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ราง 
แนวทางการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจาย 

ในการจัดการศกึษาตั้งแตระดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

ปงบประมาณพ.ศ. 2558 

ความเปนมา 
 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา ขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของ 

สังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ การจัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรมจรยิธรรม 

และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ  การศึกษาและ 

การเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  โดยให 

ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถ 

พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ  

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค  พิพัฒนาศัย ไดกําหนดนโยบาย ดานการ

พัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม และการกระจายอํานาจและความตองการ   ของทุกภาค

สวนในสังคม การสรางโอกาสทางการศึกษาจะตองใหความสําคัญใหกับการสรางความเทาเทียม และเปนธรรม โดย

การนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา ตองใหความสําคัญ กับการยกระดับความรูใหมี

คุณภาพและมาตรฐานสากลควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และปลูกฝงคุณธรรม  

ในปจจุบันรัฐธรรนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2558 ก็ยังดําเนินการอยูตามนโยบายของรัฐ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช2542และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 10 วรรคหน่ึง ไดบัญญัติไววา 

“การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองป

ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  ซึ่งเปนขอกําหนดที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ต้ังแตปการศึกษา 2552 ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงไดดําเนินการตามนโยบายดังกลาวขางตน โดยจัดทํา 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานปงบประมาณ      

พ.ศ. 2558 (ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2557 และภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2558) ข้ึน เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ทุก

คนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ เนนการสรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส ในสังคมไทย 

โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแกประชากรทุกกลุม             รวมถึงผูยากไร 

ผูดอยโอกาส ผูพิการผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย เพิ่มโอกาส ทางการศึกษาและสงเสรมิ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และเพื่อลดภาระ  คาใชจายเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนของผูปกครอง 

วัตถุประสงค 
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เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความพรอมทีจ่ะไดรับการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีสวนรวมและรัฐสนับสนุนคาใชจาย อยาง

เสมอภาคและเปนธรรมในรายการพื้นฐาน ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คา

เครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  เปาหมาย 

 ดานคณุภาพ 

  นักเรียนมี ความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเนน  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทุก

ระดับ โดยเนนการเสริมสรางความคิดสรางสรรคผานกระบวนการเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูการใชสื่อ 

อุปกรณการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

 ดานปริมาณ  

 1. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 7,404,606 คน 

                     นักเรียนแยกระดับการศึกษา ดังน้ี 

1. ระดับกอนประถมศึกษา              949,067 คน 

2. ระดับประถมศึกษา                    3,326,519 คน 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน            1,940,855 คน 

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   1,162,428 คน 

5. ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)                 5,967 คน   

  6. นักเรียนในศูนยการศึกษาพเิศษ                19,770 คน 

              นักเรียนแยกประเภทโรงเรียนดังน้ี 

  1. โรงเรียนปกติ                     7,317,631 คน 

  2. การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ              6,335 คน 

          (จัดโดยครอบครัว 368 คน จัดโดยสถานประกอบการ 5,967 คน) 

    3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห                          44,402 คน 

  4. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ                                 16,468 คน 

  5. ศูนยการศึกษาพิเศษ                                19,770 คน 
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 2. ลดคาใชจายผูปกครองนักเรียนในปการศึกษา 2558แยกตามประเภทโรงเรียน ดังน้ี  

     ก. โรงเรียนปกติ  

 

ชั้น ภาคเรียนท่ี 1/2558 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

ภาคเรียนท่ี 2/2558 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

 

รวมปการศึกษา 2558 

 

 

อ.1-อ.2  

ป.1-ป.6 นร.ทั่วไป 

ป.1-ป.6 นร.ยากจน  

ม.1-ม.3 นร.ทั่วไป 

ม.1-ม.3 นร.ยากจน 

ม.4-ม.6  

 

1,665 บาท  

2,306 บาท - 2,563 บาท 

 2,806 บาท - 3,063 บาท  

3,550 บาท - 3,799 บาท 

5,000 บาท - 5,299 บาท 

4,362 บาท - 4,214 บาท  

 

1,165 บาท 

1,385 บาท 

1,885 บาท 

2,400 บาท 

3,900 บาท 

2,605 บาท 

 

2,830 บาท 

3,691 – 3,948 บาท 

4,691 – 4,948 บาท 

5,950 – 6,199 บาท 

8,900 – 9,199 บาท 

6,967 – 6,819 บาท 

 
  

   ข. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ  

 
ชั้น ภาคเรียนท่ี 1/2558 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

ภาคเรียนท่ี 2/2558 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

รวมปการศึกษา 2558 

 

อ.1-อ.2  

ป.1-ป.6  

ม.1-ม.3  

ม.4-ม.6  

ปวช.1-3  

(สถานประกอบการ) 

 

4,411 บาท 

5,037 บาท - 5,294 บาท 

6,938 บาท - 7,187 บาท 

7,765 บาท - 7,617 บาท 

9,473 บาท 

 

3,911 บาท 

4,116 บาท 

5,788 บาท 

6,008 บาท 

6,573 บาท 

 

8,322 บาท 

9,153 – 9,410 บาท 

12,726 – 12,975 บาท 

13,773 – 13,625 บาท 

16,046 บาท 
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  ง. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

ชั้น 
ภาคเรียนท่ี 1/2558 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

ภาคเรียนท่ี 2/2558 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559) 

รวมปการศึกษา 2558 

อ.1-อ.2 นักเรียนประจํา 

อ.1-อ.2 นักเรียนไป-กลับ 

ป.1-ป.6 นักเรียนประจํา 

ป.1-ป.6 นักเรียนไป-กลับ 

ม.1-ม.3 นักเรียนประจํา 

ม.1-ม.3 นักเรียนไป-กลับ 

ม.4-ม.6 นักเรียนประจํา 

ม.4-ม.6 นักเรียนไป-กลับ  

16,325 บาท 

  5,275 บาท  

16,966 บาท - 17,223 บาท 

  5,916 บาท -  6,173 บาท  

18,105 บาท - 18,349 บาท  

  7,055 บาท -   7,299 บาท 

18,564 บาท - 18,718 บาท 

  7,714 บาท -   7,868 บาท 

15,825 บาท 

 4,775 บาท 

16,045 บาท 

 4,995 บาท 

16,950 บาท 

  5,900 บาท 

16,955 บาท 

   6,105 บาท 

32,150 บาท 

10,050 บาท 

33,011 – 33,268 บาท 

10,911 – 11,168 บาท 

35,055 – 35,299 บาท 

12,955 – 13,199 บาท 

35,519 – 35,673 บาท 

13,819 – 13,973 บาท 

 

      จ. ศูนยการศึกษาพิเศษ  

ชั้น ภาคเรียนท่ี 1/2558 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558) 

ภาคเรียนท่ี 2/2558 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

รวมปการศึกษา 

2558 

เด็กที่มารับบรกิารที่

ศูนยฯ 

815 บาท 315 บาท 1,130 บาท 

  หมายเหตุ สําหรบัรายละเอียดดูจากภาคผนวก หนา 44-52  
ตัวช้ีวัด 

 

 ดานคณุภาพ  

1. รอยละของนักเรียนที่มีความรู ความสามารถ ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มีสติรูทัน  

มีปญญารูคิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ และเปนพลเมืองดีของโลก 

2. รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา  

ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ดานปริมาณ 
1. รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามโครงการ 

2. จํานวนนักเรียนที่มีความพรอมแลวสละสทิธ์ิคาใชจายที่รัฐสนับสนุน 

 ดานการมีสวนรวม  

 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในข้ันตอนตาง ๆ ของการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย ใน

การจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา  
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 นิยามศพัท 

1. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีอายุ 3-6 ป เพื่อเปนการวาง 

รากฐานและการเตรียมความพรอมของเด็กทัง้รางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และการอยูรวม ใน

สังคม โดยโรงเรยีนในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเริ่มรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา เขา

เรยีนในโรงเรยีนต้ังแต 4–5 ป ตามแนวทางการรับนักเรียนปการศึกษา 2558 

2. การศึกษาระดับประถมศึกษา หมายถึง การศึกษาภาคบังคับที่มุงวางรากฐานเพือ่ใหผูเรียนไดพัฒนา 

คุณลักษณะที่พงึประสงคทัง้ในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถข้ันพื้นฐาน โดยปกติใชเวลา เรียน 6 ป 

โดยรบัเด็กที่มีอายุต้ังแตยางเขาปที่ 7 ตามประกาศการรบันักเรียนระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2558 

3. การศึกษาระดับมัธมศึกษาตอนตน  หมายถึง  การศึกษาภาคบังคับทีมุ่งใหผูเรียนไดพฒันาคุณลกัษณะ 

ที่พึง ประสงคในดานตางๆตอจากระดบประถมศึกษาเพือ่ใหรูความตองการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง 

ทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามสมควรแกวัย โดยปกติ 

ใชเวลาเรียน 3 ป เริ่มต้ังแตมัธยมศึกษาปที ่1-3  

4. การศึกษาภาคบังคับ  หมายความวา  การศึกษาช้ันปที่หน่ึงถึงช้ันปที่เกาของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ โดยเขาศึกษาต้ังแตอายุยางเขาปทีเ่จ็ดถึงอายุยางเขาปทีส่บิหก ตามประกาศ     

การรบันักเรียนระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2558 

5. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หมายถึง การศึกษาที่มุงใหผูเรียนไดศึกษาตามความถนัด และ 

ความสนใจ เพือ่เปนพื้นฐานสําหรบัการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ รวมทัง้การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและ 

ทักษะทางสงัคมทีจ่ําเปน โดยปกติใชเวลาเรียน 3 ป เริ่มต้ังแตมัธยมศึกษาปที่ 4-6  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานจะจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนคาใชจายต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ตามขอมูลทีร่ายงานเขาสูระบบขอมลูรายบุคคล (DMC) โดยคํานวณอายุไมเกิน 20 ป 

6. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาทีมุ่งใหผูเรียนที่มคีวามบกพรองทางรางกาย สติปญญา จิตใจ 

อารามณ ไดเรียนรูอยางเหมาะสมกบัสภาพรางกาย จิตใจ และความสามารถ โดยจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ 

7. การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การศึกษาที่มุงจดัใหแกบคุคลทีร่ัฐจําเปนตองใหการสงเคราะหเปนพเิศษ 

ทั้งน้ี เพื่อมุงใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแกผูยากไร หรือผูทีเ่สยีเปรยีบทางการศึกษาในลักษณะตางๆ  โดย

จัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ 

8. เด็กไมมสีัญชาติไทย  หมายถึง  เด็กวัยเรยีนที่ไมมีสญัชาติไทยทีเ่ขารบัการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 

และการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบดวย 

8.1 เด็กทีไ่มมี ทร. 13  หมายถึงเด็กตางดาวท่ีไมมีสัญชาติไทยไมอยูในทะเบียนกลาง ใชรหัสนํา หนาดวย  G 

8.2 เด็กที่ม ีทร. 13  หมายถึง เด็กที่ยังไมไดรบัสัญชาติไทยแตมีช่ืออยูในทะเบียนกลาง ใชรหสันํา หนาดวย 0 

9. เด็กตางชาติ  หมายถึง  เด็กที่มสีัญชาติตางชาติ และมหีลกัฐานแสดงตัวตน   
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    งบประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ไดเสนอเรื่อง การเพิ่มเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวสําหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี   เพ่ือพิจารณาการปรับอัตราคาเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ทุกระดับการศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใชผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

การปรับเพิ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยใชผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมติ 

คณะรัฐมนตรีไดประชุมหารือ เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2549   อนุมัติใหปรับอัตราคาเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัว         

สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบงการปรับเพ่ิม 

เปน 3 ปการศึกษา อยางตอเน่ือง  ต้ังแตปการศึกษา 2553 ใชอัตราดังกลาวจนนถึงปจจุบัน  ดังน้ี 

ก. การศึกษาในระบบโรงเรียน     อัตราเดิม   อัตราใหม     ป2550   ป2551   ป2552   ป2553-ปจจุบัน 

1. กอนประถมศึกษา     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. มัธยมศึกษาตอนตน         1,800      3,500      2,083     2,649     3,216     3,500 

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.1 ประเภทสามญัศึกษา 2,700      3,800      2,883     3,249     3,616     3,800 

4.2 ประเภทอาชีวศึกษา  

1) ชางอุตสาหกรรม 4,640      6,500      4,950     5,570     6,190     6,500 

2) พาณิชยกรรม 3,040      4,900      3,350     3,970     4,590     4,900 

3) คหกรรม  3,940      5,500      4,200     4,720     5,240     5,500 

4) ศิลปกรรม 4,940      6,200      5,150     5,570     5,990     6,200 

5) เกษตรกรรม 

-เกษตรกรรมทั่วไป  4,140     5,900     4,433     5,019     5,605     5,900 

-เกษตรกรรมปฏิรูป 9,140   11,900     9,600   10,520  11,440    11,900 

 

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2552  เห็นชอบใหเพ่ิมเงินอุดหนุนรายหัว ใหนักเรียนใน

โรงเรียนขนาดเล็กต้ังแตภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2553 เปนตนไป ดังน้ี  

 1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ (กอน

ประถมศึกษา 1,700 บาท/ประถมศึกษา 1,900 บาท) เพิ่มอีก 250 บาท/คน/ภาคเรียน (500 บาท/คน/ป)  

 2.  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมาใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ 

(ม.ตน 3,500 บาท/ม.ปลาย 3,800 บาท) เพิ่มอีก 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป)  

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2553 เห็นชอบใหเพ่ิมเงินอุดหนุนใหโรงเรียน            ขยาย

โอกาสท่ีมีนักเรียน 300 คนลงมา  ใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ  โดยจัดใหเฉพาะนักเรียน ม.ตน เพิ่มใหอีก 

500 บาท/ คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป)   
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

งบประมาณ พ.ศ. 2558   เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โดยรัฐจัดสรรงบประมาณแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด 

การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน งบเงินอุดหนุน จํานวน 41,089,496,500 บาท ดังน้ี 

  1. คาจัดการเรียนการสอน      25,008,871,900 บาท  

  2. คาหนังสือเรียน                  5,473,350,000 บาท    

  3. คาอุปกรณการเรียน                     2,841,440,900 บาท    

  4. คาเครื่องแบบนักเรียน            2,948,038,000 บาท    

  5. คากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน      4,817,795,700 บาท    

   รวมทั้งสิ้น       41,089,496,500บาท  

เกณฑการจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดําเนินงาน 

1. คาจัดการเรียนการสอน  

(เงินอุดหนุนรายหัว/ปจจัยพื้นฐานสําหรบันักเรียนยากจน/คาอาหารนักเรียน ประจําพักนอน)  

สําหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ  มีเกณฑการจัดสรร ดังน้ี  

             1. ระดับกอนประถมศึกษา  

- รายหัวโรงเรียนปกติ                                     850 บาท/คน/ภาคเรียน (1,700 บาท/คน/ป)  

- รายหัวจัดโดยครอบครัว                             3,596 บาท/คน/ภาคเรียน  (7,192 บาท/คน/ป)  

             2. ระดับประถมศึกษา  

- รายหัวโรงเรียนปกติ                                    950 บาท/คน/ภาคเรียน  (1,900 บาท/คน/ป)  

- ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน (40%)       500 บาท/คน/ภาคเรียน  (1,000 บาท/คน/ป)  

- คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน                   2,650 บาท/คน/ภาคเรียน  (5,300 บาท/คน/ป)  

- รายหัวจัดการศึกษาโดยครอบครัว                   3,681 บาท/คน/ภาคเรียน (7,362 บาท/คน/ป)  

             3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

  - รายหัวโรงเรียนปกติ                           1,750บาท/คน/ภาคเรียน (3,500 บาท/คน/ป)  

  - ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน (30%) 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ป)  

  - คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน                   2,650 บาท/คน/ภาคเรียน (5,300 บาท/คน/ป)  

  - รายหัวจัดการศึกษาโดยครอบครัว           5,138 บาท/คน/ภาคเรียน (10,276 บาท/คน 

                4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  - รายหัวโรงเรียนปกติ                                  1,900 บาท/คน/ภาคเรียน (3,800 บาท/คน/ป)  

  - รายหัวจัดการศึกษาโดยครอบครัว                5,303 บาท/คน/ภาคเรียน (10,606 บาท/คน/ป)  

                 5. ระดับ ปวช.1-3 (จัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ) 

      - รายหัว                                                    5,868 บาท/คน/ภาคเรียน (11,736 บาท/คน/ป)  
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 สําหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห มีเกณฑการจัดสรร ดังน้ี  

 1. ระดับกอนประถมศึกษา  

   - นักเรียนประจําหัวละ 15,300 บาท/คน/ภาคเรียน (30,600 บาท/คน/ป)  

   - นักเรียนไป-กลบัหัวละ  4,460 บาท/คน/ภาคเรียน (8,920 บาท/คน/ป)  

 2. ระดับประถมศึกษา  

   - นักเรียนประจําหัวละ 15,400 บาท/คน/ภาคเรียน (30,800 บาท/คน/ป)  

   - นักเรียนไป-กลบัหัวละ  4,560 บาท/คน/ภาคเรียน (9,120 บาท/คน/ป)  

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

   - นักเรียนประจําหัวละ 16,100 บาท/คน/ภาคเรียน(32,200 บาท/คน/ป)  

   - นักเรียนไป-กลบัหัวละ  5,050 บาท/คน/ภาคเรียน (10,100 บาท/คน/ป)  

 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   - นักเรียนประจําหัวละ 16,250 บาท/คน/ภาคเรียน(32,500 บาท/คน/ป)  

   - นักเรียนไป-กลบัหัวละ  3,300 บาท/คน/ภาคเรียน (6,600 บาท/คน/ป)  

สําหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑการจัดสรรดังน้ี 

 1. ระดับกอนประถมศึกษา  

   - นักเรียนประจําหัวละ 13,260 บาท/คน/ภาคเรียน  (26,520 บาท/คน/ป)  

   - นักเรียนไป-กลบัหัวละ  4,460 บาท/คน/ภาคเรียน   (8,920 บาท/คน/ป)  

 2. ระดับประถมศึกษา  

  - นักเรียนประจําหัวละ 13,360 บาท/คน/ภาคเรียน  (26,720 บาท/คน/ป)  

  - นักเรียนไป-กลบัหัวละ  4,560 บาท/คน/ภาคเรียน  (9,120 บาท/คน/ป)  

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

   - นักเรียนประจําหัวละ 14,050 บาท/คน/ภาคเรียน(28,100 บาท/คน/ป)  

   - นักเรียนไป-กลบัหัวละ  5,250 บาท/คน/ภาคเรียน   (10,500 บาท/คน/ป)  

 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  - นักเรียนประจําหัวละ 14,000 บาท/คน/ภาคเรียน   (28,000 บาท/คน/ป)  

  - นักเรียนไป-กลบัหัวละ  3,500 บาท/คน/ภาคเรียน (7,000 บาท/คน/ป)  
  

2. คาหนังสอืเรียน  

2.1 ลักษณะของหนังสือท่ีใช 

  หนังสอืที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาจัดซื้อตามนโยบายการสนับสนุน                       

คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก  
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1. ระดับกอนประถมศึกษาใชหนังสือเสริมประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคลองตาม 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  

2. ระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.6) ใชหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน 8 

กลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ  

1) ภาษาไทย  

2) คณิตศาสตร  

3) วิทยาศาสตร  

4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

5) สุขศึกษาและพลศึกษา  

6) ศิลปะ  

7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

8) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

      และใชแบบฝกหัดในรายวิชาพื้นฐาน 3 กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมี เพื่อเสริมทักษะที่จําเปนแกนักเรียน 

เฉพาะระดับประถมศึกษาเทาน้ัน  ไดแก  

1) ภาษาไทย  

2) คณิตศาสตร  

3) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

3. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ใชหนังสือเรียน สาระการเรียนรูพื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน 8 

กลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

2.2 งบประมาณคาหนังสือท่ีไดรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับงบประมาณ ป 2558 เปนคาหนังสือเรียน 

ทุกระดับช้ันและแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานเฉพาะป.1-ป.6 ใน 3 กลุมสาระการเรียนรู ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

เปนคาหนังสือเสริมประสบการณในการศึกษาปฐมวัย เพื่อจัดสรรใหนักเรียนมีหนังสือใชเรียนครบทุกคน โดยไมเรียก

เก็บคืน ดังน้ี  

มูลคาหนังสือตอชุด  

กอนประถมศึกษา   200.00 บาท/คน/ป  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1   561.00 บาท/คน/ป  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 2   605.00 บาท/คน/ป  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   622.00 บาท/คน/ป  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4    653.00 บาท/คน/ป  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5   785.00 บาท/คน/ป  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   818.00 บาท/คน/ป  
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ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   700.00 บาท/คน/ป  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   863.00 บาท/คน/ป  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3   949.00 บาท/คน/ป  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4            1,257.00 บาท/คน/ป  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5            1,263.00 บาท/คน/ป 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6            1,109.00 บาท/คน/ป 

ช้ัน ปวช.1-3 (สถานประกอบการ)      2,000.00 บาท/คน/ป 

 2.3  แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝกหัด และหนังสือเสริมประสบการณ 

1. การคัดเลือกหนังสือ  

         ครูผูสอนเปนผูพิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณคาทางวิชาการ  เสนอคณะกรรมการ 

วิชาการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (ผูแทนครู  

ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน และผูแทนนักเรียน)  โดยหนังสือเรียนและแบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน พิจารณา

คัดเลือกจากหนังสือที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา มีเน้ือหา   สาระ

ยากงายเหมาะสมกบัผูเรียน ใหเลือกจากบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรูสําหรับเลือกใชในสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 

จากเว็บไซตของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน 

(http://academic.obec.go.th  หรือ http://www.obec.go.th)  

        สําหรับการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณระดับปฐมวัย พิจารณาจากความสอดคลอง 

ของหลักสูตรสถานศึกษา การสงเสริมนิสัยรักการอาน  สงเสริมกระบวนการคิด  คุณธรรมจริยธรรม รักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

ซึ่งสามารถดูรายช่ือตัวอยางหนังสือที่ผานการประกวด/การคัดเลือกจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน จาก

เว็บไซตสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th/web/node/123  

      2. หลักการจัดซื้อหนังสอื  

     1) หนังสือเสริมประสบการณจัดซือ้เพื่อใชสําหรบัการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอ 

ตอการจัดประสบการณในหองเรียนระดับปฐมวัย 

            2) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  ตองจัดซื้อ 100% ของจํานวนนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน  ในกรณีโรงเรียน ไดรับจัดสรร

งบประมาณเบื้องตนยังไมครบตามจํานวนนักเรียนจริง ใหโรงเรียนยืมเงินจากรายการคากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผูเรียน

มาใชเปนลําดับแรกกอน  หากยังไมพอใหยืมเงินจากคาจัดการเรียนการสอนเปนลําดับถัดไป และเมื่อไดรับจัดสรร

งบประมาณเพิ่มเติมครบจํานวนนักเรียนจริง  ใหสงใชคืนรายการเดิม 

 3) แบบฝกหัดจัดซื้อเฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดในระดับประถม 

ศึกษาเทาน้ัน  ใน 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) จัดซื้อ 100% ของจํานวนนักเรียน  

    4) งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด  สามารถถัวจายระหวาง กลุมสาระ

การเรียนรูและระดับช้ันได  
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   5) ใหสถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อใหแกนักเรียนทุกคน  โดยไมเรียกคืนทุกช้ัน  

และใหนักเรียนตระหนักถึงการใชหนังสือใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  

    6) งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน  ใหแก 

นักเรียนทุกคนแลว สามารถนําไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับหลักสูตร 

สถานศึกษา  หรือจัดทําสําเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ไดแก ใบงาน ใบความรู เปนตน โดยผาน ความ

เห็นชอบรวมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

    7) วิธีดําเนินการจัดซื้อ  

     1. ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ดําเนินการโดยใหคํานึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา และ ใหตอรองราคา

จากผูขายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และหากดําเนินการดวยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ขอ 23 (6)  

กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจําเปนตองระบุช่ือสํานักพิมพและช่ือผูแตงเปนการเฉพาะใหดําเนินการโดยเปดเผย  

โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม โดยใหจัดทําหนังสือแจงใหผูมีอาชีพ รานคา สํานักพมิพ 

เขาแขงขันราคาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เมื่อมีผูเสนอราคาตํ่าสุดแลวหากเห็นวาราคายังไมเหมาะสม ใหทําการ

ตอรองราคาใหมากที่สุด เทาที่จะทําได 

    2. ใหสถานศึกษาเตรียมดําเนินการหาผูขายไวเพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาไดทันทีเมื่อไดรับ 

แจงอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  

3. เมื่อไดรับเงินงบประมาณใหตรวจสอบจํานวนเงินที่ไดรับแจงการโอนเงินและ 

จํานวนเงินในสมุดคูฝากของธนาคารวามจีํานวนเงินที่ถูกตองตรงกัน  

4. ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษาตามจาํนวนเงนิ ที่

ไดรับสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไวเปนหลักฐาน  

5. เมื่อดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบรอยแลวใหสถานศึกษาลงบัญชีวัสดุ หนังสือ

เรียน และใหนักเรียนลงช่ือรับหนังสือไวเปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  

6. การจัดซื้อควรเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไมมีสวนไดเสีย ในการ

จัดซื้อรวมสังเกตการณในการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุ อยางนอย 1 คน  

7. การจัดซื้อหนังสือเรียนจะตองดําเนินการดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได    

และใหทันกอนเปดภาคเรียน ทั้งน้ีไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานมาใหดวยแลว  

3. คาอุปกรณการเรียน  

อุปกรณการเรียนที่จําเปนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 

ไมบรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝกตามกลุมสาระการเรียนรู  วัสดุฝกอาชีพ วัสดุICT กระดาษ  สีเทียน  ดินนํ้ามัน

ไรสารพิษ กระเปานักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังน้ี  

 - ระดับกอนประถมศึกษา   100 บาท/ภาคเรียน (200 บาท/ป)  

 - ระดับประถมศึกษา   195 บาท/ภาคเรียน (390 บาท/ป)  
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 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  210 บาท/ภาคเรียน (420 บาท/ป)  

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  230 บาท/ภาคเรียน (460 บาท/ป)  

- ระดับ ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 230 บาท/ภาคเรียน (460 บาท/ป)  

  ท้ังน้ี ผูปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจายระหวางเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนได  

แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณการเรียน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะโอนเงินงบประมาณคาอุปกรณการเรียน ซึ่งเปนเงิน

อุดหนุนทั่วไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  โดยใหสถานศึกษาจายเงินสดใหกับนักเรียน และ/หรือ

ผูปกครอง เพื่อนําไปเลือกซื้ออุปกรณการเรียนที่จําเปนตองใชในการเรียนการสอนไดตามความตองการ ให

เหมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับช้ันโดยสงผลตอคุณภาพ ไดแก สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกาไมบรรทัด ไม

โปรแทรกเตอร วัสดุICT กระดาษ  สีเทียน ดินนํ้ามันไรสารพิษ กระเปานักเรียน เปนตน ในกรณีที่มีการบริจาค ให

ดําเนินการตามแนวทางการบริจาคเงินที่ไดรับสิทธ์ิคาอุปกรณการเรียน  โดยบริจาคเงินที่ไดรับสิทธ์ิดังกลาว 

ใหกับสถานศึกษาดวยความสมัครใจ  เพือ่ใหสถานศึกษานําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค หรือ บริจาค

ใหโรงเรียนขนาดเล็กยากจนขาดแคลน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย  โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

 1. เมื่อสถานศึกษาไดรับเงินงบประมาณใหตรวจสอบจํานวนเงนิที่ไดรับแจงการโอนเงนิและ จาํนวน

เงิน ในสมุดคูฝากของธนาคารวามีจํานวนเงินที่ถูกตองตรงกัน  

2. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษาตามจํานวนเงิน ที่

ไดรับสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไวเปนหลักฐาน  

  3. สถานศึกษาแตงต้ังผูจายเงินอยางนอย 2 คน  เพื่อรวมกนัจายเงินใหกบันักเรียนและ/หรือ 

ผูปกครองโดยลงลายมือช่ือรับเงิน กรณีนักเรียนไมสามารถลงลายมือช่ือรับเงินได  ใหผูปกครองลงลายมือช่ือรับเงินแทน   

เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานการจายเงิน ตามแบบหลักฐานการจายเงิน ตามตัวอยางเอกสารหมายเลข 1 (ตาม

แบบฟอรมหนา 14 )   

4. สถานศึกษาแจงใหนักเรียน/ผูปกครองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณการเรียนไดตามความตองการ 

ไดแก  จัดซื้อจากสหกรณ รานคา ชุมชน  โดยดําเนินการใหทันกอนเปดภาคเรยีน สําหรบัโรงเรียนที่หางไกล กันดาร                            

ศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห ทีผู่ปกครองหาซื้อไดลําบาก โรงเรียนสามารถดําเนินการชวยเหลือในการจัดหาได 

โดยความเห็นชอบของภาคี 4 ฝาย  

      5. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรอืหลักฐานการจัดหาอุปกรณการเรียน จากนักเรียน 

หรือผูปกครอง กรณีไมมีใบเสรจ็ใหใชแบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไมมีใบเสรจ็รบัเงินใหใชหลักฐาน การ

จัดหาแทน) ตามตัวอยางเอกสารหมายเลข 2  (ตามแบบฟอรมหนา 15)   

6. สถานศึกษาดูแลใหนักเรียนมอีุปกรณการเรียนจรงิ 

7. สถานศึกษาตรวจสอบ หากพบวานักเรียนไมมีอุปกรณการเรียน โดยที่นําเงินไปใชจาย 

อยางอื่นที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงค ผูปกครองจะตองคืนเงินใหกับทางราชการ  

8.  ผูปกครองสามารถใชจายเงินคาอุปกรณการเรียน  โดยถัวจายรวมกับคาเครื่องแบบนักเรียนได  
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9. กรณีที่ผูปกครองบริจาคคาอุปกรณการเรียนใหแกสถานศึกษา ดําเนินการตามแนวทาง การ

บริจาคเงินที่ไดรับสิทธ์ิอุปกรณการเรียน โดยบริจาคเงินที่ไดรับสิทธ์ิดังกลาวใหกบัโรงเรยีนดวยความสมคัรใจ เพือ่ให

โรงเรียนนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของโรงเรียน หรือนําไปบริจาคใหโรงเรียนขนาดเล็ก 

ยากจน ขาดแคลนภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย  

   ท้ังน้ี  ผูปกครองสามารถใชจายเงินอุปกรณการเรียนโดยถัวจายรวมกับคาเครื่องแบบนักเรียนได  

4. คาเครื่องแบบนักเรียน  

เครื่องแบบนักเรียน ประกอบดวย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ป  ในอัตรา ดังน้ี  

 - ระดับกอนประถมศึกษา   300 บาท/คน/ป  

 - ระดับประถมศึกษา   360 บาท/คน/ป  

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  450 บาท/คน/ป  

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  500 บาท/คน/ป  

 - ระดับ ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 900 บาท/คน/ป  

        กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแลว สามารถซื้อเข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ 

ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่แตกตางไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกวาที่กําหนดวงเงิน 

ดังกลาวอาจซื้อได เพียง 1 ชุด  

      ท้ังน้ี ผูปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจายระหวางเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณการเรียนได  
 

แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะโอนเงินงบประมาณ คาเครื่องแบบนักเรียน ซึง่เปน

เงินอุดหนุนทั่วไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาจายเงินสดใหกับนักเรียน และ/หรือ

ผูปกครอง เพื่อซื้อเครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด  ในกรณีที่เครื่องแบบนักเรียนราคาสูงกวาวงเงินที่ไดรับ หรือใช

เครื่องแบบทีแ่ตกตางจากเครื่องแบบปกติอาจจัดซื้อไดเพียง 1 ชุด และหากมีเครื่องแบบนักเรียน เพียงพอแลวอาจนํา

เงินที่ไดรับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเทาถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด/ชุดกีฬา/ อุปกรณการเรียนที่จําเปนได 

ทั้งน้ี ใหสถานศึกษาแจงใหนักเรียน/ผูปกครองจัดซื้อ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนได ตามความตองการ 

ไดแก  จัดซื้อจากสหกรณ รานคา ชุมชน กลุมแมบานหรือตัดเย็บเอง โดยดําเนินการใหทันกอนเปดภาคเรียน 

สําหรับโรงเรียนที่หางไกล กันดาร ศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห ที่ผูปกครองหาซื้อไดลําบาก โรงเรียนสามารถ 

ดําเนินการชวยเหลือในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพใหแกนักเรียนไดโดยความเห็นชอบของภาคี 4 ฝาย  

วิธีปฏิบัติในการจายเงินการควบคุม  ติดตามและตรวจสอบใหปฏิบัติเหมือนกับการจาย เงินคา

อุปกรณการเรียน 
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   เอกสารหมายเลข 1 
แบบหลกัฐานการจายเงนิ 

� คาเครื่องแบบนักเรียน  � คาอุปกรณการเรียน   ภาคเรียนที.่.............. ปการศึกษา............... 

******************************** 

ระดับชั้น �อนุบาลปที่.................  �ประถมศึกษาปที่…......................... 

 �มัธยมศึกษาปที.่............ �ปวช. (สถานประกอบการ)........................... 

นักเรียนจํานวนทั้งสิ้น............คน ไดรับเงินจากโรงเรียน................................................................................ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................................และขอรับรองวาขาพเจาจะนําเงิน 

ที่ไดรับไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของทางราชการหากไมดําเนินการดังกลาวขาพเจายินยอมชดใชเงนิคืน 

ใหกับโรงเรียนตอไป 

ที่ ช่ือ-สกุลนักเรียน หมายเลข 

ประจําตัว 

นักเรียน 13 หลัก 

จํานวนเงิน วันที ่

รับเงิน 

ลายมือช่ือผูรับเงิน หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    รวมท้ังสิ้น 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผูจายเงิน ลงช่ือ..................................................ครปูระจําช้ัน 

      (..................................................)        (..................................................)  
 
                                             ตรวจสอบแลวถูกตอง  

   

          ลงช่ือ...................................................ผูอํานวยการโรงเรียน  

                (.................................................)  
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบหลกัฐานยนืยันการจัดหา 
(กรณีไมมีใบเสร็จรบัเงิน ใหใชหลกัฐานการจัดหาแทน) 

 

� คาเครื่องแบบนักเรียน   � คาอุปกรณการเรียน  ภาคเรียนที.่..........................ปการศึกษา…………………....... 

******************************** 

ระดับชั้น �อนุบาลปที่...................  �ประถมศึกษาปที่.................... 

  �มัธยมศึกษาปที.่.............  �ปวช. (สถานประกอบการ)...................... 

นักเรียนจํานวนทั้งสิ้น.....................คน  ไดรับเงินจากโรงเรียน........................................................................... 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................และขอรับรองวานักเรยีนทกุคน/ผูปกครอง

ไดนําเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานจริง 

 

จํานวนเงิน ที่ ช่ือ-สกุลนักเรียน หมายเลข 

ประจําตัว 

นักเรียน 13 หลัก 

เคร่ืองแบบ อุปกรณ    รวม 

วันที ่

จัดหา 

ลายมือช่ือ 

ผูปกครอง/ 

นักเรียน 

หมายเหตุ 

         

         

         

         

         

         

         

         

          รวมท้ังสิ้น 

 

      ลงช่ือ........................................................ครปูระจําช้ัน 

              (....................................................) 

          ตรวจสอบแลวถูกตอง  
 

      ลงช่ือ.......................................................ผูอํานวยการโรงเรียน  

                  (....................................................)  
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5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย  

1. กิจกรรมวิชาการ  

2.  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพญ็ประโยชน 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา  

4. กิจกรรมการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

ทั้งน้ีในการวางแผนกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตองใหภาคี 4 ฝาย  (ผูแทนคร ูผูแทนผูปกครอง   

ผูแทนชุมชน และผูแทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมสีวนรวม และพิจารณาโดยทีผ่ล 

การพจิารณาตองไมเปนการรอนสิทธ์ิของเด็กยากจน เด็กที่มีความตองการพเิศษ และเด็กดอยโอกาส ที่พงึจะไดรับ 

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  

1. กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในช้ันเรียน  เพื่อใหนักเรียน 

ทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  สงเสริมเด็กเกงใหมีความเปนเลิศ และแกไขขอบกพรองของนักเรียนที่เรียน 

ออนใหมีศักยภาพสงูข้ึน เนนกจิกรรมทีเ่สริมสรางจินตนาการใหโอกาสนักเรียนไดเรียนรู ไดแก กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 

ผูเรียนดานประชาธิปไตย  ดานสงเสรมิการศึกษาอาชีพเพือ่การมงีานทํา  กจิกรรมพฒันาตามอัตลักษณของนักเรียน  

กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลกั 12 ประการ ไดแก คายสนัติวิธี คายวิทย-คณิตคิดสนุก  

คายทักษะชีวิต คายภาษาพาเพลิน (แกปญหาการอานไมออกเขียนไมได) เปนตน  โดยกําหนดใหดําเนินการกิจกรรม  

ดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมที่ชวย 

สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  

    - กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา ไดแก คายเด็กดีของชุมชน คายรักษโลก คายรักษสัตว คายยุวชนคน

ดี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน  

    - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรภาคปฏิบัติในการเรียนลูกเสือ/ 

เนตรนารี/ยุวกาชาด โดยใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ   

การใชชีวิตรวมกันเปนหมูคณะ ไดแก การเดินทางไกล การอยูคายพักแรม การผจญภัย (ไตเขา ปนตนไม ฯลฯ) โดย

กําหนดใหมีการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

3. กิจกรรมทัศนศึกษาโดยเนนภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของชาติและทองถ่ิน และ/หรือทัศนศึกษา 

ตามแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อสรางเสริมประสบการณตรงใหกับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในหองเรียน เพื่อให 

นักเรียนมีความรูและประสบการณอยางกวางขวาง โดยกําหนดใหดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอย ปละ 1 ครั้ง  

4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนกิจกรรมการใหบริการ 

ICT/บริการคอมพิวเตอรแกนักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอรพื้นฐานตามหลักสูตรปกติ ไดแก การใหบริการ

สืบคนความรูผาน ระบบอินเทอรเน็ต การใหบริการคอมพิวเตอรในการจัดทําสื่อ รายงาน การนําเสนอขอมูล การ

ออกแบบสรางสรรค ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน โดยกําหนดใหดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอย 40 

ช่ัวโมง/ป/คน  
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งบประมาณพฒันากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอนักเรียน 1 คน ดังน้ี  

     - กอนประถมศึกษา   215 บาท/ภาคเรียน (430 บาท/ป)  

     - ประถมศึกษา            240 บาท/ภาคเรียน (480 บาท/ป)  

     - มัธยมศึกษาตอนตน   440 บาท/ภาคเรียน (880 บาท/ป)  

     - มัธยมศึกษาตอนปลาย            475 บาท/ภาคเรียน (950 บาท/ป)  

     - ปวช.1-3 (สถานประกอบการ)      475 บาท/ภาคเรียน (950 บาท/ป)  

แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนการศกึษาพิเศษ 

ศูนยการศกึษาพิเศษและโรงเรียนศกึษาสงเคราะห 
 

 สําหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ซึ่งเปนโรงเรียน ที่มี

ลักษณะพิเศษจากโรงเรียนปกติทั่วไป ไดรับการอนุโลมนอกจากแนวทางการดําเนินการขางตน ดังน้ี  

 เครื่องแบบนกัเรียน  

 1. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห รับนักเรียนในลักษณะประจํา ไดรับการ 

สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเปนปจจัยพื้นฐานดานคาเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดลําลอง ถุง

เทานักเรียน รองเทา นักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0410/ 1934 ลงวันที ่

27 สิงหาคม 2545 และจากแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการ จัดการศึกษาต้ังแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับงบเครื่องแบบนักเรียนคนละ 2 ชุด ซึ่งมีลักษณะคลายกัน ใหนําไปจัดทํา

กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัดรองเทา ชุดกีฬา เปนตนที่ไมเพียงพอ โดยใหโรงเรียนเปนผูดําเนินการ

แทนผูปกครองที่มอบฉันทะไวกับผูอํานวยการโรงเรียนดวยเหตุผล ผูปกครองมีภูมิลําเนาอยูหางไกลและการ

คมนาคมลําบาก  

 2. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะหที่รับนักเรียนประเภทไป–กลับ สามารถ

ดําเนินการตามแนวนโยบายได  

 3. ศูนยการศึกษาพิเศษ ใหบริการเด็กพิการต้ังแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการในการฟนฟูและ พัฒนา

สมรรถภาพ  โดยจัดซื้อเสื้อผาหรือเครื่องแตงกาย (ชุดตาง ๆ  ) ตามความเหมาะสม  

 ดานหนังสือเรียน  

 1. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่เปดสอนเฉพาะความพิการ 4 ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรยีน

บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอดและโรงเรียนบกพรองทางสติปญญา)  

 1.1 โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเองในบางสวน  

 1.2 โรงเรียนสอนคนตาบอด ไมสามารถใชหนังสือเรียนตามปกติใหจัดทําหนังสืออักษรเบรลลได  

 1.3 โรงเรียนบกพรองทางสติปญญา ใหจัดทําแบบเรียนในดานพัฒนาศักยภาพ และ แบบ

เสริมประสบการณของเด็กแตละบุคคล  

 2. ศูนยการศึกษาพิเศษ เปนสถานศึกษาทีใ่หบริการฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการต้ังแตแรกเกดิ หรอืแรกพบ

ความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทตาง ๆ  ใหจัดทําเอกสารตาม IEP (Individualized Education Program) ของ

เด็กพิการแตละบุคคลและแบบเสริมประสบการณ รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรงบประมาณแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ข้ัน

พื้นฐาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กิจกรรม

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ทั่วไป รายการคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวม 5 รายการยอย ไดแก (1) คาจัดการเรียนการสอน 

(เงินอุดหนุนรายหัว/ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน/คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน)  (2) คาหนังสือเรียน              

(3) คาอุปกรณการเรยีน (4) คาเครื่องแบบนักเรียน และ (5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีข้ันตอนการจัดสรร

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 1/2558) ดังน้ี  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณ ดังน้ี 

ภาคเรียนท่ี 2/2557 

 

 

จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

ครั้งที่ 1  จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนรายบุคคล   

            โดยใชขอมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ 1/2557 

            (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) 

ครั้งที่ 2  เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

            ของภาคเรียนที่ 2/2557 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) 

            แลวจึงจัดสรรเพิ่มเติมใหครบ 100% ของจํานวนนักเรียนปจจุบัน 

 

ภาคเรียนท่ี 1/2558 
 

จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

ครั้งที่ 1  จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ 2/2557 

            (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) ที่เลื่อนช้ันไปอีกระดับหน่ึง   

            เปน อ.2,ป.2 ป.3 ป.4ป.5ป.6ม.2ม.3 ม.5 และ ม.6 

            สําหรับนักเรียนเขาใหม ช้ัน อ.1 ป.1 ม.1 และ ม.4 ซึ่งเปน 

            นักเรียนเขาใหม  จัดสรร 70% ของจํานวนนักเรียนช้ัน อ.1  ป.1           

            ม.1 และ ม.4 เดิม ปการศึกษา 2557 

ครั้งที่ 2  เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

            ของภาคเรียนที่ 1/2558 (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) แลว 

            จึงจัดสรรเพิ่มเติมใหครบ 100% ของจํานวนนักเรยีนปจจุบัน 

  เพื่อใหนักเรียนไดรับจัดสรร คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน และคาเครื่องแบบนักเรียน 

ครบทุกคน โรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณเบื้องตนยังไมครบตามจํานวนนักเรียนจริง ใหโรงเรียนยืมเงิน จาก

รายการคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนมาใชเปนลําดับแรกกอน หากยังไมพอใหยืมเงิน จากคาจัดการเรียน

การสอนเปนลําดับถัดไป เพื่อจัดสรรคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน และคาเครื่องแบบนักเรยีนใหนักเรยีน

ครบทุกคนกอนเปดภาคเรียน และเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบ ตามจํานวนนักเรียนจริงใหสงใชคืน

รายการเดิม  



19 
 

กรณีโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณเกินจํานวนนักเรียนจริง ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

และวันที่ 10 พฤศจิกายน (นักเรียนใหมนอย/นักเรียนเดิมยาย) ใหโรงเรียนเก็บเงินงบประมาณไวสมทบ ในการ

จัดสรรครั้งตอไปซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจงจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุน 

คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนรายสถานศึกษา จําแนกตามระดับ

การศึกษา ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ และแจงใหสถานศึกษาทราบเพื่อเตรียมการจัดซื้อ จัดหา จัดกิจกรรม

ตอไป โรงเรียนสามารถเปดดูรายละเอียดการจัดสรรไดจากเว็บไซตของสํานักนโยบายและแผน การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

http://www.plan.obec.go.th และจะโอนงบประมาณดังกลาว ทั้ง 5 รายการขางตนเขาบัญชี  เงินฝากธนาคารของ

สถานศึกษาทุกแหงกอนเปดภาคเรียนที่ 1/2558  เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการใหนักเรียน ไดรับหนังสือเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณการเรียน 

สําหรับโรงเรียนที่เปนหนวยเบิก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดโอนเงินประจํางวดให    

เพื่อเบิกจากคลังจังหวัด  

แนวทางการบริหารงบประมาณ 

       เมื่อสถานศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณแลว ใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยม ีโครงการ

รองรับตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการประจําปตองผานความเหน็ชอบ ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากํากบั ติดตาม ตรวจสอบการใชจาย 

งบประมาณ ใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแต ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์คาเครื่องแบบนักเรียน/คาอุปกรณการเรียน 

กรณีที่ผูปกครองและนักเรียนไดรับสิทธ์ิคาเครื่องแบบนักเรียน และคาอุปกรณการเรียนแลว มีความ

ประสงคที่จะบริจาคเงินที่ไดรับสิทธ์ิดังกลาวใหกับโรงเรียนดวยความสมัครใจ เพื่อใหโรงเรียนนําไป พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามวัตถุประสงค หรือบริจาคใหโรงเรียนขนาดเล็ก ยากจน ขาดแคลน ภายในเขตน้ัน ๆ โดยเปนความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี4 ฝาย ทั้งน้ีสามารถทําไดโดยทําใบสําคัญรบั

เงินจากโรงเรียน และนําไปบริจาคเงินใหกับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกัน ตามแบบใบแสดงเจตจํานงบริจาคคา

เครื่องแบบนักเรียน/คาอุปกรณการเรียน  ตอไปน้ี  
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แนวทางการบริจาคเงนิที่ไดรบัสิทธิ์คาเครือ่งแบบนกัเรียน/คาอปุกรณการเรียน 

-------------------------------- 

ใบแสดงเจตจํานงบรจิาคคาเครื่องแบบนักเรยีน/คาอปุกรณการเรียน 

             รงเรียน........................................................  

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

 
  วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ............  

 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................... 

อยูบานเลขท่ี.............................ถนน.......................................................แขวง/ตําบล....................................................... 

อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.............................. 

ผูปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................  

หมายเลขประจําตัวนักเรียน (13 หลัก).................................................... ระดับชั้น..........................ปการศึกษา 2558 

 มีความประสงคท่ีจะบริจาคเงินท่ีไดรับสิทธ์ิตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต 

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนสิทธ์ิของขาพเจาไดรับดวยความสมัครใจใหแก 

 โรงเรียนตนเอง  

  โรงเรียนขนาดเล็ก ยากจน ขาดแคลน 

โดยเปนความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ในรายการ ดังน้ี  

   คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน.................................................บาท 

   คาอุปกรณการเรียน    จํานวน.................................................บาท  

               รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น..................................บาท (.....................................................................) 

เพ่ือใหโรงเรียนนําไปดําเนินการ ดงัน้ี 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จัดหาวัสดุ อุปกรณการศึกษา 

 ปรับปรุง ซอมแซม จัดหาหรือจัดสรางอาคารเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 

 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูบริจาค    ลงชื่อ.................................................ผูรับเงินบริจาค       

          (..................................................)        (................................................) 

 

 

หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี.............เลขท่ี.............ลงวันท่ี…………………………….. ใหกับผูบริจาคแลว 
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แนวทางการดําเนินงานดานการมีสวนรวม 
 

 นโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน เนนการม ี

สวนรวมของประชาชนในการรวมคิดรวมทํารวมติดตามประเมินผลและรวมรับผิดชอบ โดยกลุมเปาหมายในการมีสวนรวม 

ประกอบดวย นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการภาคี 4 ฝายและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีบทบาท ดังน้ี 

นักเรียน 

นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการพิจารณาจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนของตน 

ตามความเหมาะสม รับผิดชอบการใช การรักษาหนังสือเรียนและอุปกรณการเรียนใหคุมคาเกิดประโยชนสงูสดุ 

ตอการเรียนและรับผิดชอบในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

 ผูปกครอง 

 ผูปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน ใหกับนักเรียนในปกครอง ให

เพียงพอ  โดยเงินทีไ่ดรับสามารถถัวจายไดระหวาง 2 รายการ สรางความตระหนักและปลูกฝงนิสัยใหนักเรียน 

ใชหนังสือเรียนและอุปกรณการเรียนใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน และผูแทนนักเรียน)  

 มีบทบาทรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ ประเมิน และปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน รวมกําหนด 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและสถานศึกษาใหความเห็นชอบ ใน

การใชเงินที่เหลือจากการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ถัวจายซึ่งกัน

และกันของสถานศึกษา และรวมใหความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน                                                                              

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 มีบทบาทใหความเห็นชอบ ประเมิน และปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน รวมกําหนดกิจกรรม พัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและสถานศึกษาใหความเห็นชอบในการใชเงินที่เหลือ จาก

การดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนถัวจายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา 

สังเกตการณในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนใหเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน 

รวมใหความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน รับผิดชอบรวมกับสถานศึกษา ใหการบริหาร

จัดการปจจัยที่ไดรับจากโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาข้ัน

พื้นฐานอยางมีคุณภาพ  เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
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แตงตั้ง 

ตารางแสดงการมีสวนรวม 

 

โครงสรางของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ประกอบดวย                 ประกอบดวย 
                                

 1. ผูแทนครู        ไมนอยกวา1คน              1. ผูแทนครู  ไมนอยกวา 2 คน 

 2. ผูแทนผูปกครอง        ไมนอยกวา1คน              2. ผูแทนผูปกครอง ไมนอยกวา 2 คน 

 3. ผูแทนชุมชน        ไมนอยกวา1คน              3. ผูแทนชุมชน ไมนอยกวา 2 คน 

 4. ผูแทนนักเรียน              ไมนอยกวา1คน              4. ผูแทนนักเรียน ไมนอยกวา 2 คน 

                  รวม                      ไมนอยกวา4คน                      รวม              ไมนอยกวา 8 คน 

 

 
           

            สถานศึกษาจัดทําประกาศเปนรายปแจงใหผูปกครองทราบทั่วกันพรอมระบุอํานาจหนาที่ 

           

           บทบาทหนาที่คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย 

    1. รวมพิจารณาใหความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 

    2. รวมกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการนักเรียนและสถานศึกษา 

ผูมีสวนไดเสีย รวมคิด รวมทํา รวมติดตาม 

ประเมินผล 

รวมรับผิดชอบ 

1. นักเรียน     

2. ผูปกครอง     

3. ภาคี 4 ฝาย  -   ภาคประชาชน 

4.กรรมการสถานศึกษา 

   ข้ันพื้นฐาน 
    

1. สถานศึกษา     

2. สพป./สพม.  -   ภาคราชการ 

3. สพฐ.  -   

กรณีสถานศึกษาขนาดเล็ก  

(มีนักเรียนนอยกวา 300 คน) 

กรณีสถานศึกษาขนาดใหญ  

(มีนักเรียนตั้งแต 301 คนข้ึนไป 

       คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝายพื้นฐาน 
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    3. ใหความเห็นชอบในการใชเงินที่เหลือจากการดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียนและเงินกิจกรรม 

        พัฒนาคุณภาพผูเรียนถัวจายซ่ึงกันและกันของสถานศึกษา 

    4. รวมใหความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน 

การตดิตามควบคุมและกํากบั 
 

ระดับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยใหคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ประกอบดวย ผูแทน

ครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชนและผูแทนนักเรียน ถาเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนนอยกวา 300 คน) ใหมีได

ไมนอยกวาฝายละ 1 คน สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ (มีนักเรียน 301 คนข้ึนไป) ใหมีไดไมนอยกวา  ฝายละ 2 คน โดย

การเสนอช่ือของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขามามีบทบาทใน

การชวยเหลือดูแลสนับสนุนและแกปญหา  

  2. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน เปนกรรมการ ติดตาม

ประเมินผลการใชหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการประสานงาน  ติดตามตรวจสอบและ ประเมินผล

การดําเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา และตรวจติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตาม แนวทางการ

ดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  

  2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดําเนินงานผานแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 

แผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระบบ ARS ของกลุมพฒันาระบบบริหารราชการ (กพร.) 

ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแตงต้ังคณะกรรมการติดตามข้ันตอนการดําเนินงาน 

ตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  ติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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ปฏิทินการดําเนินงาน 
 

 เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน

พื้นฐานจึงกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน ดังน้ี   
 

ปฏิทินการดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา  

ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปงบประมาณพ.ศ. 2558 
 

ท่ี รายการ วัน/เดือน/ป 

1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักการ 

และแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายฯ 

เดือนกุมภาพันธ 2558 

2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศ 

บัญชีรายช่ือหนังสอื 

2.1 หนังสือเรียนที่มีอยู (ป.1 - ป.6) 

2.2 หนังสือเรียนที่ไดรับอนุญาตเพิ่มเติม (ป.1-ป.6) 

 
วันที่  16 มกราคม 2558 

วันที่  16 มกราคม2558 และ 

        16 กุมภาพันธ 2558 

3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ 

ใหกับสถานศึกษา 

เดือนมกราคม  2558 

4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน/สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาช้ีแจง ประชาสัมพันธ 

เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2558 

5 สถานศึกษารณรงคเพื่อการบริจาค (เครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ

การเรียน) 

เดือนกุมภาพันธ–พฤษภาคม 2558 

6 สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/สงของ/ตรวจรับตามนโยบาย 

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล 

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

- ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ 

- ใหรานคารับใบสั่งซื้อและสํานักพิมพเตรียมจัดสงหนังสอืเรยีน 

- ใหรานคาสงหนังสอืเรียนถึงสถานศึกษาเพื่อใหนักเรียน    

  มีหนังสือใช  โดยพรอมเพรียงกันกอนเปดภาคเรียน 

 

 

ภายในวันที่  20 มีนาคม  2558 

ภายในวันที่  30 เมษายน 2558 

ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 

7 สถานศึกษาจัดหนังสือใหผูเรียนใหทันกอนเปดภาคเรียน   ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 

8 สถานศึกษาจายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณการเรียน 

ใหกับนักเรียนหรือผูปกครองใหทันกอนเปดภาคเรียน  

ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 

9 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการติดตาม ควบคุมและกํากับให

ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2558 เปนตนไป 
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เปนไปตามแนวทางนโยบายฯ 

 10 สถานศึกษารายงานยอดผูบริจาค (เครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ 

การเรียน )ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรายงานสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชแบบฟอรมการบริจาค 

หนา 20 

ครั้งที่1  

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 

ครั้งที่2  

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

ท่ี รายการ วัน/เดือน/ป 

11 สถานศึกษารายงานขอมลูจํานวนนักเรียน พรอมทั้งยืนยันจาํนวน

นักเรียน 

ครั้งที่ 1  

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558  

เวลา 24.00 น. 

ครั้งที่ 2  

ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน2558 

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 

24.00 น. 

จาก http://www.bopp-obec.info 

12 สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจาย 

ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รายงานผลการดําเนินงานทางอเิลก็ทรอนิกส (e-MES) ผานทาง 

เว็บไซตของสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

ครั้งที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2558 

ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2559 

13 สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุน 

คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานผานระบบ ARS ของกลุมพฒันาระบบบรหิาร 

ครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2558 

ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2558 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

1. นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มีสติรูทัน มีปญญารูคิด มี

สมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบตอครอบครัว ประเทศชาติ และเปนพลเมืองดีของโลก 

 2. นักเรียนไดรับโอกาสและการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามโครงการ 

สนับสนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ผูปกครองมีความพงึพอใจที่ไดรบับรกิารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและสนับสนุนคาใชจาย  

ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 4  นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน

ข้ันตอนตาง ๆ มีสวนรวมในการติดตาม กํากับใหการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย ในการจัด

การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
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การบริหารงบประมาณงบเงนิอดุหนนุประเภทเงินอดุหนนุทั่วไป 

เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอดุหนุนรายหวั) 

 

 
 

หลักการ 

 

 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 ไดบัญญัติไววา 

“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

โดยไมเสียคาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 

10 วรรค 1 ไดบัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และหมวด 8 มาตรา 60 ได

บัญญัติไววา “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา ในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุด ตอการพัฒนาที่ย่ังยืน

ของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังน้ี (1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เปนคาใชจาย

รายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษา ข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทา

เทียมกัน...”  จึงเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐานที่จะตองดําเนินการจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานตามขอบัญญัติดังกลาว 
 

วัตถุประสงค 
 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษา ข้ัน

พื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) จัดสรรใหสถานศึกษาเพื่อใชในการจัด การเรียนการสอน

ใหไดประโยชนสูงสุดในการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไข             เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พุทธศักราช 2553  

แนวทางการใชงบประมาณ 
 

 เพื่อใหการใชจายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจายในการจดั  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เกิดประโยชนตอการเรียนการสอน ไดมาก

ที่สุด จึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี  

 1. ใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาที่สอดคลองกับภารกิจของ 

สถานศึกษา นโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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 2. นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา เพื่อใหคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นชอบ  

 3. รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ  

 4. การใชจายงบประมาณตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  
 

ลักษณะการใชงบประมาณ 
 

การใชงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน คาใชจายในการจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ใหปฏิบัติตามระเบียบของ ทางราชการที่

เกี่ยวของ  โดยใชในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจาย ดังน้ี  

1. งบบุคลากร  

      คาจางช่ัวคราว เชน จางครูอัตราจางรายเดือน พนักงานขับรถ  

2. งบดําเนินงาน  

2.1 คาตอบแทน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนวิทยากร วิชาชีพทองถ่ิน ฯลฯ  

2.2 คาใชสอย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่ัก คาพาหนะ คาจางซอมแซม คาจางเหมาบริการ คา

พาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ฯลฯ  

2.3 คาวัสดุ เชน คาวัสดุการศึกษา คาเครือ่งเขียน คาวัสดุ เวชภัณฑ คาซอมแซมบํารงุรักษาทรัพยสิน ฯลฯ 

3. งบลงทุน  

3.1 คาครุภัณฑ เชน จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร  

3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และ/ 

หรือสิ่งกอสราง ที่มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท  เชน คาจัดสวนคาถมดิน ถนน สะพาน บอนํ้า ฯลฯ  

ทั้งน้ีกรณีงบลงทุนและงบดําเนินงาน สามารถดําเนินการไดเพิ่มเติมตามหนังสือของสํานักงบประมาณ 

ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่อง หลักการจําแนกประเภทรายจาย ตามงบประมาณตาม

หนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553                        เรื่อง การปรับปรุง

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รายการคาจัดการเรียนการสอน 

(เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
 

นิยาม 
 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน คาใชจายในการจัด การศึกษา

ข้ันพื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) คือเงินงบประมาณที่จัดสรร

ใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีโอกาส

ไดรับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  

 นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 40,000 บาทตอป  

 

เกณฑการจัดสรร 
 

 จัดสรรใหนักเรียนที่ยากจนในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยกเวนสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 

ลักษณะการใชงบประมาณ 

 

ใหใชในลักษณะแบบถัวจายคาหนังสือและอุปกรณการเรียน คาเสื้อผา และเครื่องแตงกายนักเรียน 

คาอาหารกลางวัน และคาพาหนะในการเดินทาง  

 

การใชจายงบประมาณ 
 

สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีดําเนินการจายหรือจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและ 

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนยากจนไดตามความเหมาะสม ดังน้ี  

1. คาหนังสือและอุปกรณการเรียน จัดซื้อแจกจายใหแกนักเรียนหรือใหยืมใช  

2. คาเสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน จัดซื้อหรือจัดจางผลิตแจกจายใหแกนักเรียน   

3. คาอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือจางเหมาทําอาหารหรือจายเปนเงินสด 

ใหแกนักเรียนโดยตรง  
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4. คาพาหนะในการเดินทางจายเปนเงินสดใหแกนักเรียนโดยตรงหรือจางเหมารถรับ-สงนักเรียน  

กรณีการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง-จัดหา ตองดําเนินการตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  

กรณีจายเปนเงินสดใหแกนักเรียนโดยตรงใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการอยางนอย 3 คน 

รวมกันจายเงิน โดยใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐาน  

 

แนวทางการดําเนินงาน 
 

1. ระดับสถานศึกษา  

1.1 สํารวจขอมูลนักเรียนยากจน และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณ  

1.2 จัดสรรและใชจายงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

  1.3 ดําเนินการจัดกจิกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน  

  1.4 รายงานผลการดําเนินงาน  

2. ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

2.1 รวบรวมขอมูลนักเรียนยากจนจากสถานศึกษา และรายงานสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2.2 แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบขอมูลและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

ประกอบดวย ผูบริหาร เจาหนาที่หรือผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาหรือ ผูแทน

ผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแตละชวงช้ันตามความเหมาะสม  

2.3 กํากบั ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน  
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การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รายการคาจัดการเรียนการสอน    

(เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําพักนอน) 

 

นิยาม 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจาย ในการจัดการศึกษา ข้ัน

พื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําพักนอน) คือ เงินงบประมาณที่จัดสรร 

ใหแกสถานศึกษาที่ไดดําเนินการจัดที่พักใหแกนักเรียน ซึ่งมีถ่ินที่อยูไมสะดวก หางไกล กันดารไวสาํหรับพักอาศัย ทั้ง

ที่จัดในและนอกสถานศึกษา โดยสถานศึกษาไดดําเนินการควบคุมดูแลและจัดระบบแบบเต็มเวลา  
 

เกณฑการจัดสรร  
 

 โรงเรียนหางไกลพกันอน หมายถึง โรงเรียนที่จัดที่พักใหแกนักเรียนที่มีที่อยูหางไกล กันดาร ไมสะดวกใน

การเดินทาง จําเปนตองพักอาศัยในสถานที่ที่สถานศึกษาจัดให หรือที่อื่นที่สถานศึกษาสามารถ ดําเนินการ

ควบคุมดูแลได  และตองขออนุญาตตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด  

         จัดสรรใหแกนักเรียนที่มีถ่ินที่อยู ไมสะดวก หางไกล กันดาร ทําใหเปนอุปสรรคตอการเดินทาง     

ไป-กลับ ระหวางถ่ินทีอ่ยูกบัสถานศึกษาจําเปนตองพกัอาศัยในสถานที่ทีส่ถานศึกษาจดัให หรือทีอ่ื่นทีส่ถานศึกษา 

สามารถดําเนินการควบคุมดูแลไดในระดับช้ัน ป.1-ม.3 ยกเวน  

  1. นักเรียนในสถานศึกษาทั่วไปแบบประจํา ไดแก  

  - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  

  - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

      - โรงเรียนประชามงคล จงัหวัดกาญจนบุร ี

  - โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนาน   

  2. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ไดแก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห      

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพเิศษ  

  3. สถานศึกษาที่ไดดําเนินการจัดหอพักในสถานศึกษาและไดเรียกเก็บเงินคาอาหารนักเรียน 

ประจําพักนอนทุกคนแลว กรณีที่ไดเรียกเก็บเงินไมครบทุกคนสามารถจัดสรรใหไดเฉพาะจํานวนนักเรียนสวนทีเ่หลือ 

และตองเปนนักเรียนทีเ่ปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
 

ลักษณะการใชงบประมาณ  
 

 ใชเปนคาอาหารสําหรับนักเรียนประจําพักนอน  
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การใชจายงบประมาณ  
 

 1. ใหสถานศึกษาจายหรือจัดหาอาหารใหแกนักเรียนประจําพักนอน โดยสามารถ เลือก

วิธีดําเนินการไดดังน้ี  

 1.1 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารหรือจางเหมาทําอาหาร โดยใหดําเนินการตามระเบียบ สํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  

 1.2 จายเปนเงินสดใหแกนักเรียน โดยใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการอยางนอย 3 คน 

รวมกันจายเงิน โดยใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐาน  

2. หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ สามารถนําไปใชจายในรายการอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดหา 

อาหารใหแกนักเรียนได  
 

แนวทางการดําเนินงาน 
 

 1. ระดับสถานศึกษา  

 1.1 สํารวจขอมลูจากโครงการนักเรียนประจําพกันอนและรายงานสํานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาเพื่อเสนอขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ  

  1.2 จัดสรรและใชจายงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

  1.3 ดําเนินการจัดกจิกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนประจําพักนอน  

  1.4 รายงานผลการดําเนินงาน  

 2. ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 2.1 รวบรวมขอมูลนักเรียนประจําพักนอนจากสถานศึกษา และรายงานสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 2.2 แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบขอมูล และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

ประกอบดวย ผูบริหาร เจาหนาที่หรือผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา หรือผูแทน 

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจําพักนอนตามความเหมาะสม  

2.3 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน  
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ท่ี  ศธ04002/ว 2983                                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. 10300 
 

              23  พฤศจิกายน  2555 
 

เร่ือง หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน 
 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษท่ีเปนหนวยเบิกและผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิก 
 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 126 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 

 2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04006/2279 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2548 

สิ่งท่ีสงมาดวย หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน ดวยงบเงินอุดหนุน

สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 ขอ 2.1 กระทรวงการคลังกําหนดใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ กําหนดระเบียบ 

ภายในควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีขอตั้งงบประมาณ และตามหนังสือท่ีอางถงึ 

2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดแจงหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติการใชจาย งบประมาณงบเงินอุดหนุน เพ่ือให

หนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  ความละเอียดแจงแลวน้ัน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแลว เน่ืองจากปจจุบันโรงเรียนไดกําหนดแผนในการจัด 

กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูเพ่ิมเติมใหกับนักเรียน  เชน การจัดกิจกรรมเขาคายทางวิชาการ   กิจกรรมเขาคายคุณธรรม/ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรู ท้ังในและนอกโรงเรียน รวมท้ัง การพานักเรียน ไป

รวมกิจกรรมหรือรวมแขงขันทางการศึกษา กับโรงเรียนอ่ืน/หนวยงานอ่ืน โดยใชจายจาก งบเงินอุดหนุนท่ีโรงเรียนไดรับ  ซ่ึง

ในการเบิกคาใชจายตางๆ โรงเรียนบางแหง ยังไมชัดเจนวารายการใด สามารถเบิกจายไดและรายการไดไมสมควรเบิกจาย 

ดังน้ันเพ่ือใหการใชจายงบเงินอุดหนุนตามหนังสือท่ีอางถึง 2 และแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุน คาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสําหรับเปนคาใชจาย ในการจัดกิจกรรมตาง  ๆ

ใหกับนักเรียนเปนไปในแนวทางเดียวกัน  จึงกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัด กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความรู

ใหกับนักเรียน ดวยงบเงินอุดหนุน รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย ท้ังน้ี การพิจารณาเบิกจาย คาใชจายใหคํานึงถึงความ

จําเปน เหมาะสม ประหยัด ภายในวงเงินท่ีอยูในความรับผิดชอบ และตองไมเปนเหตุ ในการเรียกเก็บเงินจาก ผูปกครอง

เพ่ิมเติมดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของรวมท้ังโรงเรียนในสังกัดทราบ เพ่ือถือปฏิบัตติอไป 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

       (นายชินภัทร  ภูมิรัตน) 

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

สํานักการคลังและสินทรัพย 

โทร. 0 22802860, 0 2288  5632, 0 2288 5633 

โทรสาร  0 2  26285112, 0 2628 8988 
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หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพือ่เสริมสรางความรูใหกับนักเรียน 

ดวยงบเงินอุดหนุนสําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

******************* 

 

 เพื่อใหการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน  ไดแก การพานักเรียน 

ไปรวมกจิกรรมวิชา การกจิกรรมคุณธรรม/ลกูเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด  หรือทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรูทัง้ในและ   

นอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โดยใชจายจากงบเงินอดุหนุนทีโ่รงเรยีนไดรบัใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน จึงกาํหนดหลกัเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูใหกบันักเรียน  ดังน้ี 

๑. การวางแผนกจิกรรมตาง  ๆตองใหภาคี 4 ฝาย (ผูแทนคร ูผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชนและผูแทน 

นักเรยีน) และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมสีวนรวมและพจิารณา 

๒. การพิจารณาสถานที่สําหรับการจัดกจิกรรมรวมทั้งการพักแรมใหเลือกใชบริการสถานที่ของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรฐั เปนลําดับแรก กรณีจาํเปนตองจัดกจิกรรมในสถานทีข่องเอกชนใหอยูใน  

ดุลพินิจของผูอํานวยการโรงเรียน โดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสม ประหยัด และวงเงินทีอ่ยูในความรบัผิดชอบ  

สําหรับคาใชจายในการจัดกิจกรรม/การแขงขัน แบงเปน 2 กรณี 

กรณีท่ี 1โรงเรียนเปนหนวยงานผูจัดกิจกรรม/การแขงขันใหเบกิจายคาใชจายไดเทาที่จายจริง ดังน้ี 

๑. คาใชจายเกี่ยวกับการใชและแตกตางสถานที่จัดกิจกรรม 

๒. คาวัสดุตางๆ สําหรับการจัดกิจกรรม 

๓. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 

๔. คาหนังสือสําหรับการจัดกิจกรรม 

๕. คาเชาอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรม 

๖. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ไมเกินมื้อละ 50 บาทตอคน 

๗. คาเขาชมสถานที่แหลงเรียนรู 

๘. คาสาธารณูปโภค 

๙. คาสมนาคุณวิทยากร 

9.1 หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร 

 - กรณีเปนการบรรยายใหความรูกับนักเรียน ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน 1 คน 

 - กรณีเปนการแบงกลุมทํากิจกรรม ซึ่งไดกําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตรการจัด 

กิจกรรมและจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุมใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ 2 คน 

 - การนับช่ัวโมงการบรรยายหรือทํากิจกรรมใหนับตามเวลาที่กําหนดในตาราง การจัด

กิจกรรมโดยแตละช่ัวโมงตองกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบหานาที กรณีกําหนดเวลาไมเกิน 50นาที แตไมนอยกวา 

25 นาที ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหน่ึง 
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 9.2 อัตราคาสมนาคุณวิทยากร 

-  วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐใหไดรับคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกินช่ัวโมงละ 600 บาท 

- วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐใหไดรับคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกินช่ัวโมงละ 1,200 บาท 

 ทั้งน้ี  ใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร (เอกสารแนบ 1) 

 10. คาอาหารสําหรับการจัดกิจกรรมมื้อละไมเกิน 80 บาท หรือกรณีจําเปนตองจัดกิจกรรม ใน

สถานที่ของเอกชนใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงแตไมเกินมื้อละ 150 บาท 

 11. กรณีที่ไมสามารถจดัอาหารใหกับผูเขารวมกิจกรรมไดทุกมื้อ หรือจัดอาหารใหเพียงบางมื้อ 

ใหเบิกคาใชจาย  ดังน้ี 

   11.1 สําหรับครูใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย 

    11.1.1 โดยคํานวณเวลาต้ังแตเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติ 

ราชการ ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแลวแตกรณี (นับเวลา 24 ช่ัวโมง = 1 วัน  

สวนที่เกิน 24 ช่ัวโมง หากนับไดเกิน 12 ช่ัวโมง  ใหนับเพิ่มอีก 1 วัน) 

    11.1.2 นําจํานวนวันทั้งหมด (ตามขอ 11.1.1) คูณ กับอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายตามสิทธิ 

    11.1.3 นับจํานวนมื้ออาหารที่จัดใหตลอดการจัดกิจกรรม 

    11.1.4 คํานวณคาอาหารทั้งหมดโดยใหคิดคาอาหารมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรา คาเบี้ย

เลี้ยงเหมาจายที่ไดรับ 

    11.1.5 นําจํานวนเงินคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายที่คํานวณไดตาม (ขอ 11.1.2) หักดวย  

จํานวนเงินคาอาหารที่คํานวณไดตาม  (ขอ 11.1.4) สวนที่เหลือเปนคาเบี้ยเลี้ยงที่จะไดรับ 

   11.2 สําหรับนักเรียนใหเบิกจายเปนคาอาหารในลักษณะเหมาจายในอัตราดังน้ี 
 

ท่ี การจัดอาหารตอวัน เบิกคาอาหารในลักษณะเหมาจาย 

1 จัดอาหาร 2 มื้อ คนละไมเกิน 80 บาทตอวัน 

2 จัดอาหาร 1 มื้อ คนละไมเกิน 160 บาทตอวัน 

3 ไมจัดอาหารทั้ง 3 มื้อ คนละไมเกิน 240 บาทตอวัน 

 

  โดยใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน (เอกสารแนบ 2) เปน

หลักฐานการจาย 

 12. คาเชาที่พักตามที่หนวยงานใหบริการที่พักเรียกเก็บหรือกรณีจําเปนตองพักในสถานที่ ของ

เอกชน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่กําหนดดังน้ี 

 คาเชาหองพักคู ไมเกินคนละ 600 บาทตอวัน 

 คาเชาพักพักเด่ียว ไมเกินคนละ 1,200 บาทตอวัน 

 13. คาจางเหมาพาหนะรับ-สงครูและนักเรียนไปรวมกิจกรรม/ขนสงอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรม 

 14. คาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการสุขาใหเบิกไดตามอัตราที่หนวยงานที่ใหบริการเรียกเก็บ 

 15. คาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการพยาบาลใหเบิกไดตามอัตราที่หนวยงานที่ใหบริการเรียกเก็บ 
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 16. คาใชจายในการจัดประกวดหรือแขงขัน 

  16.1 คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 

   16.1.1 กรรมการที่เปนบุคลากรของรัฐเบิกจายไดในอัตราไมเกินคนละ 600 บาทตอวัน 

   16.1.2 กรรมการที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐเบิกจายไดในอัตราไมเกินคนละ 1,200 บาทตอวัน 

  16.2 คาโลหรือถวยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน เพื่อเปนการ

ประกาศเกียรติคุณช้ินละไมเกิน 1,500 บาท 

 17. คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดกิจกรรม 

 กรณีท่ี 2 โรงเรียนพานักเรียนไปรวมกิจกรรม/รวมการแขงขันกับโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่น 

ซึ่งเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันใหเบิกจายคาใชจายไดดังน้ี 

๑.  สําหรับครู 

1.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่นซึ่งเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันมีการจัดอาหาร ที่พัก 

และพาหนะใหแลว ใหงดเบิกคาใชจายดังกลาว 

   1.2 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่นซึ่งเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันไมจัดอาหาร ที่พัก 

พาหนะทั้งหมดหรือจัดใหบางสวนใหเบิกคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดสําหรับครูตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน 

 คาเชาที่พักใหเบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินคนละ 600 บาทตอวัน 

สําหรับคาเชาหองพักคูและไมเกินคนละ 1,200 บาทตอวันคาเชาหองพักเด่ียว 

  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหคํานวณเชนเดียวกันกับกรณีที่ 1 ขอ 11.1 

๒. สําหรับนักเรียน 

2.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่นซึ่งเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันมีการจัดอาหาร ที่พกั 

และพาหนะใหแลว ใหงดเบิกคาใชจายดังกลาว 

2.2 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่นซึ่งเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันไมจัดอาหาร ที่พัก 

พาหนะทั้งหมดหรือจัดใหบางสวน ใหเบิกคาใชจายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหกับนักเรียน ดังน้ี 

 คาอาหารในลักษณะเหมาจาย ตามขอ 11.2 (สวนของนักเรียน) 

 คาเชาที่พักเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาทตอวัน 

 คาพาหนะใหเบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนง 

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน (เทียบเทาระดับ 1-4) 

 ใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน (เอกสารแนบ 2) 

เปนหลักฐานการจาย 

๓. คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการพานักเรียนไปรวมกิจกรรม/รวมการแขงขัน 

 

หมายเหตุ การพิจารณาเบกิจายคาใชจายดังกลาวใหคํานึงถึงความจําเปน  เหมาะสม ประหยัด ภายในวงเงิน  

                   ที่อยูในความรับผิดชอบเทาน้ัน และตองไมเปนเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผูปกครองเพิ่มเติมดวย 
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เอกสารแนบ 1 

ใบสําคญัรบัเงนิสําหรบัวิทยากร 

 

ชื่อสวนราชการผูจัดกิจกรรม...................................................................................................................... 

โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม...................................................................................................................... 

 

วันที่.......เดือน...............พ.ศ................... 

 ขาพเจา....................................................................อยูบานเลขที.่........................................ 

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต......................................จงัหวัด........................................ 

ไดรับเงินจาก..................................................................................ดังรายการตอไปน้ี 

 

รายการ จํานวนเงิน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                         บาท   

     จํานวนเงิน (.........................................................................................................) 

ลงช่ือ.................................................................ผูรบัเงิน 

                          (................................................................) 

ลงช่ือ................................................................ผูจายเงิน 

                            (................................................................) 
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เอกสารแนบ 2 

 

แบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน 

 

ช่ือสวนราชการผูจัดกจิกรรม...........................................โครงการ/หลกัสูตร/กิจกรรม................................... 

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึงวันที.่............เดือน..............................พ.ศ. .............. 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทัง้สิ้น.....................คนผูเขารวมกจิกรรม ไดรับเงินจากโรงเรียน..........................

สังกัด สพป. ........................................../สพม. .................................................ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล ที่อยู 
คาอาหาร 

(บาท) 

คาเชาท่ีพัก 

(บาท) 

คาพาหนะ 

(บาท) 

รวมเปนเงิน 

(บาท) 

วัน เดือน ป 

ท่ีรับเงิน 
ลายมือช่ือ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  รวมเปนเงินทั้งสิ้น       

 

      ลงช่ือ.................................................................ผูจายเงิน 

      (..........................................................) 

      ตําแหนง.............................................................. 
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แนวทางการดําเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ   

สําหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปงบประมาณพ.ศ. 2558 

 

 รัฐบาลกําหนดนโยบายดานการศึกษาใหทุกคนมีโอกาสไดรับโครงการ สนับสนุนคาใชจายใน การ

จัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดงบประมาณสําหรับ หนังสือเสริม

ประสบการณ อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งในแตละรายการ

มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังน้ี  

 หนังสือเสรมิประสบการณสําหรบัเด็กปฐมวัย     200 บาท/ป  

อุปกรณการเรียน                                          100 บาท/ภาคเรียน 

(เชน สเีทียน ดินนํ้ามันไรสารพิษ กรรไกร ฯลฯ)        

เครื่องแบบนักเรียน (2 ชุด/ป)       300 บาท/ป  

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน       215 บาท/ภาคเรียน (กิจกรรมวิชาการ 

(กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด  

    ทัศนศึกษา การบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 

หนังสือเสริมประสบการณสําหรบัเด็กปฐมวัย 

 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กําหนดหลักการจัดประสบการณสําหรับ เด็กปฐมวัย

อายุ 3-5 ป เพื่อพัฒนาเด็กองครวมอยางตอเน่ืองในรูปแบบบูรณาการไมสอนเปนรายวิชา ยึดหลักการบูรณาการ

ที่วาหน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู ไดหลายทักษะ หลาย

ประสบการณสําคัญ การที่เด็กมีโอกาสไดเลือกอานหนังสือบอยๆจะทําใหเด็กคุนเคย กับการใชหนังสือและ

คุนเคยกับตัวหนังสือ สิ่งสําคัญท่ีควรตระหนัก คือหากเด็กมีประสบการณท่ีดีและมีความสุข ในการใชหนังสือจะ

เปนสวนสําคัญท่ีชวยปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยรักการอานไดอยางดียิ่ง ในอนาคตหนังสือ เสริมประสบการณ  สําหรับ

เด็กปฐมวัยมีจุดมุงหมายเพ่ือสนองความตองการของเด็ก เสริมสรางความคิด สรางสรรค  พัฒนาการเรียนรูดาน

ภาษาของเด็ก ปลูกฝงคุณธรรมเจตคติใหเด็กเกิดนิสัยรักการอาน  
 

คณุสมบตัิหนงัสือเสริมประสบการณสําหรับเดก็ปฐมวัยสิ่งที่ควรคํานึงถึง 
 

 1. ความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546 

  1.1 สอดคลองกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  1.2 สอดคลองกับหลักการจัดประสบการณการศึกษาปฐมวัย 

  1.3 เหมาะสมกับวัยความสนใจความสามารถและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ3-5ป 

 อาย ุ3 ป 
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เด็กวัยน้ีมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆรอบตัวพูดไดมากข้ึนสนใจในความสมัพนัธ

ระหวางบุคคลรูถึงความแตกตางระหวางเพศหญิงและเพศชายควรตอบสนองความอยากรูอยากเหน็ของเด็ก

เด็กสามารถเลาเรื่องที่ตนประสบมาใหผูอื่นฟงเขาใจถามอะไรที่ไหนและเด็กสามารถวาดวงกลมไดตามแบบ 

 อาย ุ4 ป 

เด็กวัยน้ีเปนวัยที่อยากรูอยากเห็นตองการที่จะรูวาสิ่งน้ันสิ่งน้ีจากไหนทําไมจึงเปนเชนน้ีทําไม

จึงเปนอยางน้ันอยางน้ีสิ่งน้ีความเปนมาอยางไร วัยน้ีเริ่มจะเขาใจขอแตกตางระหวาง ความจริง และเรื่องสมมติ 

นิทานที่เหมาะสําหรับเด็กวัยน้ีควรจะเปนเรื่องสั้นเขาใจงายมีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และตัวละครรวมอกี   2-

3 ตัวเรื่องที่สงเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยูบาง เด็กสามารถเลาเรื่อง นิทานและออกเสียงไดถูกตอง 

 อายุ 5 ป  

 เด็กวัยน้ีเริ่มสนใจโลกของความเปนจริง รูจักสิ่งแวดลอมที่หางตัวมากข้ึน เริ่มเขาใจวาตัวเอง 

เปนสวนหน่ึงของสิ่งแวดลอม ไมใชเปนศูนยกลางของทุกสิ่งทุกอยางเชนแตกอน เน้ือหาของเรื่องควร สงเสริม

พัฒนาการดานสติปญญาดวยจะเปนเรื่องจริงในปจจุบันหรือเปนเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได  

 1.4 เหมาะสมกบัสภาพแวดลอมและบรบิท-วัฒนธรรมของทองถ่ิน  

 2. คุณลักษณะของหนังสือ  

    2.1 รูปเลม  

1) ปกมีความสวยงามนาสนใจ  

2) ขนาดรูปเลมมีลักษณะจูงใจใหเด็กเกิดความสนใจเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

3) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกบัวัยของเด็ก  

4) จํานวนหนาและจํานวนคําศัพทเหมาะสมกบัวัยของเด็ก  

   2.2 สีสบายตาและไมใชสีสะทอนแสง  

   2.3 ภาพประกอบ  

  -  มีภาพชัดเจนเหมาะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภาพอยางเรียบงายใหเรือ่งราวตอเน่ือง  

และตองไมเปนภาพที่ทําใหเด็กเกิดความหวาดกลัวและมีชองวางพักสายตา ขนาดเหมาะสม  

   2.4 กระดาษ  

       - ควรเปนกระดาษชนิดดี เชน กระดาษปอนด กระดาษอารต ฯลฯ  

   2.5 ภาษา  

         - ภาษาที่ใชควรมีความถูกตอง สละสลวย ชวยใหเกิดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  

   2.6  เน้ือหา  

         - เน้ือเรื่องไมยากเกินไป ไมสลับซับซอน ไมขัดแยงกับคานิยมคุณธรรม  

 3. ประเภทของหนังสือท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย 

        ประเภทของหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยควรมีความหลากหลายมีเหตุการณทีค่าดเดาได 

มีลักษณะเปนคํากลอน คําคลองจองเปนจังหวะ มีรูปแบบซ้ํา ภาพสวยงาม เชน  

 3.1 หนังสือนิทาน เชน นิทานพื้นบาน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอสีปทัง้ที่เปนรอยแกว และรอย

กรอง  

 3.2 หนังสือภาพ เชน หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ  

 3.3 สารานุกรมภาพสําหรบัเด็กอนุบาล  
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 3.4 หนังสือเสริมความรูอาทิวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาประวัติศาสตร สงัคม ศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

 3.5 หนังสือที่แสดงวิธีการทําหรือประดิษฐสิ่งตาง ๆ  

 3.6 นิตยสารสําหรบัเด็ก  

 3.7 หนังสือเสริมประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  

 3.8 หนังสือที่มีเสียงประกอบ หนังสือพลาสติก หนังสือผา หนังสือที่ผลิตจากวัสดุอื่น ที่ไม

เปนอันตราย หนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสที่แตกตางกันทําใหเกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู ฯลฯ  
 

แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณสําหรบัเดก็ปฐมวัย 

 การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาดําเนินการตามข้ันตอน คือ 

ครูผูสอนเปนผู เลือกหนังสือเสริมประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยเสนอใหคณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทน

ชุมชนและผูแทนกรรมการนักเรียน) รวมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี  

 1. คัดเลือกจากประเภทหนังสือเสริมประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณสมบัติสงเสริม 

และพัฒนาเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และ

คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะขางตนและ/หรือ 

 2. เลือกจากตัวอยางรายช่ือหนังสือเสริมประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผานการประกวด/ 

การคัดเลือกจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 หมายเหตุ รายละเอียด Download จากเว็บไซตของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

ที่ (http://academic.obec.go.th) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (http://www.obec.go.th) 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบการณที่หลากหลายประเภท มีความหลากหลายในดานของผูแตง ผู

วาดภาพประกอบ และเน้ือหาการเรียนรู เพราะจะชวยใหเด็กมีโอกาสอานหนังสือเสริมประสบการณ ที่หลากหลาย

และเกิดการเรียนรูไดมากที่สุด  

 2. จํานวนหนังสอืเสรมิประสบการณควรเพียงพอกบัจํานวนเด็ก  
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ที่ กค (กวพ.) 0421.3/24506  กรมบญัชีกลาง 

                                                                                        ถนนพระราม 6  

                                                                          กทม. 10400 
 

          7 ตุลาคม 2552 
 

เรื่อง  การขอผอนผันการจัดซือ้หนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ 
 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/1629  

         ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2552  
 

  ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจงวาในปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 สํานักงานฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ รวม   5 

รายการ ประกอบดวยคาเลาเรียน (เงินอุดหนุนรายหัว) คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบ

นักเรียน และคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยรายการคาหนังสือเรียน ไดให

สถานศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่

แกไขเพิ่มเติม โดยหนังสือเรียนที่จัดซื้อตองผานกระบวนการคัดเลือกจากครูผูสอนคณะกรรมการ วิชาการ 

ผูแทนชุมชน คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และผูแทนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (ประกอบดวย ผูแทนครู 

ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน และผูแทนกรรมการนักเรียน) รวมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ในแตละ

กลุมสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จากทุกสํานักพิมพตาม

บัญชีรายการหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดผานการตรวจรับรอง คุณภาพแลว โดยการคัดเลือก

หนังสือเรียนของแตละสถานศึกษาจะตองเปนไปตามความตองการของครูผูสอน ซึ่งจะระบุ ช่ือหนังสือ ช่ือผูแตง 

(ผูเขียน) และช่ือสํานักพิมพ เชน หนังสือภาษาไทยเลม 1 ชุดพื้นฐานภาษาไทย ขององคการคาของคุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการหรือหนังสือเรียน คณิตศาสตร เลม 1 ของสํานักพิมพ บริษัทอักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด

เรียบเรียงโดยนายกนกวลี อุษณกรกุล และคณะสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน พิจารณาแลวเหน็วา 

การจัดซื้อหนังสือเรียน ครั้งหน่ึงที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ตามที่ครูผูสอนคัดเลือกโดยระบุช่ือผูแตงช่ือ

สํานักพิมพ สามารถที่จะดําเนินการจดัซื้อไดโดยวิธีพิเศษ ซึ่งเขาขาย ขอยกเวนในการระบุย่ีหอ เชน ยารักษาโรค 

เครื่องอะไหล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2520 แจงตามหนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 

สร0203/ว 52 ลงวันที ่28 มีนาคม 2520 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงขอหารือวาสํานักงานฯ 

จะแจงแนวปฏิบัติกรณีดังกลาว ใหสถานศึกษาในสังกัด นําไปปฏิบัติเปนการถูกตองหรือไมประการใดหากไม

สามารถดําเนินการได จึงขออนุมัติผอนผันใหสถานศึกษา ในสังกัดดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษตาม

ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมความละเอียดแจงแลวน้ัน  

 กรมบัญชีกลางขอเรียนวาคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวาตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 15 ทวิ วรรคหน่ึง กําหนดวา 

“การจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ีผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหาตองดําเนินการโดยเปดเผย 

โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งน้ี  โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ และความสามารถ 

ของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะอันเปน ขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบ” และ
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ตามระเบียบฯ ขอ 18 ไดกําหนดวิธีการซื้อ หรือการจางไว รวม 6 วิธีซึ่งหัวหนาสวนราชการ ยอมสามารถใช

ดุลพินิจ พิจารณา ไดวาการจัดหาในครั้งน้ัน จะตองดําเนินการดวยวิธีใดใหเปนการถูกตอง  

และเหมาะสมตามหลักเกณฑของระเบียบฯ สําหรับจัดซื้อหนังสือเรียนในครั้งน้ีเปนการพิจารณา                    

จัดซื้อโดยตองผาน กระบวนการคัดเลือกจากครูผูสอน คณะกรรมการวิชาการ ผูแทนชุมชน ผูแทน 

คณะกรรมการ 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แตละสถานศึกษาจะตองนําไป พิจารณา

คัดเลือกใหเปนไป ตามความตองการของครูผูสอน ซึ่งจะเปนการระบุช่ือหนังสือ ช่ือผูแตง(ผูเขียน) และช่ือ

สํานักพิมพตอไป กรณี จึงเปนการซื้อใหถูกตองตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน ซึ่งอยูในดุลพนิิจของ

หัวหนาสวนราชการ ที่จะดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ ขอ 23 (6) ทั้งน้ีกระบวนการ คัดเลือกหนังสือจาก

ครูผูสอน คณะกรรมการวิชาการ ผูแทนชุมชน คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และผูแทน คณะกรรมการ

สถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน จะตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมี การแขงขันกันอยางเปน

ธรรม  โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน ตามระเบียบฯ ขอ 15 ทวิ

วรรคหน่ึงดวย  

 อน่ึง กรณีสวนราชการดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กวพ. ไดเคยแจงเวียนแนวทางปฏิบัติไว ตาม

หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ.)1305/ว 1770 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2543 โดยพิจารณาวา “ในการ

จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ผูดําเนินการจัดหาและเจาหนาที่พัสดุจะตองระบุเหตุผลและความจําเปน ที่จะตองซื้อ

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ และเหตุผลความจําเปนที่จะตองซื้อโดยวิธีพิเศษ เสนอตอหัวหนาสวนราชการ

เพื่อใหความเห็นชอบใหจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ  ขอ 27 ใหชัดเจน และในข้ันตอนการดําเนินการ

ตามระเบียบฯ ขอ 57 (6) หากมีผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุดังกลาว จํานวนหลายราย ใหคณะกรรมการ

จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายเขารวมการแขงขัน ราคาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได”  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

        (นายรังสรรค ศรีวรศาสตร)  

       รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน  

                  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  

 
 

คณะกรรมการวาดวยการพสัดุ  

ฝายเลขานุการ  

โทรศัพท 0-2273-9024 ตอ 4553 

โทรสาร 0-2271-1049  
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ตารางแสดงการลดคาใชจายของผูปกครอง/นักเรียน 

ก. โรงเรียนปกติ 
 

ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ช้ัน 
1.  

รายหัว 

2.  

หนังสือเรียน 

3. 

อุปกรณ 

การเรียน 

4. 

เคร่ืองแบบ 

นักเรียน 

5. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม 

1.  

รายหัว 

2. 

อุปกรณ 

การเรียน 

3. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม 

รวม 

2 ภาคเรียน 

กอนประถมศกึษา  

อ.1 850 200 100 300 215 1,665 850 100 215 1,165 2,830 

อ.2 850 200 100 300 215 1,665 850 100 215 1,165 2,830 

ประถมศึกษา  

ป.1 950 561 195 360 240 2,306 950 195 240 1,385 3,691 

ป.2 950 605 195 360 240 2,350 950 195 240 1,385 3,735 

ป.3 950 622 195 360 240 2,367 950 195 240 1,385 3,752 

ป.4 950 653 195 360 240 2,398 950 195 240 1,385 3,783 

ป.5 950 785 195 360 240 2,530 950 195 240 1,385 3,915 

ป.6 950 818 195 360 240 2,563 950 195 240 1,385 3,948 

มัธยมศึกษาตอนตน  

ม.1 1,750 700 210 450 440 3,550 1,750 210 440 2,400 5,950 

ม.2 1,750 863 210 450 440 3,713 1,750 210 440 2,400 6,113 

ม.3 1,750 949 210 450 440 3,799 1,750 210 440 2,400 6,199 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.4 1,900 1,257 230 500 475 4,362 1,900 230 475 2,605 6,967 

ม.5 1,900 1,263 230 500 475 4,368 1,900 230 475 2,605 6,973 
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ม.6 1,900 1,109 230 500 475 4,214 1,900 230 475 2,605 6,819 
 

 

เงินปจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน 

ก. โรงเรียนปกต ิ

ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ช้ัน 
1.  

รายหัว 

2.  

หนังสือเรียน 

3. 

อุปกรณ 

การเรียน 

4. 

เคร่ืองแบบ 

นักเรียน 

5. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม 

1.  

รายหัว 

2. 

อุปกรณ 

การเรียน 

3. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม 

รวม 

2 ภาคเรียน 

ระดับประถมศึกษาจัดใหไมเกนิ 40% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดหัวละ 1,000 บาท/คน/ป 

ป.1      500    500 1,000 

ป.2      500    500 1,000 

ป.3      500    500 1,000 

ป.4      500    500 1,000 

ป.5      500    500 1,000 

ป.6      500    500 1,000 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจัดใหไมเกิน 30% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดหัวละ 3,000บาท/คน/ป 

ม.1      1,500    1,500 3,000 

ม.2      1,500    1,500 3,000 

ม.3      1,500    1,500 3,000 
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ข.จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ) 

จัดโดยครอบครัว 

 

ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) ชั้น 

1.  

รายหัว 

2. 

หนังสือเรียน 

3. 

อุปกรณ 

การเรียน 

4. 

เคร่ืองแบบ 

นักเรียน 

5. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม 1.  

รายหัว 

2. 

อุปกรณ 

การเรียน 

3. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม 

รวม 

2 ภาคเรียน 

อ.1 3,596 200 100 300 215 4,411 3,596 100 215 3,911 8,322 

อ.2 3,596 200 100 300 215 4,411 3,596 100 215 3,911 8,322 

ป.1 3,681 561 195 360 240 5,037 3,681 195 240 4,116 9,153 

ป.2 3,681 605 195 360 240 5,081 3,681 195 240 4,116 9,197 

ป.3 3,681 622 195 360 240 5,098 3,681 195 240 4,116 9,214 

ป.4 3,681 653 195 360 240 5,129 3,681 195 240 4,116 9,245 

ป.5 3,681 785 195 360 240 5,261 3,681 195 240 4,116 9,377 

ป.6 3,681 818 195 360 240 5,294 3,681 195 240 4,116 9,410 

ม.1 5,138 700 210 450 440 6,938 5,138 210 440 5,788 12,726 

ม.2 5,138 863 210 450 440 7,101 5,138 210 440 5,788 12,889 

ม.3 5,138 949 210 450 440 7,187 5,138 210 440 5,788 12,975 

ม.4 5,303 1,257 230 500 475 7,765 5,303 230 475 6,008 13,773 

ม.5 5,303 1,263 230 500 475 7,771 5,303 230 475 6,008 13,779 

ม.6 5,303 1,109 230 500 475 7,617 5,303 230 475 6,008 13,625 
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จัดโดยสถานประกอบการ 
 

ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ช้ัน 
1.  

รายหัว 

2. 

หนังสือเรียน 

3. 

อุปกรณ 

การเรียน 

4. 

เคร่ืองแบบ 

นักเรียน 

5. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม 

1.  

รายหัว 

2. 

อุปกรณ 

การเรียน 

3. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม 

รวม 

2 ภาคเรียน 

ปวช.1 5,868 2,000 230 900 475 9,473 5,868 230 475 6,573 16,046 

ปวช.2 5,868 2,000 230 900 475 9,473 5,868 230 475 6,573 16,046 

ปวช.3 5,868 2,000 230 900 475 9,473 5,868 230 475 6,573 16,046 
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ค.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

1) นักเรียนประจํา 

ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ช้ัน 
พื้นฐาน 

สมทบ 

(ประจํา) 

หนังสือเรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ 

การเรียน 

เคร่ือง 

แบบ 

นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 
รวม พื้นฐาน 

สมทบ 

(ประจํา) 

 

อุปกรณ 

การเรียน 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพ ผูเรียน 
รวม 

รวม 

2 ภาค

เรียน 

อ.1-อ.2 850 14,450 200 100 300 215 16,115 850 14,450 100 215 15,615 31,730 

ป.1 950 14,450 561 195 360 240 16,756 950 14,450 195 240 15,835 32,591 

ป.2 950 14,450 605 195 360 240 16,800 950 14,450 195 240 15,835 32,635 

ป.3 950 14,450 622 195 360 240 16,817 950 14,450 195 240 15,835 32,652 

ป.4 950 14,450 653 195 360 240 16,848 950 14,450 195 240 15,835 32,683 

ป.5 950 14,450 785 195 360 240 16,980 950 14,450 195 240 15,835 32,815 

ป.6 950 14,450 818 195 360 240 17,013 950 14,450 195 240 15,835 32,848 

ม.1 1,750 14,350 705 210 450 440 17,905 1,750 14,350 210 440 16,750 34,655 

ม.2 1,750 14,350 865 210 450 440 18,065 1,750 14,350 210 440 16,750 34,815 

ม.3 1,750 14,350 949 210 450 440 18,149 1,750 14,350 210 440 16,750 34,899 

ม.4 1,900 14,350 1,257 230 500 475 18,712 1,900 14,350 230 475 16,955 35,667 
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ม.5 1,900 14,350 1,263 230 500 475 18,718 1,900 14,350 230 475 16,955 35,673 

ม.6 1,900 14,350 1,109 230 500 475 18,564 1,900 14,350 230 475 16,955 35,519 

ค.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

2) นักเรียนไป-กลับ 

ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) ชั้น 

พื้นฐาน สมทบ 

(ไป-กลับ) 

หนังสือเรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ 

การเรียน 

เคร่ืองแบบ 

 นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม พื้นฐาน สมทบ 

(ไป-กลับ) 

อุปกรณ 

การเรียน 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 

รวม 

รวม 

2       

ภาคเรียน 

อ.1-อ.2 850 3,610 200 100 300 215 5,275 850 3,610 100 215 4,775 10,050 

ป.1 950 3,610 561 195 360 240 5,916 950 3,610 195 240 4,995 10,911 

ป.2 950 3,610 605 195 360 240 5,960 950 3,610 195 240 4,995 10,955 

ป.3 950 3,610 622 195 360 240 5,977 950 3,610 195 240 4,995 10,972 

ป.4 950 3,610 653 195 360 240 6,008 950 3,610 195 240 4,995 11,003 

ป.5 950 3,610 785 195 360 240 6,140 950 3,610 195 240 4,995 11,135 

ป.6 950 3,610 818 195 360 240 6,173 950 3,610 195 240 4,995 11,168 

ม.1 1,750 3,300 705 210 450 440 6,855 1,750 3,300 210 440 5,700 12,555 

ม.2 1,750 3,300 865 210 450 440 7,015 1,750 3,300 210 440 5,700 12,715 
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ม.3 1,750 3,300 949 210 450 440 7,099 1,750 3,300 210 440 5,700 12,799 

ม.4 1,900 3,300 1,257 230 500 475 7,662 1,900 3,300 230 475 5,905 13,567 

ม.5 1,900 3,300 1,263 230 500 475 7,668 1,900 3,300 230 475 5,905 13,573 

ม.6 1,900 3,300 1,109 230 500 475 7,514 1,900 3,300 230 475 5,905 13,419 

ง.โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

   1) นักเรียนประจํา 

ภาคเรียนที่ 1/2557  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557) ภาคเรียนที่ 2/2557 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)  

 

ช้ัน 

พื้นฐาน สมทบ 

(ประจํา) 

หนังสือ 

เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ 

การเรียน 

เคร่ืองแบบ 

นักเรียน 

กิจกรรม 

พัฒนา 

คุณภาพ 

ผูเรียน 

รวม พื้นฐาน สมทบ 

(ประจํา) 

อุปกรณ 

การเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ 

ผูเรียน 

รวม 

รวม 

2 

ภาคเรียน 

อ.1-อ.2 850 14,660 200 100 300 215 16,325 850 14,660 100 215 15,825 32,150 

ป.1 950 14,660 561 195 360 240 16,966 950 14,660 195 240 16,045 33,011 

ป.2 950 14,660 605 195 360 240 17,010 950 14,660 195 240 16,045 33,055 

ป.3 950 14,660 622 195 360 240 17,027 950 14,660 195 240 16,045 33,072 

ป.4 950 14,660 653 195 360 240 17,058 950 14,660 195 240 16,045 33,103 

ป.5 950 14,660 785 195 360 240 17,190 950 14,660 195 240 16,045 33,235 
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ป.6 950 14,660 818 195 360 240 17,223 950 14,660 195 240 16,045 33,268 

ม.1 1,750 14,550 705 210 450 440 18,105 1,750 14,550 210 440 16,950 35,055 

ม.2 1,750 14,550 865 210 450 440 18,265 1,750 14,550 210 440 16,950 35,215 

ม.3 1,750 14,550 949 210 450 440 18,349 1,750 14,550 210 440 16,950 35,299 

ม.4 1,900 14,350 1,257 230 500 475 18,712 1,900 14,350 230 475 16,955 35,667 

ม.5 1,900 14,350 1,263 230 500 475 18,718 1,900 14,350 230 475 16,955 35,673 

ม.6 1,900 14,350 1,109 230 500 475 18,564 1,900 14,350 230 475 16,955 35,519 

2) นักเรียนไป-กลับ 

ภาคเรียนที่ 1/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ช้ัน 

พื้นฐาน สมทบ 

(ไป-กลับ) 

หนังสือ 

เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ 

การเรียน 

เคร่ืองแบบ 

นักเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผูเรียน 

รวม 

พื้นฐาน สมทบ 

(ไป-กลับ) 

อุปกรณ 

การเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ 

ผูเรียน 

รวม 

รวม 

2   

ภาคเรียน 

อ.1-อ.2 850 3,610 200 100 300 215 5,275 850 3,610 100 215 4,775 10,050 

ป.1 950 3,610 561 195 360 240 5,916 950 3,610 195 240 4,995 10,911 

ป.2 950 3,610 605 195 360 240 5,960 950 3,610 195 240 4,995 10,955 

ป.3 950 3,610 622 195 360 240 5,977 950 3,610 195 240 4,995 10,972 
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ป.4 950 3,610 653 195 360 240 6,008 950 3,610 195 240 4,995 11,003 

ป.5 950 3,610 785 195 360 240 6,140 950 3,610 195 240 4,995 11,135 

ป.6 950 3,610 818 195 360 240 6,173 950 3,610 195 240 4,995 11,168 

ม.1 1,750 3,500 705 210 450 440 7,055 1,750 3,500 210 440 5,900 12,955 

ม.2 1,750 3,500 865 210 450 440 7,215 1,750 3,500 210 440 5,900 13,115 

ม.3 1,750 3,500 949 210 450 440 7,299 1,750 3,500 210 440 5,900 13,199 

ม.4 1,900 3,500 1,257 230 500 475 7,862 1,900 3,500 230 475 6,105 13,967 

ม.5 1,900 3,500 1,263 230 500 475 7,868 1,900 3,500 230 475 6,105 13,973 

ม.6 1,900 3,500 1,109 230 500 475 7,714 1,900 3,500 230 475 6,105 13,819 

จ.  ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ภาคเรียนที่ 1/2558  

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

ภาคเรียนที่ 2/2558 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

หนังสือเรียน เครื่องแบบ 

นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 
ชั้น 

รวม/ชุด สงป.อนุมัติ 

เฉลี่ย/คน 

อุปกรณ 

การเรียน 

อัตรา อัตรา 
รวม 

อุปกรณ 

การเรียน 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน 
รวม 

รวม  

2  

ภาคเรียน 

เด็กที่มา 200 200 100 300 215 815 100 215 315 1,130 
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รับบริการ 

ที่ศูนยฯ 
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ดวนท่ีสุด 
ที่ศธ04006/พิเศษ22    สํานักงานคณะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

      กระทรวงศึกษาธิการกทม. 10300 
 

     4  พฤศจิกายน 2554 
 

เรื่องการเกบ็เงินบํารงุการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
 

เรียนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 
 

สิ่งทีส่งมาดวย 1. สําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา 

                      สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด 

2. หลักเกณฑเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            จํานวน 1 ชุด 

        3. สําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 

            คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 1 ชุด 

        4. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            จํานวน 1 ชุด 
 

ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบํารุง 

การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ในการน้ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

แจงสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบํารุง                                                     

การศึกษาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน2)  

หลักเกณฑการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน

พื้นฐาน3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน4) แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พื้นฐานดังสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพจิารณาดําเนินการตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

  

 

                       (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 

             เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โทร. 0-2288-5856 

โทรสาร0-2288-5856 

 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรือ่ง  การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา   

สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

------------------------------------ 

 

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน บํารุง

การศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศ  ณ วันที่             24 

มีนาคม พ.ศ. 2553 จึงยกเลิกประกาศดังกลาวและใหใชประกาศฉบับน้ีแทน 

 เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด                         ที่ นร 0901/0687 

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551เรื่อง การเก็บคาใชจายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  เก็บเงินบํารุงการศึกษาเพื่อเปนคาใชจาย ในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ซึ่งมุงเนนหลักสูตร ที่มีเน้ือหาสาระมากกวาปกติ การสอนดวยบุคลากรพิเศษ การสอนดวยรูปแบบ หรือ

วิธีการที่แตกตางจาก การเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาใหเปนพิเศษ

ตามอัตราที่เหมาะสม กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  และเปนไปดวยความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ข้ันพื้นฐานกําหนด 

 ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

     ประกาศ ณ วันที่  20ตุลาคม  พ.ศ.  2554 

 
 

                            (นายวรวัจน  เอื้ออภิญญกุล) 

                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักเกณฑการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

---------------------------- 

  ดวยปจจุบันสถานศึกษาไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  เพื่อเปนคาใชจายในการจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียนคาเครื่องแบบนักเรียน คาอุปกรณการเรียน 

และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนตน แตในการจัดการศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่มีความพรอม และมี

ศักยภาพเปนสถานศึกษาที่มีช่ือเสียงตองการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ดวย

รูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ และบุคลากรที่ทําการสอนเพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐานทั่วไป ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนกรณีพิเศษ โดยมีคาใชจายนอกเหนือจาก คาใชจายที่รัฐจัดสรรใหกอปรกับ

การตอบขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สามารถประกาศใหสถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บคาใชจาย เพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานได 

 ในการจัดการศึกษาที่ผานมาสถานศึกษาจํานวนมากไดจัดการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจายตาม 

มาตรา 49 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แลว แตยังมีสถานศึกษาบางแหง เก็บ

คาใชจายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปน

กรณีพิเศษ  ดังน้ัน เพื่อใหการขอรับการสนับสนุนคาใชจายเปนไปในแนวทางเดียวกันและ การมีสวนรวม

สนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเปนการคุมครอง ผูปกครองมิให

เกิดผลกระทบตอภาระคาใชจายในการจัดการศึกษาของนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน

จึงกําหนดหลักเกณฑใหสถานศึกษาถือปฏิบัติดังน้ี 

 ก.สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไมสามารถเรียกเก็บเงิน 

สนับสนุนจากนักเรียนหรือผูปกครองได เน่ืองจากรัฐบาลไดจายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนใหแลว ดังน้ี 

  1. คาเลาเรียน 

  2. คาหนังสือเรียน 

  3. คาอุปกรณการเรียน 

  4. คาเครื่องแบบนักเรียน 

  5. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปละ 1 ครั้ง 

  6. คาใชจายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาด ปละ 1 ครั้ง 

  7. คาใชจายในการไปทัศนศึกษา  ปละ 1 ครั้ง 

  8. คาใชจายในการใหบริการอินเทอรเน็ตตามหลกัสตูร และที่เพิม่เติมจากหลักสูตรปละ 40 ช่ัวโมง 

9. คาวัสดุฝก สอน สอบพื้นฐาน 

 10. คาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน 

 11. คาบริการหองสมุดข้ันพื้นฐาน 
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 12. คาบริการหองพยาบาล 

 13. คาวัสดุสํานักงาน 

 14. คาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 

 15. คาวัสดุงานบานงานครัว 

 16. คาอุปกรณกีฬา 

 17. คาซอมแซมครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอน 

 18. คาใชจายในการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

 19. คาคูมือนักเรียน 

 20. คาบัตรประจําตัวนักเรียน 

 21. คาปฐมนิเทศนักเรียน 

 22. คาวารสารโรงเรียน 

  สําหรับรายการที่ 19, 20, 21 และ 22 หากโรงเรียนไดจัดทําเปนลักษณะพิเศษอยางมีคุณภาพ 

สามารถขอรับการสนับสนุนไดโดยประหยัดตามความจําเปนเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

  ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให สามารถขอรับการสนับสนุน คาใชจายไดตาม

ความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน  ดังน้ี 

 

ท่ี รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน 

1 หองเรียนพเิศษ  EP (English  Program) 

- ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ไมเกิน  35,000  บาท 

ไมเกิน  40,000  บาท 

2 หองเรียนพเิศษ  MEP (Mini  English Program) 

- ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ไมเกิน  17,500  บาท 

ไมเกิน  20,000  บาท 

3 หองเรียนพเิศษดานภาษาตางประเทศดานวิชาการ 

และดานอื่น ๆ (เชน หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  

หองเรียนพเิศษคณิตศาสตร เปนตน) 

เทาทีจ่ายจริง  ตามความจําเปนและเหมาะสมกับสภาพ

ฐานะ ทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน  ยกเวนคาใชจายหองเรียน

พิเศษ 

ดานภาษาอังกฤษใหเก็บไดไมเกินครึง่หน่ึงของหองเรียน  

MEP 

 

 การเปดหองเรียนพิเศษตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี 
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    ค. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ที่

นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจายไดตามความสมัครใจ ของผูปกครอง

และนักเรียน  โดยไมรอนสิทธ์ินักเรียนที่ดอยโอกาส  ดังน้ี 

ท่ี รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน 

1 โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด 

ของนักเรียนนอกเวลาเรียน 

2 คาจางครูชาวตางประเทศ 

3 คาตอบแทนวิทยากรภายนอก 

4 คาเรียนปรับพื้นฐานความรู 

เทาทีจ่ายจริง ตามความจําเปนและเหมาะสมกบัสภาพฐานะ

ทางเศรษฐกิจ 

ของทองถ่ินทุกรายการรวมกันไมเกิน 1,250 บาทตอภาคเรยีน 

  ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมใหกับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑมาตรฐาน 

ทั่วไป ที่ไดงบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนคาใชจายไดเทาที่จายจริง  โดยประหยัดตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถ่ินตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ดังน้ี 

   1. คาจางครูที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 

   2. คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียนปรบัอากาศ 

   3. คาสอนคอมพิวเตอร  กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให  

(1 เครื่อง : นักเรียน 20 คน) 

   4. คาใชจายในการจัดรวมโครงการ  โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกินมาตรฐาน ที่

รัฐจัดให 

   5. คาใชจายในการไปทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรูของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให 

  จ. สถานศึกษาที่จัดใหมีการดูแลดานสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน 

คาใชจายไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด ตามความจําเปนและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

ตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน ดังน้ี 

   1. คาประกันชีวิตนักเรียน / คาประกันอบุัติเหตุนักเรียน 

   2. คาจางบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในสถานศึกษา 

   3. คาตรวจสุขภาพนักเรียนเปนกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการใหบริการสาธารณสุขของรัฐ 

   4. คาอาหารนักเรียน 

   5. คาหอพัก 

   6. คาซักรีด 

   สําหรับสถานศึกษาที่จัดใหนักเรียนอยูประจํา สามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจาย ตาม

ขอ 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 ไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด ตามความจําเปนและเหมาะสมกับ สภาพฐานะทางเศรษฐกิจ

ของทองถ่ิน   
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  ฉ. สถานศึกษาตองพิจารณาใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนดอยโอกาสใหไดเรียน โดยไมรอนสิทธ์ิที่

จะไดรับ ดังน้ี 

   1. การเรียนกับครูชาวตางประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดใหนักเรียนทุกคน ควรจัดให

นักเรียนดอยโอกาสไดเรียนสัปดาหละไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง 

   2. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจางหรือโดยวิทยากรภายนอก 

   3. คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียนปรบัอากาศ 

   4. คาตรวจสุขภาพนักเรียนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการใหบริการสาธารณสุขของรัฐ 

   5. คาเรียนปรบัพื้นฐานความรู 

   6. คาอาหารนักเรียน 

            7. การเขารวมกจิกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลกูเสอื/เนตรนาร/ียุวกาชาดและการไปทัศนศึกษา 

   8. การเรียน การฝกใชคอมพิวเตอร และการใชบริการอินเตอรเน็ตปละ 40 ช่ัวโมง 

  อน่ึง  การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ตามขอ ข, ค, ง, จ และ ฉ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดรับอนุมัติ

จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากอน จึงจะดําเนินการขอรับการสนับสนุนไดโดยใหมี  การประกาศ

ประชาสัมพันธ  ใหกับผูปกครองและนักเรียนทราบลวงหนา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  

สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

------------------------------- 
 

  ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นกําหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม

มาตรา 58  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานระดมทรัพยากรเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การ

บริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ

เปนไปดวยความสมัครใจ ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 
 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป   
   

   ประกาศ ณ วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ.  2554 

  

 

                     (นายวรวัจน  เอ้ืออภิญญกุล) 

                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏบิตัิการระดมทรพัยากรของสถานศกึษา 
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สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

---------------------------- 

ดวยปจจุบันการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนประกอบกับ 

มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่3)  พ.ศ. 2553 เปดโอกาสใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ดานงบประมาณการเงนิและ

ทรัพยสิน  ทั้งจากรัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บุคคลครอบครัว ชุมชนองคกร ชุมชนเอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชจัดการศึกษา ดังน้ัน 

เพื่อใหการระดมทรัพยากรเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนด

หลักเกณฑใหสถานศึกษาถือปฏิบัติดังน้ี 

1. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรไดตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ         

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตลอดป 

2. การระดมทรัพยากรตองเปนไปดวยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจําเปน 

3. สถานศึกษาตองแตงต้ังคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพื่อสงเสริมและ ให

แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองคกร ชุมชนเอกชน องคกรปกครอง สวนทองถ่ิน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

4. สถานศึกษาตองเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบตอ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. การใชจายทรัพยสินและทรัพยากรอื่นที่ไดรับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจะตอง 

สอดคลองกับโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรตอคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

......................................................... 
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ที่      /2558 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานประชุมจัดทําแนวทางการดําเนินงานและการบรหิารงบประมาณการสนับสนุน 

              คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ตามที ่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป   

งบประมาณ พ.ศ. 2558  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด 

การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

งบประมาณทั้งสิ้น 41,089,496,500 บาท  ประกอบดวย 5 รายการยอย ไดแก 1) คาจัดการเรียนการสอน    2) คา

หนังสอืเรียน  3) คาอปุกรณการเรียน  4) คาเครื่องแบบนักเรียน   5) คากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเรยีน   โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรบัการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มคุีณภาพ และ

มาตรฐาน โดยมีตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรบัการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

จํานวน  7,404,606 คน  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูปกครองมีความพงึพอใจที่ไดรบัการบริการการศึกษา     

ข้ันพื้นฐานรอยละ 100  น้ัน 
                    

เพื่อใหการบริหารงบประมาณการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปอยางมี     

ประสิทธิภาพ  จัดทําแนวทางการดําเนินงาน และการบรหิารงบประมาณการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 

คณะท่ีปรึกษา 

1. นายกมล  รอดคลาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2. นางรัตนา  ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. นายรังสรรค  มณีเลก็ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. นายอนุสรณ  ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะทํางาน 

1. นายอํานาจ  วิชยานุวัติ                                                                           ประธานคณะทํางาน  

    ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน                              
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2. ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรอืผูแทน                                      คณะทํางาน 

3. ผูอํานวยการสํานักการคลังและสินทรพัย หรือผูแทน                                                   คณะทํางาน                           

4. ผูอํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือผูแทน                คณะทํางาน  

5. ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผูแทน          คณะทํางาน 

6. ผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรอืผูแทน                                      คณะทํางาน 

7. ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผูแทน                                   คณะทํางาน 

8  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาภาคบังคับ  หรอืผูแทน                                                     คณะทํางาน 

9.   นางณร ี สุสุทธิ                                                                           คณะทํางาน 

      ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาสําหรบัผูดอยโอกาสทางการศึกษา            

10. นายทวีพล  แพเรือง                                                                               คณะทํางาน 

   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

11. นายสายัณห   ผานอย   คณะทํางาน 

      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 1 

12. นายสมศักด์ิ  ทองเนียม                                                                                คณะทํางาน 

      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 

13. นายประกอบ ทองดํา ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต 1 

14. นายบุญทรง ดายรินรมัย          ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 

15. นายสมจิต  สมอ               ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 

16. นายตระกูล  ทองทักษิณ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

17. นายพิพัฒน   เพ็ชรพรมศร       ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                            คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1 

18. นายกฤษดา  วิวัฒนานนท        ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14 

19. นางขัตติยาภรณ บาระม ี ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน   คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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20. นายสุเจน  ชาญธัญกรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานบงึหลม                                  คณะทํางาน 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 2  

21. นายกฤษฎา   แดงมา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาพะยอม                            คณะทํางาน         

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต 1 

22. นายวัฒนา  ถนอมศักด์ิ         ผูอํานวยการโรงเรียนระโนด                                         คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

23. นางยุพดี  สัตยธีรานนท ผูอํานวยการโรงเรียนทาขามวิทยา                                  คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

24. นายปริญญา พุมไหม              ผูอํานวยการโรงเรียนรตันบุรี                                        คณะทํางาน 

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

25. นายวันชัย    ธงชัย  รองผูอํานวยการสํานักการคลงัและสินทรัพย       คณะทํางาน 

      สํานักการคลังและสินทรัพย 

26. นางศรีนวล   วรสรรพการ หัวหนากลุมพฒันาระบบงานคลัง                                   คณะทํางาน 

      สํานักการคลังและสินทรัพย 

27. นางอัจฉรี  จุยประเสริฐ    นักวิชาการพัสดุชํานาญการ                                         คณะทํางาน 

      สํานักการคลังและสินทรัพย   

28. นางปรญิญา  ฤทธ์ิเจรญิ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาสื่อการเรียนรู                             คณะทํางาน 

29. นายอรุณ  พรหมจรรย  ผูอํานวยการกลุมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะทํางาน 

      สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                                                      /

30. นางสาวสุวณี  พิมพกรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ                                คณะทํางาน 

      สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  

31. นายรัฏกร  ฟองเสียง    นิติกรชํานาญการพิเศษ          คณะทํางาน 

      สํานักงานพัฒนาระบบบรหิารและนิติการ 

32. นางสาวเสริมสุข  ธรรมกจิไพโรจน ผูอํานวยการกลุมสารสนเทศ                                     คณะทํางาน 

      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

33. นางนงคนุช  โอวาทชัยพงศ      ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน           คณะทํางาน 

      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

34. นายวันชัย  จันทรดํา       นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ                        คณะทํางาน 

      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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35. นางสาวลิลิน ทรงผาสกุ ผูอํานวยการกลุมงบประมาณ 1                        คณะทํางานและเลขานุการ 

   สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

36. นางสาวกัลยา ชูโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

   สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

37. นางสาวเพ็ญศรี  จิตสินธุนันท   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ        คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

   สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

38. นางวรรณา   จิตกระแส  เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน                            คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

     สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

39. นางเบญจวรรณ   ดวงใจ          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

        สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

40. นางสาวไพรินทร  สุขกําปง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

       สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

41. นางสาวนพศร   พรมณีพิศมัย    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

      สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

42. นางสาวสําเภาเงิน  ชาติสําราญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  

      สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

โดยใหคณะทํางานมหีนาที ่

 1. สนอผลการดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล           

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

เพือ่ทราบปญหา อปุสรรค และแนวทางแกไขในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 2. ระดมความคิดเห็นและจดัทํารางแนวทางการดําเนินงานและการบรหิารงบประมาณการสนับสนุน 

คาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 3. จัดทําแนวทางการดําเนินงานและการบรหิารงบประมาณการสนับสนุนคาใชจายในการจัด 

การศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

         สั่ง   ณ   วันที่       เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 

ศูนยประสานงาน 
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ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โทร. 0-2280-2935 

โทร. 0-2282-1319 

โทร. 0-2288-5853 

โทร. 0-2281-3062 

โทรสาร 0-2280-5515 

หนังสือเรียน 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโทร. 0-2288-5733 , 0-2288-5735 , 0-2288-5736 

การจัดซื้อจัดจาง 

สํานักการคลังและสินทรัพยโทร. 0-2288-5524, 0-2282-2418 

โทร. 0-2288-5631, 0-2282-2855, 0-2288-5632, 

เปดดูบัญชีจัดสรรไดจาก 

http://www.plan.obec.go.th 

รายงานขอมูลจํานวนนักเรียน 

http://www.bopp-obec.info 

เปดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนไดจาก 

      http://academic.obec.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


