่มในภาคเรียนถัดไป
9. กํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงาน นร.ประจําพักนอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทาง
1. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจําพักนอน

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
3. อนุญาต และจัดทําประกาศเป็น ร.ร.ประจําพักนอนของ สพท.
4. แจ้งประกาศให้ ร.ร.ทราบ และบันทึกข้อมูลรายชือ่ นร.ประจําพักนอน เพื่อขอรับ
การจัดสรร

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

6. แจ้งจัดสรร และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูล นร.ที่ได้รบั จัดสรรในเว็บไซต์
7. ตรวจสอบรายชื่อ นร.ที่ได้รับจัดสรร หากไม่เป็นไปตามทีจ่ ัดสรร สพฐ
.จะดําเนินการ
8. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นร.ประจําพักนอน
ของเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจําพักนอน ให้แก่เขตพื้นที่
การศึกษาที่มีโรงเรียนที่ดําเนินการจัดที่พักให้แก่นกั เรียน
3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มงี านวิจัย เพื่อนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์
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การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ รายการค่าจัดการเรียนการสอน/
ค่าหนังสือ/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้รับทั้ง 5 รายการ ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับใน 4 รายการ ยกเว้นค่าจัดการเรียน
การสอน (สถานศึ กษาต้ องถื อปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อกระทรวงการคลั ง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวั นที่
7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน)
2. ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรม การพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา/ไป-กลับ และ ปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนประจํา (สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่
7 กั นยายน 2548 เรื่ อง การเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุ น และ หนั งสื อหนั งสื อกรมบั ญชี กลาง
ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
สถานศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เมื่ อ สถานศึ ก ษาได้ รั บ บั ญ ชี จั ด สรรงบประมาณ จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้สถานศึกษาตรวจสอบบัญชีจัดสรร และจัดทําแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งงบประมาณ ตามที่ระบุไว้ในบัญชีจัดสรรกับเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณที่ส่ งมาพร้อมบัญชีจัดสรร และระบุงบประมาณไว้ ใ นแผนปฏิบัติงานประจําปีข อง
สถานศึกษาด้วย
2. เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน โดยสํ า นั ก การคลัง และสิ น ทรัพ ย์ ให้ ส ถานศึ ก ษานํา เงิ น อุ ด หนุ น เข้ า บัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของ
สถานศึกษา แล้วสถานศึกษาต้องใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบ
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป ตัวอย่างเช่น ได้รับงบประมาณ ปี 2560 สถานศึกษาสามารถ
ใช้จ่ายได้ 2 ปีงบประมาณ คือ ภายในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน และ
หรือหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงิน
เหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
3. สถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลาข้อ 2 เงินที่เหลือต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
4. ดอกเบี้ยทีเ่ กิดจากเงินฝากธนาคารสถานศึกษาต้องนําส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
5. การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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6. บันทึกการรับ–จ่ายเงิน ตามระบบบัญชีของหน่วยงานย่อย หรือการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
7. การใช้ จ่ายเงินต้องเกิดประโยชน์ ต่อนักเรียนเป็นลํ าดั บแรก และใช้ จ่ายให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
8. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน สถานศึกษาเก็บไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้
ลักษณะการใช้งบประมาณ
1. งบเงินอุดหนุ น เงินอุดหนุนทั่ วไป การสนับสนุนค่าใช้ จ่ ายในการศึกษาขั้ นพื้ นฐานตามโครงการ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้ในลักษณะ
3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
1.1.1 งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ ฯลฯ
1.1.2 งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ-ท้องถิ่น ฯลฯ
- ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
- ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน แปรงลบกระดาน กระทะ ค่าวัสดุ
เวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
- ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
1.1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคํานวณ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง
ทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ฯลฯ
ทั้ งนี้ กรณี งบลงทุ นและงบดํ าเนิ นงาน สามารถดํ าเนิ นการได้ เพิ่ มเติ มตามหนั งสื อ
สํานักงบประมาณ ดังนี้
1. หนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
2. หนังสือ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
4. หนังสือ ที่ นร 2704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
5. หลั กการจํ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ แก้ ไขปรั บปรุ งตามหนั งสื อ
สํ า นั ก งบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 และหนั ง สื อ สํ า นั ก งบประมาณ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 0704/ว68
ที่มา : http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6625
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1.2 ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 เล่มนี้
2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรม การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
2.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา
2.2 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ
2.3 เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนประจํา
ทั้ง 2.1 2.2 และ 2.3 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้ตามวัตถุประสงค์
ของรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่
7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน และ หนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่
กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป)
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สําเนา

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความรูใ้ ห้กบั นักเรียน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกและผู้อํานวยการโรงเรียนทีเ่ ป็นหน่วยเบิก
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ด้วยงบเงินอุดหนุน
สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๒.๑ กระทรวงการคลังกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กําหนด
ระเบี ยบ ภายในควบคุ มการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ งบเงิ นอุ ดหนุ นเพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ ขอตั้ งงบประมาณ และ
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการใช้จ่าย งบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนได้กําหนดแผนในการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้ง การพานักเรียน
ไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันทางการศึกษา กับโรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น โดยใช้จ่ายจาก งบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ
ซึ่งในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ โรงเรียนบางแห่ง ยังไม่ชัดเจนว่ารายการใด สามารถเบิกจ่ายได้และรายการใดไม่สมควรเบิกจ่าย
ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้กับนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
ให้ กั บนั กเรี ยน ด้ วยงบเงิ นอุ ดหนุ น รายละเอี ยดตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย ทั้ งนี้ การพิ จารณาเบิ กจ่ าย ค่ าใช้ จ่ ายให้ คํ านึ งถึ ง
ความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครอง
เพิ่มเติมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สํานักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๐๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓
โทรสาร ๐ ๒ 2๖๒๘๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
ด้วยงบเงินอุดหนุนสําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*******************
เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่ การพานักเรียน
ไปร่วมกิจกรรมวิชา การกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ดังนี้
๑. การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้แทน
นักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา
๒. การพิจารณาสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมรวมทั้งการพักแรมให้เลือกใช้บริการสถานที่ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นลําดับแรก กรณีจําเป็นต้องจัดกิจกรรมในสถานที่ของเอกชนให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้อาํ นวยการโรงเรียน โดยคํานึงถึงความจําเป็นเหมาะสม ประหยัด และวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/การแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ โรงเรียนเป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และแตกต่างสถานที่จัดกิจกรรม
๒. ค่าวัสดุต่างๆ สําหรับการจัดกิจกรรม
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
๔. ค่าหนังสือสําหรับการจัดกิจกรรม
๕. ค่าเช่าอุปกรณ์สําหรับการจัดกิจกรรม
๖. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ ๕๐ บาทต่อคน
๗. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้
๘. ค่าสาธารณูปโภค
๙. ค่าสมนาคุณวิทยากร
๙.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
9.1.1 กรณีเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน ๑ คน
9.1.2 กรณีเป็นการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ซึ่งได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการจัด
กิจกรรมและจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่มให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
9.1.3 การนับชั่วโมงการบรรยายหรือทํากิจกรรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการจัด
กิจกรรมโดยแต่ละชั่วโมงต้องกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้านาที กรณีกําหนดเวลาไม่เกิน ๕๐ นาที แต่ไม่น้อยกว่า
๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
๙.๒ อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
9.2.1 วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
9.2.2 วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
ทั้งนี้ ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร เอกสารแนบ ๑ (หน้า 46)
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๑๐. ค่าอาหารสําหรับการจัดกิจกรรมมื้อละไม่เกิน ๘๐ บาท หรือกรณีจําเป็นต้องจัดกิจกรรม
ในสถานที่ของเอกชนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินมื้อละ ๑๕๐ บาท
๑๑. กรณีที่ไม่สามารถจัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกมื้อ หรือจัดอาหารให้เพียงบางมื้อ
ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑๑.๑ สําหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
๑๑.๑.๑ โดยคํานวณเวลาตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแล้วแต่กรณี (นับเวลา ๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน
ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก ๑ วัน)
๑๑.๑.๒ นําจํานวนวันทั้งหมด (ตามข้อ ๑๑.๑.๑) คูณ กับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามสิทธิ
๑๑.๑.๓ นับจํานวนมื้ออาหารที่จัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม
๑๑.๑.๔ คํ า นวณค่ า อาหารทั้ง หมดโดยให้คิ ด ค่ า อาหารมื้ อ ละ ๑ ใน ๓ ของอั ต รา
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ
๑๑.๑.๕ นําจํานวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่คํานวณได้ตาม (ข้อ ๑๑.๑.๒) หักด้วย
จํานวนเงินค่าอาหารที่คํานวณได้ตาม (ข้อ ๑๑.๑.๔) ส่วนที่เหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ
๑๑.๒ สําหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราดังนี้
ที่
การจัดอาหารต่อวัน
๑ จัดอาหาร ๒ มื้อ
๒ จัดอาหาร ๑ มื้อ
๓ ไม่จดั อาหารทั้ง ๓ มื้อ

เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
คนละไม่เกิน ๘๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๑๖๐ บาทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๒๔๐ บาทต่อวัน

โดยใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เอกสารแนบ ๒ (หน้า 47)
เป็นหลักฐานการจ่าย
๑๒. ค่าเช่ าที่พักตามที่ หน่วยงานให้ บริการที่พักเรียกเก็ บหรื อกรณี จําเป็นต้ องพั ก ในสถานที่
ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กําหนด ดังนี้
 ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
 ค่าเช่าพักพักเดี่ยว ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
๑๓. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
๑๔. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการสุขาให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ
๑๕. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ
๑๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน
๑๖.๑ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
๑๖.๑.๑ กรรมการที่เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
๑๖.๑.๒ กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน
๑๖.๒ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน เพื่อเป็น
การประกาศเกียรติคุณชิ้นละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
๑๗. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดกิจกรรม
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กรณีที่ ๒ โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่น
ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
๑. สําหรับครู
๑.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันมีการจัดอาหาร ที่พัก
และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
๑.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันไม่จัดอาหาร ที่พัก
พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วนให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดสําหรับครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
 ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน
สําหรับค่าเช่าห้องพักคู่และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวันค่าเช่าห้องพักเดี่ยว
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้คํานวณเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑
๒. สําหรับนักเรียน
๒.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันมีการจัดอาหาร ที่พัก
และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
๒.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันไม่จัดอาหาร ที่พัก
พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้กับนักเรียน ดังนี้
 ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน)
 ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน
 ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ ๑-๔)
 ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน
เอกสารแนบ ๒ (หน้า 52) เป็นหลักฐานการจ่าย
๓. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขัน
หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด ภายในวงเงิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
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เอกสารแนบ ๑
ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จดั กิจกรรม......................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม......................................................................................................................
วันที่.......เดือน...............พ.ศ...................
ข้าพเจ้า....................................................................อยู่บ้านเลขที่.........................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................
ได้รับเงินจาก..................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน (.........................................................................................................) (ตัวอักษร)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับเงิน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน
(................................................................)
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เอกสารแนบ ๒
แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน
ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม...........................................โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม...................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..............
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน้ .....................คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเงินจากโรงเรียน................................
สังกัด สพป. ..................................................../สพม. .................................................ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน วัน เดือน ปี
(บาท)
(บาท)
(บาท) ที่รบั เงิน
(บาท)

ลายมือชื่อ

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

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

48
แนวทางการดําเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
อย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รัฐบาลกําหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยจัดงบประมาณสําหรับหนังสือเสริม
ประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละรายการ
มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ดังนี้
หนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย
๒๐๐ บาท/ปี
อุปกรณ์การเรียน
๑๐๐ บาท/ภาคเรียน
(เช่น สีเทียน ดินน้ํามันไร้สารพิษ กรรไกร ฯลฯ)
เครื่องแบบนักเรียน (๒ ชุด/ปี)
๓๐๐ บาท/ปี
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒๑๕ บาท/ภาคเรียน
(กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดทัศนศึกษา การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
หนังสือเสริมประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 กําหนดหลักการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย
อายุ ๓-๕ ปี เพื่อพัฒนาเด็กองค์รวม อย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการ ไม่สอนเป็นรายวิชา ยึดหลักการบูรณา
การที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะ
หลายประสบการณ์สําคัญ การที่เด็กมีโอกาสได้เลือกอ่านหนังสือบ่อยๆ จะทําให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้
หนังสือและคุ้นเคยกับตัวหนังสือ สิ่งสําคัญที่ควรตระหนักคือหากเด็กมีประสบการณ์ที่ดีและมีความสุข
ในการใช้หนังสือ จะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างดียิ่งในอนาคต หนังสือ
เสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองความต้องการของเด็ก เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน
คุณสมบัตหิ นังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยสิ่งทีค่ วรคํานึงถึง
๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕60
๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
๑.๓ เหมาะสมกับวัยความสนใจความสามารถและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
1.4 เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
อายุ ๓-4 ปี
เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พูดได้มากขึ้น สนใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อื่นฟังเข้าใจ ถามอะไร ที่ไหนและเด็กสามารถวาดวงกลมได้ตามแบบ
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อายุ ๔-5 ปี
เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจากไหน ทําไมจึงเป็นเช่นนี้
ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ สิ่งนี้ความเป็นมาอย่างไร วัยนี้เริ่มจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างความจริงและเรื่อง
สมมติ นิทานที่เหมาะสําหรับเด็กวัยนี้ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และตัวละคร
ร่วมอีก ๒-๓ ตัว เรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เด็กสามารถเล่าเรื่อง นิทานและออกเสียงได้
ถูกต้อง
อายุ ๕-6 ปี
เด็กวัยนี้เริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่าตัวเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เนื้อหาของเรื่องควรส่ งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยจะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้
๒. คุณลักษณะของหนังสือ
๒.๑ รูปเล่ม
๑) ปกมีความสวยงามน่าสนใจ
๒) ขนาดรูปเล่มเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๓) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๔) จํานวนหน้าและจํานวนคําศัพท์เหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๒ สีสบายตาและไม่ใช้สสี ะท้อนแสง
๒.๓ ภาพประกอบ
- มีภาพชัดเจนเหมาะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภาพน่าสนใจให้เรื่องราวต่อเนื่อง และ
ต้องไม่เป็นภาพที่ทําให้เด็กเกิดความหวาดกลัวและมีช่องว่างพักสายตา ขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๔ กระดาษ
- ควรเป็นกระดาษชนิดดี เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต ฯลฯ
๒.๕ ภาษา
- ภาษาที่ใช้ควรมีความถูกต้อง สละสลวย ช่วยให้เกิดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก
๒.๖ เนื้อหา
- เนื้อเรื่องไม่ยากเกินไป ไม่สลับซับซ้อน ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมคุณธรรม
๓. ประเภทของหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย
ประเภทของหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยควรมีความหลากหลายมีเหตุการณ์ที่คาดเดาได้
มีลักษณะเป็นคํากลอน คําคล้องจองเป็นจังหวะ มีรูปแบบซ้ํา ภาพสวยงาม เช่น
๓.๑ หนังสือนิทาน เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอีสปทั้งที่เป็นร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
๓.๒ หนังสือภาพ เช่น หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ
๓.๓ สารานุกรมภาพสําหรับเด็กอนุบาล
๓.4 หนังสือทีแ่ สดงวิธีการทําหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
๓.5 นิตยสารสําหรับเด็ก
๓.6 หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สาํ หรับเด็กปฐมวัย
๓.7 หนังสือที่มีเสียงประกอบ หนังสือพลาสติก หนังสือผ้า หนังสือที่ผลิตจากวัสดุอื่น
ที่ไม่เป็นอันตราย หนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสที่แตกต่างกันทําให้เกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ ฯลฯ
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แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาดําเนินการตามขั้นตอน คือ
ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
ภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้แทน
กรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
๑. คัดเลือกจากประเภทหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณสมบัติส่งเสริม และ
พั ฒนาเด็ กตามมาตรฐานคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ในหลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวั ยพุ ทธศั กราช ๒๕60 และ
คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะข้างต้นและ/หรือ
๒. เลือกจากตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านการประกวด/
การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ รายละเอียด Download จากเว็บไซต์ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ที่ (http://academic.obec.go.th) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(http://www.obec.go.th)
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายประเภท มีความหลากหลายในด้านของผู้แต่ง
ผู้ วาดภาพประกอบ และเนื้ อหาการเรี ยนรู้ เพราะจะช่ วยให้ เด็ กมี โอกาสอ่ านหนั งสื อเสริ มประสบการณ์
ที่หลากหลายและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด
๒. จํานวนหนังสือเสริมประสบการณ์ควรเพียงพอกับจํานวนเด็ก
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ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
แต่งตั้ง 1. คณะกรรมการวิชาการ
2. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
3. คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูผู้สอนคัดเลือกรายการหนังสือรายวิชาพื้นฐานจากเว็บไซต์
http://academic.obec.go.th/textbook/web
โดยเลือกจากบัญชี 1.1 และ 1.2 ซื้อ
ให้ครบทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครบทุกคน
เสนอรายชื่อหนังสือผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
ฝ่ายพัสดุพิจารณาวิธีการจัดซื้อ โดยพิจารณา
จากงบประมาณการจัดซื้อ

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

ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง
ประมาณ 3 วันทําการ

รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และจัดทําใบสั่งซื้อ
ประมาณ 2 วันทําการ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน

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

1. คณะกรรมการ
ซื้อโดยวิธีคัดเลือก
2. คณะกรรมการ
ตรวจรับ

ประมาณ 2 วันทําการ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
จัดทําหนังสือเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย
โดยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกําหนด
ประมาณ 3-5 วันทําการ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
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(ต่อ)

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
ประมาณ 1-2 วันทําการ

ทํารายงานการจัดซื้อหนังสือจากผู้ขายที่พิจารณาคัดเลือกได้
ประมาณ 1-2 วันทําการ

ทําหนังสือเชิญผู้ขายมาลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
(ผู้ขายเตรียมหลักประกันสัญญา 5% มาด้วย)
ประมาณ 7 วันทําการ

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน

กรณีส่งหนังสือตรงตามกําหนด

กรณีที่ส่งหนังสือเรียนเกินกําหนด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดําเนินการตรวจรับหนังสือเรียน

โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการปรับ
ให้ผู้ขายทราบ (แจ้งอัตราการปรับ)

โรงเรียนเบิกจ่ายเงิน

วันที่ผู้ขายส่งหนังสือครบ

คํานวณค่าปรับ
และแจ้งจํานวน
ค่าปรับให้ผู้ขาย
ทราบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดําเนินการตรวจรับหนังสือเรียน
โรงเรียนเบิกจ่ายเงินโดยหักค่าปรับ
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ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง/นักเรียน
1. โรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
๑.
๒.
๓.
ชั้น
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
ก่อนประถมศึกษา
อ.๑
๘๕๐
๑๐๐
๒๑๕
๑,๑๖๕
อ.๒
๘๕๐
๑๐๐
๒๑๕
๑,๑๖๕
อ.3
๘๕๐
๑๐๐
๒๑๕
๑,๑๖๕
ประถมศึกษา
ป.๑
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๒
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๓
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๔
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๕
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
ป.๖
๙๕๐
๑๙๕
๒๔๐
๑,๓๘๕
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๑
๑,๗๕๐
๒๑๐
๔๔๐
๒,๔๐๐
ม.๒
๑,๗๕๐
๒๑๐
๔๔๐
๒,๔๐๐
ม.๓
๑,๗๕๐
๒๑๐
๔๔๐
๒,๔๐๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔
๑,๙๐๐
๒๓๐
๔๗๕
๒,๖๐๕
ม.๕
๑,๙๐๐
๒๓๐
๔๗๕
๒,๖๐๕
ม.๖
๑,๙๐๐
๒๓๐
๔๗๕
๒,๖๐๕

๑.
รายหัว

ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๘๕๐
๘๕๐
๘๕๐

๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๒๑๕
๒๑๕
๒๑๕

๑,๖๖๕
๑,๖๖๕
๑,๖๖๕

๒,๘๓๐
๒,๘๓๐
๒,๘๓๐

๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐

625
619
๖๒๒
673
806
๘๑๘

๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕

๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐
๓๖๐

๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐

2,370
2,364
๒,๓๖๗
2,418
2,551
๒,๕๖๓

๓,755
3,749
๓,๗๕๒
3,803
3,936
๓,๙๔๘

๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐

764
877
๙๔๙

๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐

๔๕๐
๔๕๐
๔๕๐

๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐

3,614
3,727
๓,๗๙๙

6,014
6,127
๖,๑๙๙

๑,๙๐๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐

1,318
๑,๒๖๓
๑,๑09

๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

4,423
๔,๓๖๘
๔,๒๑4

7,028
๖,๙๗๓
๖,๘19
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ก. เงินปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน
1. โรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้น
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
รวม
รายหัว
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
เรียน
การเรียน นักเรียน คุณภาพผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน)
คนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
ป.๑
500
๕๐๐
500
ป.๒
500
๕๐๐
500
ป.๓
500
๕๐๐
500
ป.๔
500
๕๐๐
500
ป.๕
500
๕๐๐
500
ป.๖
500
๕๐๐
500
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน)
คนละ ๓,๐๐๐บาท/คน/ปี
ม.๑
1,500
๑,๕๐๐
1,500
ม.๒
1,500
๑,๕๐๐
1,500
ม.๓
1,500
๑,๕๐๐
1,500

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
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ข. จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ)
1. จัดโดยครอบครัว
ชั้น
อ.1
อ.๒
อ.3
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
๑.
๒.
๓.
รวม
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
๓,๕๙๖
๑๐๐
๒๑๕
๓,๙๑๑
๓,๕๙๖
๑๐๐
๒๑๕
๓,๙๑๑
๓,๕๙๖
๑๐๐
๒๑๕
๓,๙๑๑
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘

๑.
รายหัว
๓,๕๙๖
๓,๕๙๖
๓,๕๙๖
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓

ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์
เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
625
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
619
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๒๒
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
673
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
806
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๑๘
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
764
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
877
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๔๙
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
1,318
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๒๖๓
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๑09
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๔,๔๑๑
๔,๔๑๑
๔,๔๑๑
5,101
๕,095
๕,๐๙๘
๕,๑4๙
๕,282
๕,๒๙๔
7,002
๗,๑15
๗,๑๘๗
๗,826
๗,๗๗๑
๗,๖๑7

๘,๓๒๒
๘,๓๒๒
๘,๓๒๒
๙,217
๙,211
๙,๒๑๔
9,265
๙,๓98
๙,๔๑๐
๑๒,๗90
๑๒,903
๑๒,๙๗๕
๑๓,834
๑๓,๗๗๙
๑๓,๖๒5
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2. จัดโดยสถานประกอบการ
ชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
๑.
๒.
๓.
รวม
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓

๑.
รายหัว
๕,๘๖๘
๕,๘๖๘
๕,๘๖๘

ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือ
อุปกรณ์
เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
เรียน
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕

รวม

รวม
๒ ภาคเรียน

๙,๔๗๓
๙,๔๗๓
๙,๔๗๓

๑๖,๐๔๖
๑๖,๐๔๖
๑๖,๐๔๖
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ค. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๑) นักเรียนประจํา
ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
กิจกรรม
ชั้น
สมทบ
อุปกรณ์
พัฒนา
พื้นฐาน
รวม
(ประจํา) การเรียน คุณภาพ
ผู้เรียน
100
215
15,615
อ.๑-อ.3 850 14,450
950 14,450
195
240
15,835
ป.๑
950 14,450
195
240
15,835
ป.๒
950 14,450
195
240
15,835
ป.๓
950 14,450
195
240
15,835
ป.๔
950 14,450
195
240
15,835
ป.๕
950 14,450
195
240
15,835
ป.๖
1,750 14,350
210
440
16,750
ม.๑
1,750 14,350
210
440
16,750
ม.๒
1,750 14,350
210
440
16,750
ม.๓
1,900 14,350
230
475
16,955
ม.๔
1,900 14,350
230
475
16,955
ม.๕
1,900 14,350
230
475
16,955
ม.๖

พื้นฐาน

สมทบ
(ประจํา)

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

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

ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
กิจกรรม
หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบ
พัฒนา
(รวม/ชุด) การเรียน
นักเรียน
คุณภาพ
ผู้เรียน
200
100
300
215
625
195
360
240
619
195
360
240
622
195
360
240
673
195
360
240
806
195
360
240
818
195
360
240
764
210
450
440
877
210
450
440
949
210
450
440
1,318
230
500
475
1,263
230
500
475
1,109
230
500
475

รวม
16,115
16,820
16,814
16,817
16,868
17,001
17,013
17,964
18,077
18,149
18,773
18,718
18,564

รวม
๒
ภาคเรียน
31,730
32,655
32,649
32,652
32,703
32,836
32,848
34,714
34,827
34,899
35,728
35,673
35,519
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๒) นักเรียนไป-กลับ

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

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
กิจกรรม
สมทบ
อุปกรณ์
พัฒนา
พื้นฐาน
รวม
(ประจํา) การเรียน คุณภาพ
ผู้เรียน
850
3,610
100
215
4,775
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
1,750 3,300
210
440
5,700
1,750 3,300
210
440
5,700
1,750 3,300
210
440
5,700
1,900 3,300
230
475
5,905
1,900 3,300
230
475
5,905
1,900 3,300
230
475
5,905

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

ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
กิจกรรม
หนังสือ
สมทบ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ
พัฒนา
เรียน
(ประจํา)
การเรียน นักเรียน
คุณภาพ
(รวม/ชุด)
ผู้เรียน
3,610
200
100
300
215
3,610
625
195
360
240
3,610
619
195
360
240
3,610
622
195
360
240
3,610
673
195
360
240
3,610
806
195
360
240
3,610
818
195
360
240
3,300
764
210
450
440
3,300
877
210
450
440
3,300
949
210
450
440
3,300
1,318
230
500
475
3,300
1,263
230
500
475
3,300
1,109
230
500
475

รวม
5,275
5,980
5,974
5,977
6,028
6,161
6,173
6,914
7,027
7,099
7,723
7,668
7,514

รวม
๒
ภาคเรียน
10,050
10,975
10,969
10,972
11,023
11,156
11,168
12,614
12,727
12,799
13,628
13,573
13,419
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ง. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๑) นักเรียนประจํา
ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
ชั้น
อ.๑-อ.3
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

พื้นฐาน

สมทบ
(ประจํา)

อุปกรณ์
การเรียน

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

รวม

พื้นฐาน

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

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

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

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

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

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

ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
หนังสือ
เครื่อง
สมทบ
อุปกรณ์
กิจกรรมพัฒนา
เรียน
แบบ
(ประจํา)
การเรียน
คุณภาพผู้เรียน
(รวม/ชุด)
นักเรียน
14,660
200
100
300
215
14,660
625
195
360
240
14,660
619
195
360
240
14,660
622
195
360
240
14,660
673
195
360
240
14,660
806
195
360
240
14,660
818
195
360
240
14,550
764
210
450
440
14,550
877
210
450
440
14,550
949
210
450
440
14,350
1,318
230
500
475
14,350
1,263
230
500
475
14,350
1,109
230
500
475

รวม
16,325
17,030
17,024
17,027
17,078
17,211
17,223
18,164
18,277
18,349
18,773
18,718
18,564

รวม
๒ ภาค
เรียน
32,150
33,075
33,069
33,072
33,123
33,256
33,268
35,114
35,227
35,299
35,728
35,673
35,519
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๒) นักเรียนไป-กลับ

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

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ์
กิจกรรม
รวม
(ไป-กลับ) การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
850
3,610
100
215
4,775
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
950
3,610
195
240
4,995
1,750 3,500
210
440
5,900
1,750 3,500
210
440
5,900
1,750 3,500
210
440
5,900
1,900 3,500
230
475
6,105
1,900 3,500
230
475
6,105
1,900 3,500
230
475
6,105

พื้นฐาน

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

ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
สมทบ
หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบ
กิจกรรม
(ไป-กลับ)
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผู้เรียน
3,610
200
100
300
215
3,610
625
195
360
240
3,610
619
195
360
240
3,610
622
195
360
240
3,610
673
195
360
240
3,610
806
195
360
240
3,610
818
195
360
240
3,500
764
210
450
440
3,500
877
210
450
440
3,500
949
210
450
440
3,500
1,318
230
500
475
3,500
1,263
230
500
475
3,500
1,109
230
500
475

รวม

รวม
๒
ภาคเรียน

5,275
5,980
5,974
5,977
6,028
6,161
6,173
7,114
7,227
7,299
7,923
7,868
7,714

10,050
10,975
10,969
10,972
11,023
11,156
11,168
13,014
13,127
13,199
14,028
13,973
13,819
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จ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)
ชั้น
ค่าอาหาร

ประจํา 13,500
ไปกลับ

3,630

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)

ปัจจัย
พื้นฐาน
นักเรียน
ประจํา

อุปกรณ์
การเรียน

500

100

215

14,315 13,500

-

100

215

3,945

รวม

ค่าอาหาร

2,970

ปัจจัย
พื้นฐาน
นักเรียน
ประจํา

หนังสือ
เรียน
รวม/ชุด

อุปกรณ์
การเรียน

เครื่องแบบ
นักเรียน

500

200

100

300

-

200

100

300

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม
๒
รวม

ภาคเรียน

215

14,815

29,130

215

3,785

7,730

สําหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับเงินอุดหนุนโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
จํานวน 4 รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนเงินอุดหนุนค่าอาหาร
และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจํา ซึ่งได้รับจัดสรรในผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
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ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒

สํานักงานคณะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑ ชุด
2. หลักเกณฑ์เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน ๑ ชุด
๓. สําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑ ชุด
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน ๑ ชุด
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุง
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม
๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) หลักเกณฑ์การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อ ง การระดมทรั พ ยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) แนวปฏิบัติการระดมทรั พยากรของสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ โทรสาร๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
------------------------------------

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุง
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗
ลงวั นที่ ๖ มิ ถุ นายน ๒๕๕๑ เรื่ อง การเก็ บค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษา ในสั งกั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง กํ า หนดให้ ส ถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เก็ บเงิ นบํ ารุ งการศึ กษาเพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด การเรี ย นการสอน
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากร
พิเศษ การสอนด้วยรูปแบบ หรือวิธีการที่แตกต่างจาก การเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และเป็ นไปด้ วยความสมั ครใจของผู้ ปกครองและนั กเรี ยนภายใต้
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------ด้ ว ยปั จ จุ บั น สถานศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และ
มีศักยภาพเป็ นสถานศึ กษาที่ มีชื่อเสี ยงต้ องการจะเพิ่ มพู นประสิ ท ธิภาพและคุณ ภาพการศึก ษาของผู้ เ รี ย น
ด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ทําการสอนเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก ค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้กอปรกับ
การตอบข้อหารือของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถประกาศให้ ส ถานศึ ก ษาของรั ฐ ในสัง กั ด เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ จั ด การศึ ก ษานอกหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ในการจั ด การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาสถานศึ ก ษาจํ า นวนมากได้ จั ด การศึ ก ษาโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่ง
เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้
เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกําหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
ก.สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้
๑. ค่าเล่าเรียน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง
๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง
๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรปีละ ๔๐ ชัว่ โมง
9. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน
๑๐. ค่าสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน
๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล
๑๓. ค่าวัสดุสํานักงาน
๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
1๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา
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๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน
๒๐. ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน
๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน
สําหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดทําเป็นลักษณะพิเศษอย่างมีคุณภาพ
สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจําเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายได้ตาม
ความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
ที่
รายการ
๑ ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ
และด้านอื่น ๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น)

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ บาท
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้นค่าใช้จ่าย
ห้องเรียนพิเศษ
ด้านภาษาอังกฤษให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
ห้องเรียน MEP

การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
ค. สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนเพื่อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถของนั กเรี ยน
ที่ น อกเหนื อ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สามารถขอรั บ การสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ ายได้ ตามความสมั ครใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้
ที่
รายการ
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด
ของนักเรียนนอกเวลาเรียน
๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
๔ ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรายการรวมกันไม่เกิน
๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน
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ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐาน
ทั่วไป ที่ได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัดตามความจําเป็น
และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าจ้างครูทมี่ ีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๒. ค่าสาธารณูปโภคสําหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให้
๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
จ. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน / ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๔. ค่าอาหารนักเรียน
๕. ค่าหอพัก
๖. ค่าซักรีด
สําหรั บสถานศึ กษาที่ จัดให้นักเรี ยนอยู่ประจํา สามารถขอรับการสนั บสนุ นค่าใช้จ่ า ย
ตามข้ อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้ เท่ าที่ จ่ ายจริ งโดยประหยั ด ตามความจํ าเป็ นและเหมาะสมกั บสภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์
ที่จะได้รับ ดังนี้
๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน ควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก
๓. ค่าสาธารณูปโภคสําหรับห้องเรียนปรับอากาศ
๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๕. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
๖. ค่าอาหารนักเรียน
7. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดและการไปทัศนศึกษา
๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ ง การเก็บเงิ นบํ ารุงการศึกษาของสถานศึ กษา สั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ได้รับอนุมัติจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน จึงจะดําเนินการขอรับการสนับสนุนได้โดยให้มี การประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นกําหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อให้ ทุ กภาคส่ วนของสั งคมมี ส่ วนร่ วมในการระดมทรั พยากรเพื่ อจั ดการศึ กษาขั้ นพื ้น ฐาน
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง กํ า หนดให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานระดมทรัพยากรเพื่ อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานวิ ชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบตั ิการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------ด้วยปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบกับ
มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึ กษา ดังนั้ น เพื่ อให้การระดมทรั พยากรเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั น สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี
๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจําเป็น
๓. สถานศึ กษาต้ องแต่ งตั้ งคณะกรรมการระดมทรั พยากรของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
ให้ แ รงจู ง ใจในการระดมทรั พ ยากรจากบุ ค คลครอบครั ว ชุ ม ชนองค์ ก ร ชุ ม ชนเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจะต้อง
สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สถานศึกษาต้องรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
.........................................................
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
--------------------------------โดยที่ เห็ นสมควรให้ มี การกํ าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การนั บอายุ เด็ กเพื่ อเข้ ารั บการศึ กษา
ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
ให้เป็นไปตาม มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงให้ยกเลิกประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การนั บอายุ เด็ กเพื่ อเข้ ารั บการศึ กษาระดั บก่ อนประถมศึ กษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภท
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑ (๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษา
ในชั้นอนุบาล 1
ข้อ 2 การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 16 พฤษภาคม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕49
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แนวปฏิบตั กิ ารรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สําหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบรู ณ์)
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2560
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ซึ่งรัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย นั้น
เพื่ อให้เป็นไปตามรั ฐธรรมนูญ สอดคล้ องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ ในการส่ งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ในพื้นที่ขาดแคลน ไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่จัดอยู่แล้ว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดแนวปฏิบัติในการรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้สามารถ
เปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ต่อไปได้ ไม่เกินจํานวนห้องที่รับอยู่เดิม
2. สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ มาก่อน หากในเขตพื้นที่บริการไม่มี
สถานศึ กษาหรื อศู นย์ พั ฒนาเด็ กก่ อนวั ยเรี ยน สั งกั ดอื่ นเปิ ดรั บเด็ กอนุบาล อายุ 3 ปี บริ บู รณ์ ให้ สามารถรับ
เด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา
3. พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอื่นจัดการศึกษา
อนุ บาล อายุ 3 ปี บริ บู รณ์ อยู่ แล้ ว แต่ มี จํ านวนเด็ กเกิ นขี ดความสามารถในการรั บของสถานศึ กษานั้ น ๆ
ให้ สถานศึ กษาสั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เปิ ดรั บเด็ กอนุ บาล อายุ 3 ปี บริ บู รณ์
ได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา
4. การจั ดชั้ นเรี ยน เด็ กที่ มี อายุ ไม่ น้อยกว่ า 3 ปี บริ บู รณ์ เข้ ารั บการศึกษาในชั้ นอนุบาล 1
เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 2 และ 3 ตามลําดับ
ทั้งนี้ การดําเนินการตามข้อ 1 ถึง 3 ให้ดําเนินการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น ๆ

***********************
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ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐4006/ว 2951

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
31 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การจัดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อ้างถึง 1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
จํานวน 1 ฉบับ
2. แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สําหรับเด็ก
อายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
จํานวน 1 ฉบับ
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ใ ห้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศการรับนักเรียนอายุ 3 ขวบ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 อายุ 4 ขวบ และชั้นอนุบาล 2 อายุ 5 ขวบ นั้น
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งเรื่องการจัดชั้นเรียนระดับ
ชั้นอนุบาลของโรงเรียนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเดิมชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2
อายุ 4 -5 ขวบ เป็น ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ขวบ ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ขวบ
และโรงเรียนที่รับนักเรียนอายุ 4- 5 ปี จัดชั้นเรียนเป็นชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ตามลําดับ เห็นสมควร
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งการจัดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘0 ๕530
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๓๒
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หน้า 11
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

คําสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙
เรือ่ ง ให้จดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
----------------------------------ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ป็ น เ ว ล า ๑ ๕ ปี ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี วั น ที่ ๑ ๓ ม ก ร า ค ม ๒ ๕ ๕ ๒ โ ด ย ข อ อ นุ มั ติ
ตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขตการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลําดับ
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า โดยที่ เ รื่ อ งนี้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ด้ า นการศึ ก ษาของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ และนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษาของรั ฐ บาล ทั้ ง สามารถ
ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทาง
ดังกล่าวและพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของ
รัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณ
สนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้
“ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษา” หมายความว่ า งบประมาณที่ รั ฐ จั ด สรรให้ แ ก่ ห รื อ
ผ่านทางสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
“การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ๑๕ ปี ” หมายความว่ า การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ กษา
(อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓)
หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
“การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะ
ความต้องการและความจําเป็นของแต่ละบุคคล
“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
พัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
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ข้ อ ๒ ให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนดเตรี ย มการเพื่ อ จั ด ให้
เด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นได้ รั บ การดู แ ล และพั ฒ นาทางร่ า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย
ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน
(๒) ค่าหนังสือเรียน
(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้แทน
และขยายผลต่อจากคําสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มผี ลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
ข้อ ๗ คําสั่งนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1833/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประชุมจัดทําแนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
------------------------------------------ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 แผนงานบู รณาการยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต โครงการขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน งบเงิ นอุ ดหนุ น ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน งบประมาณ จํ านวน
36,230,405,900 บาท ประกอบด้ วย ๕ รายการย่ อย ได้ แก่ ๑) ค่ าจั ดการเรี ยนการสอน ๒) ค่ าหนั งสื อเรี ยน
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6,945,488 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ ๑๐๐ นั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
คณะที่ปรึกษา
๑. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
๒. นายณรงค์ แผ้วพลสง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางาน
1. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผู้แทน
3. ผู้อํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน
4. ผู้อํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน
5. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้แทน
6. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน
7. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้แทน
8 ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาภาคบังคับ หรือผู้แทน
9. ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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10. นายรังสรรค์ มณีเล็ก
ข้าราชการบํานาญ
11. นางสุดาพร ปานกลิ่น
ข้าราชการบํานาญ
12. นายทองสุข อยู่ศรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
13. นายสมัย ธนะศรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
14. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
15. นางเทียมจันทร์ สุขศิริ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
16. นายสมจิต สมอ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
17. นางสาวสุภัคมล ชินวงค์
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
18. นายประกอบ ทองดํา
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
19. นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
20. นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
21. นางสาววรนันท์ รวมสุข
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
22. นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
23. นางพรพิมล ชินภักดี
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
24. นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
25. นายกมล สุมาลา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
26. นายนริศ ไชยแก้ว
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
27. นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (คุรรุ าษฎร์รฐั กิจโกศล)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

77
28. นายอดุลย์ นันท์บัญชา
ผู้อํานวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
29. นายประหยัด วังวร
ผู้อํานวยการโรงเรียนธาตุพนม
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
30. นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
31. นางสาวพรพิมล แจ่มกระจ่าง ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
32. นางสาววันทนา จันทมณี
ผู้อาํ นวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
33. นางสุวรรณา ธรรมโม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
34. นางพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ ผู้อาํ นวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
คณะทํางาน
สํานักการคลังและสินทรัพย์
35. นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักการคลังและสินทรัพย์
36. นางวรรณี จันทศิริ
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
คณะทํางาน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
37. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
38. นายอรุณ พรหมจรรย์
ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทํางาน
สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. นายรัฏกร ฟ้องเสียง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานพัฒนาระบบบริหารและนิติการ
40. นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้อํานวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ
คณะทํางาน
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
41. นางสาวสําเภาเงิน ชาติสําราญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
42. นางสาวจริยา วิวัฒน์ทรงชัย พนักงานราชการ
คณะทํางาน
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
43. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ
คณะทํางาน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. ผู้อํานวยการกลุ่มสารสนเทศ หรือผูแ้ ทน
คณะทํางาน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. นางนงค์นุช โอวาทชัยพงศ์
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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46. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47. นางสาวกรวิภา สุขศรีสงั ข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48. นายณัฐกร ชูเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49. นายจักรพันธ์ อัมรนันท์
พนักงานธุรการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
50. นางสาวกัลยา ชูโชติ
ผู้อํานวยการกลุ่มงบประมาณ 1
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51. นางวรรณา จิตกระแส
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53. นางสาวไพรินทร์ สุขกําปัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54. นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
55. นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทํางานและ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทํางานมีหน้าที่
๑. เสนอผลการดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
๒. ระดมความคิดเห็นและจัดทําร่างแนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
๓. จั ดทํ าแนวทางการดํ าเนิ นงานและการบริ หารงบประมาณการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ศูนย์ประสานงาน
ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕1 ,0-๒๒๘0-๕๕1๒
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๕
หนังสือเรียน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๓ , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๕ , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
สํานักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, -๒๒๘๘-๕๕22
เปิดดูบญ
ั ชีจดั สรรได้จาก
http://plan.bopp‐obec.info
รายงานข้อมูลจํานวนนักเรียน
http://plan.bopp-obec.info
เปิดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จาก
http://academic.obec.go.th
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