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แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ความเป็นมา
คำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีแถลงต่อสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ วันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของ สังคมและกำรสร้ำงโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ (3.6) กำรจัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำล
ให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ของรั ฐและประชำชนทั่ว ไป โดยใช้ค่ำนิยมหลั ก 12 ประกำร ข้อ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้
กำรทะนุ บ ำรุ ง ศำสนำ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (4.1) จั ด ให้ มี ก ำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำ และกำรเรี ย นรู้ โดยให้
ควำมสำคัญทังกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถ
เรียนรู้พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้ โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม
เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม สร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพกำรเรี ย นรู้ โดยมี ก ำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ ำ ง สั ม มำชี พ ในพื นที่
ลดควำมเหลื่อมลำ และพัฒนำกำลังคน ให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพืนที่ (4.3) ให้องค์กรภำคประชำสังคม
ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไป มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง
และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพืนที่
กำรศึ ก ษำ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตำมศั ก ยภำพและควำมพร้ อ ม โดยให้ ส ถำนศึ ก ษำสำมำรถ
เป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรอย่ำงอิสระและคล่องตัวขึน
นโยบำยรั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึ กษำธิ กำร พลเอก ดำว์ พงษ์ รั ตนสุ วรรณ ได้ ก ำหนดนโยบำย
เฉพำะสำหรับกำรศึกษำขันพืนฐำน ประกอบด้วย กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถม อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ กำรดูแล
เด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำ “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ”
โดยกำรลดเวลำเรียนต่อวัน ลดกำรบ้ำนนักเรียน ไม่มีกิจกรรมเพิ่มภำระนักเรียนในเวลำที่เหลือ ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำ
นอกห้องเรียน เพื่อกำรเรียนรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึนตำมควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน กำรแก้ไข
ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก และกำรลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุ ทธศักรำช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๑๐ วรรคหนึ่ง
ได้บัญญัติไว้ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขันพืนฐำน
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ สิ บ สองปี ที่ รั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ ำงทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภำพโดยไม่ เ ก็ บค่ ำ ใช้จ่ ำย ” ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ก ำหนด
ที่เกีย่ วกับกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน ตังแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั นพื นฐำน จึ ง ได้ ด ำเนิ น กำรตำมนโยบำยดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น
โดยจั ด ท ำ โครงกำรสนั บสนุ นค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจั ดกำรศึ กษำตั งแต่ ระดั บอนุ บำลจนจบกำรศึ กษำขั นพื นฐำน
ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภำคเรี ยนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ และภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙) ขึน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ เน้นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
กระจำยโอกำสในสังคมไทย โดยคำนึงถึงกำรสร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมให้เกิดขึนแก่ประชำกรทุกกลุ่ม
รวมถึ งผู้ ยำกไร้ ผู้ ด้ อยโอกำส ผู้ พิ ก ำรผู้ บ กพร่ อ งทำงกำยและกำรเรี ย นรู้ รวมทั งชนกลุ่ ม น้ อ ย เพิ่ ม โอกำส
ทำงกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และเพื่อลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ปกครอง
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีควำมพร้อมที่จะได้รับกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนโดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมในรำยกำรพืนฐำน ได้แก่ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

เป้าหมาย
ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับ
โดยเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ ผ่ำนกำรใช้สื่อ อุปกรณ์กำรเรียนและกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำ กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้

ด้านปริมาณ
1. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 จำนวนทังสิน 7,213,949 คน
1.1 นักเรียนแยกตำมระดับกำรศึกษำ ดังนี
๑) ระดับก่อนประถมศึกษำ
929,347 คน
๒) ระดับประถมศึกษำ
3,297,760 คน
๓) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
1,858,500 คน
๔) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
1,102,914 คน
๕) ระดับ ปวช. (สถำนประกอบกำร)
5,997 คน
๖) นักเรียนในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
19,531 คน
1.2 นักเรียนแยกตำมประเภทโรงเรียน ดังนี
๑) โรงเรียนปกติ
(จำนวน 30,817 โรง)
๗,127,872 คน
2) โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ (จำนวน 51 โรง)
๔๔,430 คน
3) โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ (จำนวน 46 โรง)
15,611 คน
4) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
(จำนวน 77 ศูนย์)
19,531 คน
5) กำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำนโดยครอบครัว/สถำนประกอบกำร
6,335 คน
(จัดโดยครอบครัว 508 คน จัดโดยสถำนประกอบกำร 5,997 คน)
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2. ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕9 แยกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้
ก. โรงเรียนปกติ
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9
รวมปีการศึกษา ๒๕59
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60)

อ.๑-อ.๒
ป.๑-ป.๖ นร.ทั่วไป
ป.๑-ป.๖ นร.ยำกจน
ม.๑-ม.๓ นร.ทั่วไป
ม.๑-ม.๓ นร.ยำกจน
ม.๔-ม.๖

๑,๖๖๕ บำท
๒,๓๐๖ บำท - ๒,๕๖๓ บำท
๒,๘๐๖ บำท - ๓,๐๖๓ บำท
๓,๕๕๐ บำท - ๓,806 บำท
๕,๐๐๐ บำท - ๕,๒๙๙ บำท
๔,๓๖๒ บำท - ๔,๒๑4 บำท

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

๒,๘๓๐ บำท
๓,๖๙๑ – ๓,๙๔๘ บำท
๔,๖๙๑ – ๔,๙๔๘ บำท
๕,๙๕๐ – ๖,206 บำท
๘,๙๐๐ – ๙,๑๙๙ บำท
๖,๙๖๗ – ๖,๘๑๙ บำท

ข. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9
รวมปีการศึกษา ๒๕59
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60)

อ.๑-อ.๒ นักเรียนประจำ
อ.๑-อ.๒ นักเรียนไป-กลับ
ป.๑-ป.๖ นักเรียนประจำ
ป.๑-ป.๖ นักเรียนไป-กลับ
ม.๑-ม.๓ นักเรียนประจำ
ม.๑-ม.๓ นักเรียนไป-กลับ
ม.๔-ม.๖ นักเรียนประจำ
ม.๔-ม.๖ นักเรียนไป-กลับ

16,115 บำท
5,275 บำท
๑6,7๕๖ บำท - ๑7,0๑๓ บำท
๕,916 บำท - 6,173 บำท
17,905 บำท - ๑8,156 บำท
๖,855 บำท - 7,099 บำท
18,712 บำท - 18,564 บำท
๗,662 บำท - 7,514 บำท

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

31,730 บำท
10,050 บำท
32,591 - 32,848 บำท
10,911 - 11,168 บำท
34,655 - 34,906 บำท
12,555 - 12,799 บำท
35,667 - 35,519 บำท
13,567 - 13,419 บำท

ค. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ชั้น
อ.๑-อ.๒ นักเรียนประจำ
อ.๑-อ.๒ นักเรียนไป-กลับ
ป.๑-ป.๖ นักเรียนประจำ
ป.๑-ป.๖ นักเรียนไป-กลับ
ม.๑-ม.๓ นักเรียนประจำ
ม.๑-ม.๓ นักเรียนไป-กลับ
ม.๔-ม.๖ นักเรียนประจำ
ม.๔-ม.๖ นักเรียนไป-กลับ

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9)
๑6,325 บำท
5,2๗๕ บำท
๑6,9๖๖ บำท - ๑7,2๒๓ บำท
๕,916 บำท - 6,173 บำท
8,105 บำท - ๑8,356 บำท
7,0๕5 บำท - 7,299 บำท
๑8,7๑๒ บำท - ๑8,5๖4 บำท
๗,86๒ บำท - ๗,714 บำท

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60)
15,825 บำท
๔,77๕ บำท
๑6,045 บำท
๔,99๕ บำท
๑6,9๕๐ บำท
๕,900 บำท
๑6,9๕๕ บำท
6,105 บำท

รวมปีการศึกษา ๒๕59
๓๒,๑๕๐ บำท
๑๐,๐๕๐ บำท
๓๓,๐๑๑ – ๓๓,๒๖๘ บำท
๑๐,๙๑๑ – ๑๑,๑๖๘ บำท
๓๕,๐๕๕ – ๓๕,306 บำท
๑๒,๙๕๕ – ๑๓,๑๙๙ บำท
35,667– 35,519 บำท
13,967 – 13,819 บำท
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ง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชั้น
เด็กที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ
นักเรียนประจำ
นักเรียนไป-กลับ

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9)

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60)

รวมปีการศึกษา
๒๕๕9

14,815 บำท
3,785 บำท

14,315 บำท
3,945 บำท

29,130 บำท
7,730 บำท

จ. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ
ชั้น
อ.๑-อ.๒
ป.๑-ป.๖
ม.๑-ม.๓
ม.๔-ม.๖
ปวช.๑-๓
(สถำนประกอบกำร)

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9)

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕9
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60)

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

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

รวมปีการศึกษา ๒๕59
๘,๓๒๒ บำท
๙,๑๕๓ – ๙,๔๑๐ บำท
๑๒,๗๒๖ – ๑๒,๙๗๕ บำท
๑๓,๗๗๓ – ๑๓,๖๒๕ บำท
๑๖,๐๔๖ บำท

หมายเหตุ สำหรับรำยละเอียดดูจำกภำคผนวก หน้ำ 47-55

ตัวชี้วัด
ด้านคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและคุณลักษณะตำมจุดเน้น มีสติรู้ทัน มี
ปั ญ ญำรู้ คิ ด มี ส มรรถนะและมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว สั ง คม ประเทศชำติ และ
เป็นพลเมืองดีของโลก
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย
และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำนในขันตอนต่ำง ๆ ของกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
3. ร้อยละของผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน

ด้านปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำนตำมโครงกำรฯ
และนโยบำย
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นิยามศัพท์
1. กำรสนั บ สนุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด กำรศึ ก ษำตั งแต่ ร ะดั บ อนุ บ ำลจนจบกำรศึ ก ษำขั นพื นฐำน
หมำยถึง งบประมำณที่รัฐจั ดสรรให้ส ถำนศึกษำ 5 รำยกำร ได้แก่ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว
ปัจจัยพืนฐำนสำหรับนั กเรียนยำกจน ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน) ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรี ย น
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2. กำรศึกษำภำคบังคับ หมำยถึง กำรศึกษำชันปีที่หนึ่งถึงชันปีที่เก้ำของกำรศึกษำขันพืนฐำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ โดยเข้ำศึกษำตังแต่อำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ดถึงอำยุย่ำงเข้ำปีที่สิบหก
3. กำรศึกษำขันพืนฐำน หมำยถึง กำรศึกษำก่อนระดับอุดมศึกษำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ เริ่มตังแต่อำยุ 4 ปี แต่ไม่เกินอำยุ 20 ปี ตำมข้อมูล
ที่รำยงำนเข้ำสู่ระบบข้อมูลรำยบุคคล (DMC)
3.1 ระดับก่อนประถมศึกษำ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กที่มีอำยุตังแต่ ๔–๕ ปี
3.2 ระดับประถมศึกษำ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็ก เริ่มตังแต่ชันประถมศึกษำปีที่ 1 - 6
3.3 ระดับมัธยมศึกษำ หมำยถึง กำรศึกษำหลังระดับประถมศึกษำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ชัน ม.1 ถึง ม.3) และมัธยมศึกษำตอนปลำย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสำมัญ
(ชัน ม.4 ถึง ม. 6) และประเภทอำชีวศึกษำ ที่จัดโดยสถำนประกอบกำร (ปวช.)
4. กำรศึกษำพิเศษ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำให้แก่บุคคลซึ่งมีควำมผิดปกติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
หลำยอย่ำงจนไม่สำมำรถเรียนได้เช่นคนปกติ จึงจำเป็นต้องจัดกำรศึกษำให้เป็นรูปแบบโดยเฉพำะ และอำศัยเทคนิค
ต่ำง ๆ ในกำรสอนตำมลักษณะควำมต้องกำรจำเป็นของแต่ละบุคคล
5. กำรศึกษำสงเครำะห์ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็กที่ตกอยู่ในภำวะยำกลำบำก หรืออยู่ใน
สถำนภำพที่ด้อยกว่ำเด็กทั่วไป เพื่อให้มีชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน มีพัฒนำกำรที่ถูกต้องและเหมำะสมกับวัย
6. เด็กไม่มีสัญชำติไทย หมำยถึง เด็กวัยเรียนที่ไม่มีสัญชำติไทยที่อำศัยอยู่ในประเทศไทยที่เข้ำรับ
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และกำรศึกษำขันพืนฐำน ประกอบด้วย
6.1 เด็กที่ไม่มี ทร.13 หมำยถึง เด็กต่ำงด้ำวที่ไม่มีสั ญชำติ ไทยไม่ อยู่ ในทะเบียนกลำง ใช้รหั ส
นำหน้ำด้วย G
6.2 เด็กที่มี ทร.13 หมำยถึง เด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชำติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกลำง ใช้รหัส
นำหน้ำด้วย 0
7. เด็กต่ำงชำติ หมำยถึง เด็กที่มีสัญชำติต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ในประเทศไทย และมีหลักฐำนแสดงตัวตน

6

งบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เสนอเรื่อง กำรเพิ่มเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวสำหรับกำรศึกษำขันพืนฐำน
เข้ำที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจำรณำกำรปรับอัตรำค่ำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวสำหรับกำรศึกษำขันพืนฐำน
ทุกระดับกำรศึกษำ ทังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใช้ผลกำรวิจัยของกระทรวงศึกษำธิกำร
กำรปรับเพิ่มโรงเรียนขนำดเล็ก โดยใช้ผลกำรวิจัยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน และ
มติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมหำรือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2549 อนุมัติให้ปรับอัตรำค่ำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อ
หั วส ำหรั บกำรศึ กษำขั นพื นฐำนทุ กระดั บกำรศึ กษำ ทั งในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน โดยแบ่ง
กำรปรับเพิ่มเป็น 3 ปีกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ตังแต่ปีกำรศึกษำ 2553 ใช้อัตรำดังกล่ำวจนถึงปัจจุบัน ดังนี
ก. กำรศึกษำในระบบโรงเรียน อัตรำเดิม อัตรำใหม่
1. ก่อนประถมศึกษำ
600 1,700
2. ประถมศึกษำ
1,100 1,900
3. มัธยมศึกษำตอนต้น
1,800 3,500
4. มัธยมศึกษำตอนปลำย
4.1 ประเภทสำมัญศึกษำ 2,700 3,800
4.2 ประเภทอำชีวศึกษำ
1) ช่ำงอุตสำหกรรม 4,640 6,500
2) พำณิชยกรรม 3,040 4,900
3) คหกรรม
3,940 5,500
4) ศิลปกรรม
4,940 6,200
5) เกษตรกรรม
-เกษตรกรรมทั่วไป 4,140 5,900
-เกษตรกรรมปฏิรูป 9,140 11,900

ปี2550
783
1,233
2,083

ปี2551
1,149
1,499
2,649

ปี2552 ปี2553-ปัจจุบัน
1,516 1,700
1,766 1,900
3,216 3,500

2,883 3,249 3,616 3,800
4,950
3,350
4,200
5,150

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

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

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

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

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 255๙ เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
โดยรัฐจัดสรรงบประมำณแผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน กิจกรรมกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน งบเงินอุดหนุน จำนวน 40,0๕9,016,500 บำท ดังนี
๑. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
24,433,703,500 บำท
๒. ค่ำหนังสือเรียน
5,260,253,700 บำท
๓. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
2,794,657,600 บำท
๔. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
2,842,226,500 บำท
๕. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 4,738,175,200 บำท
รวมทังสิน
40,0๕9,016,500 บำท
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เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดาเนินงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน ได้แก่ เงินอุดหนุนรำยหัว ปัจจัยพืนฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน ค่ำอำหำร
นักเรียนประจำพักนอน กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวและสถำนประกอบกำร
สาหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี
1) เงินอุดหนุนรายหัว
๑. ระดับก่อนประถมศึกษำ
๒. ระดับประถมศึกษำ
๓. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
4. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

๘๕๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๑,๗๐๐ บำท/คน/ปี)
๙๕๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๑,๙๐๐ บำท/คน/ปี)
๑,๗๕๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๓,๕๐๐ บำท/คน/ปี)
๑,๙๐๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๓,๘๐๐ บำท/คน/ปี)

มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพิ่ มเงินอุดหนุ นรายหัว ให้นักเรียน
ในโรงเรียนขนำดเล็กตังแต่ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนี
๑. โรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมำ ให้เพิ่มจำกรำยหัวที่ได้รับปกติ
(ก่อนประถมศึกษำ ๑,๗๐๐ บำท/ประถมศึกษำ ๑,๙๐๐ บำท) เพิ่มอีก ๒๕๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๕๐๐ บำท/คน/ปี)
๒. โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมำ ให้เพิ่มจำกรำยหัว ที่ได้รับ ปกติ
(ม.ต้น ๓,๕๐๐ บำท/ม.ปลำย ๓,๘๐๐ บำท) เพิ่มอีก ๕๐๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๑,๐๐๐ บำท/คน/ปี)
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ เห็ น ชอบให้ เ พิ่ ม เงิ น อุ ด หนุ น ให้ โ รงเรี ย น
ขยายโอกาสที่มีนักเรี ยน ๓๐๐ คนลงมา ให้ เพิ่มจำกรำยหั ว ที่ได้รับปกติ โดยจัดให้ เฉพำะนักเรียน ม.ต้น
เพิ่มให้อีก ๕๐๐ บำท/ คน/ภำคเรียน (๑,๐๐๐ บำท/คน/ปี)
๒) ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
1. ระดับประถมศึกษำ
๔๐% ของนักเรียนประถมศึกษำทังหมด
๕๐๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๑,๐๐๐ บำท/คน/ปี)
2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 3๐% ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นทังหมด
๑,๕๐๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๓,๐๐๐ บำท/คน/ปี)
3) ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
1. ระดับประถมศึกษำ
2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

๒,๖๕๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๕,๓๐๐ บำท/คน/ปี)
๒,๖๕๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๕,๓๐๐ บำท/คน/ปี)

4) การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
๑. ระดับก่อนประถมศึกษำ
๓,๕๙๖ บำท/คน/ภำคเรียน (๗,๑๙๒ บำท/คน/ปี)
๒. ระดับประถมศึกษำ
๓,๖๘๑ บำท/คน/ภำคเรียน (๗,๓๖๒ บำท/คน/ปี)
๓. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๕,๑๓๘ บำท/คน/ภำคเรียน (๑๐,๒๗๖ บำท/คน/ปี)
4. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
๕,๓๐๓ บำท/คน/ภำคเรียน (๑๐,๖๐๖ บำท/คน/ปี)
๕. ระดับ ปวช. ๑-๓
๕,๘๖๘ บำท/คน/ภำคเรียน (๑๑,๗๓๖ บำท/คน/ปี)
(ทีจ่ ัดกำรศึกษำโดยสถำนประกอบกำร)
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สาหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีเกณฑ์กำรจัดสรร ดังนี
๑. ระดับก่อนประถมศึกษา
- นักเรียนประจำหัวละ 15,300 บำท/คน/ภำคเรียน (30,6๐๐ บำท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับหัวละ 4,4๖๐ บำท/คน/ภำคเรียน (8,9๒๐ บำท/คน/ปี)
๒. ระดับประถมศึกษา
- นักเรียนประจำหัวละ 15,400 บำท/คน/ภำคเรียน (30,8๐๐ บำท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับหัวละ 4,560 บำท/คน/ภำคเรียน (9,120 บำท/คน/ปี)
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นักเรียนประจำหัวละ 16,100 บำท/คน/ภำคเรียน (32,2๐๐ บำท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับหัวละ 5,0๕๐ บำท/คน/ภำคเรียน (10,1๐๐ บำท/คน/ปี)
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียนประจำหัวละ 16,2๕๐ บำท/คน/ภำคเรียน (32,5๐๐ บำท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับหัวละ 5,200 บำท/คน/ภำคเรียน (10,4๐๐ บำท/คน/ปี)
สาหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑ์กำรจัดสรรดังนี
๑. ระดับก่อนประถมศึกษา
- นักเรียนประจำหัวละ ๑5,510 บำท/คน/ภำคเรียน (31,020 บำท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับหัวละ 4,4๖๐ บำท/คน/ภำคเรียน (8,9๒๐ บำท/คน/ปี)
๒. ระดับประถมศึกษา
- นักเรียนประจำหัวละ 15,610 บำท/คน/ภำคเรียน (31,220 บำท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับหัวละ 4,5๖๐ บำท/คน/ภำคเรียน (9,๑๒๐ บำท/คน/ปี)
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นักเรียนประจำหัวละ 16,3๐๐ บำท/คน/ภำคเรียน (3๒,6๐๐ บำท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับหัวละ 5,250 บำท/คน/ภำคเรียน (10,5๐๐ บำท/คน/ปี)
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียนประจำหัวละ 16,250 บำท/คน/ภำคเรียน (32,5๐๐ บำท/คน/ปี)
- นักเรียนไป-กลับหัวละ 5,400 บำท/คน/ภำคเรียน (10,8๐๐ บำท/คน/ปี)
สาหรับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
- ค่ำอำหำรนักเรียนประจำ 13,500 บำท/คน/ภำคเรียน (27,000 บำท/คน/ปี)
- ปัจจัยพืนฐำนนักเรียนประจำ 500 บำท/คน/ภำคเรียน (1,000 บำท/คน/ปี)
- ค่ำอำหำรนักเรียน ไป-กลับ 3,630 – 2,970 บำท/คน/ภำคเรียน (6,600 บำท/คน/ปี)
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๒. ค่าหนังสือเรียน
๒.๑ ลักษณะของหนังสือที่ใช้
หนังสือที่กระทรวงศึกษำธิกำรสนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำจัดซือตำมนโยบำยโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน ได้แก่
๑. ระดั บก่ อนประถมศึ กษำใช้ หนั งสื อเสริ มประสบกำรณ์ ส ำหรั บเด็ กปฐมวั ยที่ สอดคล้ อง
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖
๒. ระดับประถมศึกษำ (ป.๑–ป.๖) ใช้หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พืนฐำน/รำยวิชำพืนฐำน
๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ คือ
๑) ภำษำไทย
๒) คณิตศำสตร์
๓) วิทยำศำสตร์
๔) สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๕) สุขศึกษำและพลศึกษำ
๖) ศิลปะ
๗) กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๘) ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
และใช้แบบฝึกหัดในรำยวิช ำพืนฐำน ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขันพืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดให้มี เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียน
เฉพำะระดับประถมศึกษำเท่ำนัน ได้แก่
๑) ภำษำไทย
๒) คณิตศำสตร์
๓) ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
๓. ระดับมัธยมศึกษำ (ม.๑-ม.๖) ใช้หนังสือเรียน สำระกำรเรียนรู้พืนฐำน/รำยวิชำพืนฐำน
๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
๒.๒ งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนได้รับงบประมำณ ปี ๒๕๕9 เป็นค่ำหนังสือเรียน
ทุกระดับชันและแบบฝึกหัดรำยวิชำพืนฐำนเฉพำะ ป.๑-ป.๖ ใน ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในกำรศึกษำขันพืนฐำน
และเป็ น ค่ำหนั งสื อ เสริมประสบกำรณ์ในกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสื อใช้เรียนครบทุ ก คน
โดยไม่เรียกเก็บคืน ดังนี
มูลค่าหนังสือต่อชุด
ก่อนประถมศึกษำ
ชันประถมศึกษำปีที่ ๑
ชันประถมศึกษำปีที่ ๒
ชันประถมศึกษำปีที่ ๓
ชันประถมศึกษำปีที่ ๔
ชันประถมศึกษำปีที่ ๕
ชันประถมศึกษำปีที่ ๖

๒๐๐.00 บำท/คน/ปี
๕๖๑.00 บำท/คน/ปี
๖๐๕.00 บำท/คน/ปี
๖๒๒.00 บำท/คน/ปี
๖๕๓.00 บำท/คน/ปี
๗๘๕.00 บำท/คน/ปี
๘๑๘.00 บำท/คน/ปี
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ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๒
ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๕
ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๖
ชัน ปวช.๑-๓ (สถำนประกอบกำร)

705.00 บำท/คน/ปี
๘๖5.00 บำท/คน/ปี
๙๔๙.00 บำท/คน/ปี
๑,๒๕๗.00 บำท/คน/ปี
๑,๒๖๓.00 บำท/คน/ปี
๑,๑09.00 บำท/คน/ปี
๒,๐๐๐.00 บำท/คน/ปี

๒.๓ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมประสบการณ์
๑. กำรคัดเลือกหนังสือ
ครูผู้สอนเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกหนังสือตำมเหตุผลเชิงคุณค่ำทำงวิชำกำร เสนอคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรและวิชำกำรผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน โดยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรำยวิชำ
พืนฐำน พิจำรณำคัดเลือกจำกหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน หลักสูตรสถำนศึกษำ
มีเนื อหำสำระยำกง่ำยเหมำะสมกับผู้เรียน ให้เลือกจำกบัญชีกำหนดสื่ อกำรเรียนรู้สำหรับเลื อกใช้ในสถำนศึ กษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 จำกเว็บไซต์ฐำนข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อกำรเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถำนศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึ กษำขั นพื นฐำน พุ ทธศั กรำช 2551 ( http://academic.obec.go.th/textbook.web/ ) หรื อ
เว็บไซต์ของส ำนั กวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ หรือเว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื นฐำน
(http://academic.obec.go.th หรือ http://www.obec.go.th)
สำหรับกำรคัดเลือกหนังสือเสริมประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย พิจำรณำจำกควำมสอดคล้อง
ของหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ส่งเสริมกระบวนกำรคิด คุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ซึ่ งสำมำรถดู ร ำยชื่ อ ตั ว อย่ ำ งหนั ง สื อ ที่ ผ่ ำ นกำรประกวด/กำรคั ด เลื อ กจำกหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และเอกชน
จำกเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก วิ ช ำกำรและมำตรฐำนกำรศึ ก ษำ (http://academic.obec.go.th/web/node/123) หรื อ
เว็บไซต์ฐำนข้อมูลบั ญชีกำหนดสื่ อกำรเรี ยนรู้ส ำหรับเลื อกใช้ในสถำนศึ กษำตำมหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำ
ขันพืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (http://academic.obec.go.th/textbook.web/)
๒. หลักกำรจัดซือหนังสือ
๑) หนังสือเสริมประสบกำรณ์จัดซือเพื่อใช้สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเพียงพอ
ต่อกำรจัดประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย
๒) หนั ง สื อ เรี ย น รำยวิ ช ำพื นฐำน ตำมหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั นพื นฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ต้องจัดซือ ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน ในกรณี
โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณเบื องต้นยังไม่ครบตำมจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจำกงบเงิน
อุ ด หนุ น รำยกำรค่ ำ กิ จ กรรมพั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ย นมำใช้ เ ป็ น ล ำดั บ แรกก่ อ น หำกยั ง ไม่ พ อให้ ยื ม เงิ น จำก
รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียน
จริงให้ส่งใช้คืนรำยกำรเดิม
3) แบบฝึ กหั ดจั ดซื อเฉพำะรำยวิ ชำพื นฐำนที่ กระทรวงศึ กษำธิ กำรก ำหนดในระดั บ
ประถมศึ กษำเท่ ำนั น ใน ๓ กลุ่ มสำระกำรเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ กลุ่ ม สำระกำรเรี ยนรู้ ภำษำไทย คณิ ตศำสตร์ และ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) จัดซือ ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียน
๔) งบประมำณในกำรจัดซือหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด สำมำรถถัวจ่ำยระหว่ำงกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้และระดับชันได้
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๕) ให้สถำนศึกษำแจกหนังสือเรียนที่จัดซือให้แก่นักเรี ยนทุกคน โดยไม่เรียกคืนทุกชัน
และให้นักเรียนตระหนักถึงกำรใช้หนังสือให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
๖) งบประมำณที่เหลื อจำกกำรจัดซือหนังสื อเรียนสำระกำรเรียนรู้พืนฐำน/รำยวิชำพืนฐำน
ให้ แก่ นั กเรี ยนทุ กคนแล้ ว สำมำรถน ำไปจั ดซื อหนั งสื อเรี ยนสำระกำรเรี ยนรู้ เพิ่ มเติ ม/รำยวิ ชำเพิ่ มเติ มที่ สอดคล้ อง
กับหลั กสู ตร สถำนศึกษำ หรื อจั ดทำส ำเนำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ใบงำน ใบควำมรู้ เป็นต้น
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน
๗) วิธีดำเนินกำรจัดซือ
๑. ให้สถำนศึกษำดำเนินกำรจัดซือโดยถือปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินกำรโดยให้คำนึงถึงคุณภำพที่เหมำะสมกับรำคำ และ ให้ต่อรอง
รำคำจำกผู้ขำยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหำกดำเนินกำรด้วยวิธีพิเศษตำมระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖)
กรณี หนั งสื อเรี ยนที่ คั ดเลื อกมี ควำมจ ำเป็ นต้ องระบุ ชื่ อส ำนั กพิ มพ์ และชื่ อผู้ แต่ ง
เป็นกำรเฉพำะ ให้ดำเนินกำรโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรม โดยให้จัดทำหนังสือ
แจ้งให้ผู้มีอำชีพ ร้ำนค้ำ สำนักพิมพ์ เข้ำแข่งขันรำคำให้ มำกที่สุ ดเท่ำที่จะทำได้ เมื่อมีผู้เสนอรำคำต่ำสุดแล้ ว
หำกเห็นว่ำรำคำยังไม่เหมำะสมให้ทำกำรต่อรองรำคำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
๒. ให้สถำนศึกษำเตรียมดำเนินกำรหำผู้ขำยไว้ให้พร้อม เพื่อที่จะทำสัญญำได้ทันทีเมื่อได้รับ
แจ้งอนุมัติกำรโอนเงินงบประมำณเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำ
๓. เมื่อได้รับเงินงบประมำณให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงินและ
จำนวนเงินในสมุดคู่ฝำกของธนำคำรว่ำมีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน
๔. ออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบของทำงรำชกำร ในนำมของสถำนศึกษำตำมจำนวนเงิน
ที่ได้รับส่งสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐำน
๕. เมื่อดำเนินกำรจัดซือหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถำนศึกษำลงบัญชีวัสดุ หนังสือ
เรียน และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ
6. กำรจัดซือหนังสือเรียนจะต้องดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
และให้ทันก่อนเปิดภำคเรียน ทังนีได้กำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำนมำให้ด้วยแล้ว

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กำรเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ได้แก่ สมุด ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ
ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขำคณิต วัสดุฝึกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วัสดุฝึกอำชีพ วัสดุด้ำนICT กระดำษ สีเทียน
ดินนำมันไร้สำรพิษ กระเป๋ำนักเรียน ฯลฯ ในอัตรำดังนี
- ระดับก่อนประถมศึกษำ
๑๐๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๒๐๐ บำท/คน/ปี)
- ระดับประถมศึกษำ
๑๙๕ บำท/คน/ภำคเรียน (๓๙๐ บำท/คน/ปี)
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๒๑๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๔๒๐ บำท/คน/ปี)
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
๒๓๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๔๖๐ บำท/คน/ปี)
- ระดับ ปวช.๑-๓ (สถำนประกอบกำร) ๒๓๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๔๖๐ บำท/คน/ปี)
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้
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แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน จะโอนเงินงบประมำณค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ซึ่งเป็นเงิน
อุดหนุ นทั่วไปเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำ โดยให้สถำนศึกษำจ่ำยเงินสดให้ กับนักเรียน และ/หรือ
ผู้ ปกครอง เพื่อน ำไปเลื อกซื ออุ ป กรณ์ ก ำรเรี ย นที่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นกำรเรี ย นกำรสอนได้ ต ำมควำมต้ อ งกำร
ให้เหมำะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชันโดยส่งผลต่อคุณภำพ ได้แก่ สมุด ดินสอ ยำงลบ ปำกกำไม้บรรทัด
ไม้โปรแทรกเตอร์ วัสดุด้ำนICT กระดำษ สี เทียน ดินนำมันไร้สำรพิ ษ กระเป๋ ำนั กเรี ยน เป็นต้น ในกรณี ที่ มี
กำรบริจำค ให้ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน โดยบริจำคเงินที่ได้รับ
สิ ท ธิ์ ดั ง กล่ ำ ว ให้ กั บ สถำนศึ กษำด้ ว ยควำมสมั ครใจ เพื่ อให้ ส ถำนศึ กษำน ำไปพั ฒ นำคุ ณภำพกำรศึ ก ษำ
ตำมวัตถุประสงค์ของผู้บริจำค โดยดำเนินกำรขันตอนกำรจ่ำยเงิน กำรควบคุม ติดตำม และตรวจสอบ ดังนี
๑. เมื่อสถำนศึ กษำได้รั บเงินงบประมำณให้ ตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงินและ
จำนวนเงินในสมุดคู่ฝำกของธนำคำรว่ำมีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน
๒. สถำนศึกษำออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบของทำงรำชกำรในนำมของสถำนศึกษำตำมจำนวนเงิน
ที่ได้รับส่งสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐำน
3. สถำนศึกษำแต่งตังผู้จ่ำยเงินอย่ำงน้อย ๒ คน เพื่อร่วมกันจ่ำยเงินให้กับนักเรียนและ/หรือ
ผู้ปกครองโดยลงลำยมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลำยมือชื่อรับเงินแทน
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ตำมแบบหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข ๑ (ตำมแบบฟอร์มหน้ำ 14)
๔. สถำนศึกษำแจ้งให้ นักเรียนและ /หรือผู้ปกครองจัดซือ จัดหำอุปกรณ์กำรเรียนได้ต ำม
ควำมต้องกำร ได้แก่ จัดซือจำกสหกรณ์ ร้ำนค้ำ ชุมชน โดยดำเนินกำรให้ทันก่อนเปิดภำคเรียน สำหรับโรงเรียน
ที่ห่ำงไกลทุรกันดำร โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ผู้ปกครอง
หำซือได้ลำบำก โรงเรียนสำมำรถดำเนินกำรช่วยเหลือในกำรจัดหำได้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ภำคี ๔ ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน
๕. สถำนศึกษำติดตำมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์กำรเรียน จำกนักเรียน
หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐำนยืนยันกำรจัดหำ (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้หลั กฐำน
กำรจัดหำแทน) ตำมตัวอย่ำงเอกสำรหมำยเลข 2 (ตำมแบบฟอร์มหน้ำ 15)
๖. สถำนศึกษำดูแลให้นักเรียนมีอุปกรณ์กำรเรียนจริง
๗. สถำนศึกษำตรวจสอบ หำกพบว่ำนักเรียนไม่มีอุปกรณ์กำรเรียน โดยที่นำเงินไปใช้จ่ำย
อย่ำงอื่นที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทำงรำชกำร
๘. ผู้ปกครองสำมำรถใช้จ่ำยเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน โดยถัวจ่ำยร่วมกับค่ำเครื่องแบบนักเรียนได้
๙. กรณีที่ผู้ปกครองบริจำคค่ำอุปกรณ์กำรเรียนให้แก่สถำนศึกษำ ดำเนินกำรตำมแนวทำง
กำรบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์อุปกรณ์กำรเรียน โดยบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่ำวให้กับโรงเรียนด้วยควำมสมัครใจ
เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของผู้บริจำค

๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสือ/กำงเกง/กระโปรง คนละ ๒ ชุด/ปี ในอัตรำ ดังนี
- ระดับก่อนประถมศึกษำ
๓๐๐ บำท/คน/ปี
- ระดับประถมศึกษำ
๓๖๐ บำท/คน/ปี
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๔๕๐ บำท/คน/ปี
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
๕๐๐ บำท/คน/ปี
- ระดับ ปวช. ๑-๓ (สถำนประกอบกำร) ๙๐๐ บำท/คน/ปี
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กรณีนักเรียนมีชุดนั กเรียนเพียงพอแล้ว สำมำรถซือเข็มขัด รองเท้ำ ถุงเท้ำ ชุดลู กเสือ/เนตรนำรี/
ยุวกำชำด/ชุดกีฬำได้ กรณีกำรจัดซือชุดนักเรียนที่แตกต่ำงไปจำกชุดนักเรียนปกติและรำคำสูงกว่ำที่กำหนดวงเงิน
ดังกล่ำวอำจซือได้ เพียง ๑ ชุด
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้
แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนจะโอนเงินงบประมำณ ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไปเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำ โดยให้สถำนศึกษำจ่ำยเงินสดให้กับนักเรียน และ/หรือ
ผู้ปกครอง เพื่อซือเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๒ ชุด ในกรณีที่เครื่องแบบนักเรียนรำคำสูงกว่ำวงเงินที่ได้รับ หรือใช้
เครื่องแบบที่แตกต่ำงจำกเครื่องแบบปกติอำจจัดซือได้เพียง ๑ ชุด และหำกมีเครื่องแบบนักเรียน เพียงพอแล้วอำจนำ
เงินที่ได้รับไปจัดซือเข็มขัด รองเท้ำถุงเท้ำ ชุดลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ชุดกีฬำ/ อุปกรณ์กำรเรียนที่จำเป็นได้
ทังนี ให้สถำนศึกษำแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซือ จัดหำเครื่องแบบนักเรียนได้ ตำมควำม
ต้องกำร ได้แก่ จัดซือจำกสหกรณ์ ร้ำนค้ำ ชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนหรือตัดเย็บเอง โดยดำเนินกำรให้ทันก่อนเปิด
ภำคเรียน สำหรับโรงเรียนที่ห่ ำงไกล ทุรกันดำร โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ และ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ที่ผู้ปกครองหำซือได้ลำบำก โรงเรียนสำมำรถดำเนินกำรช่วยเหลือในกำรจัดหำเครื่องแบบ
นักเรียนที่มีคุณภำพให้แก่นักเรียนได้โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขันพืนฐำน
วิ ธี ปฏิ บั ติ ในการจ่ ายเงิ นการควบคุ ม ติ ดตาม และตรวจสอบให้ ปฏิ บั ติ เหมื อนกั บการจ่ า ย
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
❏ ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ภำคเรียนที่............... ปีกำรศึกษำ...............
********************************
ระดับชั้น ❏อนุบำลปีที่................. ❏ประถมศึกษำปีที่….........................
❏มัธยมศึกษำปีท.ี่ ............ ❏ปวช. (สถำนประกอบกำร)...........................
นักเรียนจำนวนทังสิน............คน ได้รับเงินจำกโรงเรียน................................................................................
สังกัดสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ........................................................ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะนำเงิน
ที่ได้รับไปดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำรหำกไม่ดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินคืน
ให้กับโรงเรียนต่อไป
ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หมายเลข
ประจาตัว
นักเรียน ๑๓ หลัก

จานวนเงิน

วันที่
รับเงิน

ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ำยเงิน
(..................................................)

ลงชื่อ..................................................ครูประจำชัน
(..................................................)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(.................................................)
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เอกสารหมายเลข ๒

แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน)
❏ ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ภำคเรียนที่ ........................... ปีกำรศึกษำ………………….......
********************************
ระดับชั้น ❏ อนุบำลปีที่...................
❏ ประถมศึกษำปีที่....................
❏ มัธยมศึกษำปีท.ี่ ............. ❏ ปวช. (สถำนประกอบกำร)......................
นักเรียนจำนวนทังสิน.....................คน ได้รับเงินจำกโรงเรียน...........................................................................
สังกัดสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ.....................................................และขอรับรองว่ำนักเรียนทุกคน/ผู้ปกครอง
ได้นำเงินไปดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขันพืนฐำนจริง
ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หมายเลข
จานวนเงิน
ประจาตัว
เครื่องแบบ อุปกรณ์
นักเรียน ๑๓ หลัก

รวม

วันที่
จัดหา

ลายมือชื่อ
ผู้ปกครอง/
นักเรียน

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ........................................................ครูประจำชัน
(....................................................)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.......................................................ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(....................................................)

หมายเหตุ
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๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมวิชำกำร
๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
๓. กิจกรรมทัศนศึกษำ
๔. กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)
ทังนีในกำรวำงแผนกำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต้องให้คณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย (ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมกำรนักเรียน) และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำนมีส่วนร่วม และ
พิจำรณำโดยที่ผล กำรพิจำรณำต้องไม่เป็นกำรรอนสิทธิ์ของเด็กยำกจน เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และเด็กด้อยโอกำส
ที่พึงจะได้รับ
โดยกำรจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น ให้ โ รงเรี ย นสำมำรถจั ด กิ จ กรรมให้ ค รอบคลุ ม
ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรี ย น เพิ่มเวลำรู้ ” ตำมคู่มือบริห ำรจัดกำรเวลำเรียน “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ”
โดยวำงแผนด ำเนิ น กำรในแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ข องสถำนศึ ก ษำ และสำมำรถใช้ ง บประมำณ
งบเงินอุดหนุน รำยกำรกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในกำรดำเนินกำรตำมกิจกรรมดังกล่ำวได้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสำระสำคัญดังต่อไปนี
๑. กิจกรรมวิชำกำร เป็นกิจกรรมที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมนอกจำกกำรเรียนปกติในชันเรียน เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีควำมเป็นเลิศ และแก้ไขข้อบกพร่องของ
นั กเรี ยนที่เรี ยนอ่อนให้ มีศักยภำพสู งขึน เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงจินตนำกำรให้ โอกำสนักเรียนได้เรียนรู้ ได้แก่
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนประชำธิปไตย ทังนี กิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ โดยพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรด้ำนกำรคิดและกำรพัฒนำกรอบ
ควำมคิ ด แบบเปิ ด กว้ ำ ง (Growth Mindset) ด้ ำ นกำรแก้ ปั ญ หำ ด้ ำ นกำรใช้ เ ทคโนโลยี แ ละทั ก ษะ
กำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรทำงำน กำรดำรงชีพ และ
ทักษะชีวิต โดยตอบสนองควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของผู้เรียนตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ฝึกกำรทำงำน ทักษะทำงอำชีพ ทรัพย์สินทำงปัญญำ อยู่อย่ำงพอเพียงและมีวินัยทำงกำรเงิน พัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรใช้ทักษะชีวิตและสร้ำงเสริมสมรรถนะทำงกำย รวมทังกำรส่งเสริมกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
โดยกำหนดให้ดำเนินกำรกิจกรรม ดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครัง
๒. กิ จ กรรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม /ลู ก เสื อ /เนตรนำรี / ยุ ว กำชำด /ผู้ บ ำเพ็ ญ ประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทังนี
กิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะและค่ำนิยม โดยปลูกฝัง
ค่ำนิยมและจิตสำนึกกำรทำประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสำธำรณะและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ทังที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม ปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
(มีวินั ย ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ อดทน มุ่งมั่นในกำรทำงำนกตัญญู ) และปลู กฝั งควำมรักควำมภำคภู มิ ใ จ
ในควำมเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชำติ
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โดยมีสำระสำคัญดังต่อไปนี
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอำสำ ได้แก่ ค่ำยเด็กดีของชุมชน ค่ำยรักษ์โลก ค่ำยรักษ์สัตว์
ค่ำยยุวชนคนดี ค่ำยสันติวิธี กิจกรรมอำสำพัฒนำ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร เป็นต้น
- ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภำคปฏิบัติในกำรเรียนลูกเสือ/
เนตรนำรี/ยุวกำชำด โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกทักษะกำรจัดกำรเผชิญสถำนกำรณ์กำร
ใช้ ชี วิ ตร่ วมกั นเป็ นหมู่ คณะ ได้ แก่ กำรเดิ นทำงไกล กำรอยู่ ค่ ำยพั กแรม กำรผจญภั ย (ไต่ เขำปื นต้ นไม้ ฯลฯ)
โดยกำหนดให้มีกำรดำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครัง
๓. กิจกรรมทัศนศึกษำโดยเน้นภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ของชำติและท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษำ
ตำมแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจำกกำรเรียนในห้องเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำง โดยกำหนดให้ดำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงน้อย ปีละ ๑ ครัง
๔. กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) เป็นกิจกรรมกำรให้บริกำร ICT/
บริกำรคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจำกกำรเรียนคอมพิวเตอร์พืนฐำนตำมหลักสูตรปกติ ได้แก่ กำรให้บริกำรสืบค้น
ควำมรู้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์ในกำรจัดทำสื่ อรำยงำน กำรนำเสนอข้อมูล กำรออกแบบ
สร้ำงสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยกำหนดให้ดำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงน้อย ๔๐ ชั่วโมง/คน/ปี
งบประมำณพัฒนำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี
- ก่อนประถมศึกษำ
๒๑๕ บำท/คน/ภำคเรียน (๔๓๐ บำท/คน/ปี)
- ประถมศึกษำ
๒๔๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๔๘๐ บำท/คน/ปี)
- มัธยมศึกษำตอนต้น
๔๔๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๘๘๐ บำท/คน/ปี)
- มัธยมศึกษำตอนปลำย
๔๗๕ บำท/คน/ภำคเรียน (๙๕๐ บำท/คน/ปี)
- ปวช.๑-๓ (สถำนประกอบกำร) ๔๗๕ บำท/คน/ภำคเรียน (๙๕๐ บำท/คน/ปี)

แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สำหรับโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่มีลักษณะพิเศษจำกโรงเรียนปกติทั่วไป ได้รับกำรอนุโลมนอกจำกแนวทำงกำรดำเนินกำรข้ำงต้น ดังนี

เครื่องแบบนักเรียน
๑. โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษและโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ รับนักเรียนในลักษณะประจำ ได้รับ
กำร สนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยพื นฐำนด้ำนค่ำเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนำรี
ชุดลำลอง ถุงเท้ำนักเรียน รองเท้ำ นักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษำวิชำทหำร ตำมหนังสือสำนักงบประมำณ
ที่ นร ๐๔๑๐/ ๑๙๓๔ ลงวั น ที่ ๒๗ สิ ง หำคม ๒๕๔๕ และจำกแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำย
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร จัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน ได้รับงบเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ ๒ ชุด ซึ่งมีลักษณะคล้ำยกัน ให้นำไปจัดทำกิจกรรมที่พัฒนำคุณภำพนักเรียน หรือซือเข็มขัด
รองเท้ำ ชุดกีฬำ เป็ น ต้น ที่ไม่เพีย งพอ โดยให้ โ รงเรียนเป็นผู้ ดำเนินกำรแทนผู้ ปกครองที่ มอบฉันท ะไว้ กั บ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนด้วยเหตุผล ผู้ปกครองมีภูมิลำเนำอยู่ห่ำงไกลและกำรคมนำคมลำบำก
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๒. โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษและโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ที่รับนักเรียนประเภทไป–กลับ สำมำรถ
ดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยได้
๓. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ให้บริกำรเด็กพิกำรตังแต่แรกเกิดหรือแรกพบควำมพิกำรในกำรฟื้นฟูและ พัฒนำ
สมรรถภำพ โดยจัดซือเสือผ้ำหรือเครื่องแต่งกำย ( ชุดต่ำง ๆ ) ตำมควำมเหมำะสม

ด้านหนังสือเรียน
๑. โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ที่เปิดสอนเฉพำะควำมพิกำร ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษำ โรงเรียน
บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ โรงเรียนสอนคนตำบอด และโรงเรียนบกพร่องทำงสติปัญญำ)
1.๑ โรงเรียนโสตศึกษำและโรงเรียนบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ ผลิตหนังสือเรียนเองในบำงส่วน
1.๒ โรงเรียนสอนคนตำบอด ไม่สำมำรถใช้หนังสือเรียนตำมปกติให้จัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ได้
1.3 โรงเรียนบกพร่องทำงสติปัญญำ ให้จัดทำแบบเรียนในด้ำนพัฒนำศักยภำพ และแบบ
เสริมประสบกำรณ์ของเด็กแต่ละบุคคล
๒. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เป็นสถำนศึกษำที่ให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพเด็กพิ กำรตังแต่แรกเกิด หรือแรก
พบควำมพิกำร และบริกำรเด็กพิกำรประเภทต่ำง ๆ ให้จัดทำเอกสำรตำม IEP (Individualized Education Program)
ของเด็กพิกำรแต่ละบุคคลและแบบเสริมประสบกำรณ์ รวมทังผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั นพื นฐำนจั ดสรรงบประมำณแผนงำนสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ กษำ
ขันพืนฐำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน กิจกรรม
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่ วไป รำยกำรค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจั ดกำรศึ กษำขั นพื นฐำน รวม ๕ รำยกำรย่ อย ได้ แก่ (๑) ค่ ำจั ดกำรเรี ยนกำรสอน
(เงินอุดหนุนรำยหัว/ปัจจัยพืนฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน/ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน) (๒) ค่ำหนังสือเรียน
(๓) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน (๔) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ (๕) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีขันตอนกำรจัดสรร
งบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙)
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครังที่ ๑ จัดสรร ๗๐% ของจำนวนนักเรียนรำยบุคคล
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลของภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘)
ครังที่ ๒ เมื่อสถำนศึกษำรำยงำนและยืนยันข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
ของภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘)
แล้วจึงจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียนปัจจุบัน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
ครังที่ ๑ จัดสรร ๗๐% ของจำนวนนักเรียนเดิมของภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
(ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘) ที่เลื่อนชันไปอีกระดับหนึ่ง
เป็น อ.๒,ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖
สำหรับนักเรียนเข้ำใหม่ ชัน อ.๑ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔
จัดสรร ๗๐% ของจำนวนนักเรียนชัน อ.๑ ป.๑ ม.๑ และ
ม.๔ เดิม ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
ครังที่ ๒ เมื่อสถำนศึกษำรำยงำนและยืนยันข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
ของภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙) แล้ว
จึงจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียนปัจจุบัน
เพื่อให้นักเรียนได้รับจัดสรรค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และค่ำเครื่องแบบนักเรียน
ครบทุกคน โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณเบืองต้นยังไม่ครบตำมจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงิน
จำกรำยกำรค่ำกิจ กรรมพัฒ นำคุณภำพผู้ เรียนมำใช้เป็นล ำดับแรกก่อน หำกยังไม่พอให้ ยืมเงินจำกค่ำจัด
กำรเรียนกำรสอนเป็นลำดับถัดไป เพื่อจัดสรรค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และค่ำเครื่องแบบนักเรียน
ให้นักเรียนครบทุกคนก่อนเปิดภำคเรียน และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมครบตำมจำนวนนักเรียนจริง
ให้ส่งใช้คนื รำยกำรเดิม
กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณเกินจำนวนนักเรียนจริง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน
และวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน (นักเรียนใหม่น้อย/นักเรียนเดิมย้ำย) ให้โรงเรียนเก็บเงินงบประมำณไว้สมทบในกำร
จัดสรรครังต่อไปซึ่งจะหักลบงบประมำณที่เกินในภำคเรียนถัดไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน แจ้งจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน เป็นรำยสถำนศึกษำ จำแนกตำมระดับ
กำรศึกษำให้สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำทรำบและแจ้งให้สถำนศึกษำทรำบเพื่อเตรียมกำรจัดซื อ จัดหำ จัดกิจกรรม
ต่อไป โรงเรี ยนสำมำรถเปิ ดดูรำยละเอียดกำรจัดสรรได้จำกเว็บไซต์สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
http://www.plan.obec.go.th และจะโอนงบประมำณดังกล่ำวทัง ๕ รำยกำรข้ำงต้น เข้ำบัญชี เงินฝำกธนำคำร
ของสถำนศึ ก ษำทุ ก แห่ ง ก่ อ นเปิ ด ภำคเรี ย นที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่ อ ให้ สถำนศึ กษำด ำเนิ นกำรให้ นั กเรี ยน ได้ รั บ
หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์กำรเรียน
สำหรับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนได้โอนเงินประจำงวดให้
เพื่อเบิกจำกคลังจังหวัด
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แนวทางการบริหารงบประมาณ
เมื่อสถำนศึกษำได้รับจัดสรรงบประมำณแล้ว ให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ทังนี แผนปฏิบัติกำรประจำปีต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขันพืนฐำน และให้สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำกำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ และนโยบำย

การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ระดับสถานศึกษา
1. สถำนศึ กษำแต่ งตั งคณะกรรมกำรก ำกั บ ติ ดตำมและประเมิ นผล ซึ่ งประกอบด้ วย ผู้ แทน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นกรรมกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรใช้
หนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมทังกิจกรรม “ลดเวลำเรียน
เพิ่มเวลำรู้”
2. สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส ำนั กงำนเขตพื นที่ กำรศึ กษำแต่ งตั งคณะกรรมกำรก ำกั บ ติ ดตำม ตรวจสอบและประเมิ นผล
กำรดำเนินงำนภำยในเขตพืนที่กำรศึกษำ และกำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรดำเนิ นงำนโครงกำรสนั บสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙
2. สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ ำนแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน ในระบบ ARS ของกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำรรำชกำร (กพร.)
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนแต่งตังคณะกรรมกำร กำกับ ติดตำมและประเมินผล
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

แนวทางการบริจาคเงินทีไ่ ด้รับสิทธิค์ ่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
กรณี ที่ ผู้ ปกครองและนั กเรี ยนได้ รั บสิ ทธิ์ ค่ ำเครื่ องแบบนั กเรี ยน และค่ ำอุ ปกรณ์ กำรเรี ยนแล้ ว
มี ควำมประสงค์ ที่ จะบริ จำคเงิ นที่ ได้ รั บสิ ทธิ์ดั งกล่ ำวให้ กั บโรงเรี ยนด้ วยควำมสมั ครใจ เพื่ อให้ โรงเรี ยนนำไป
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทังนี สำมำรถทำได้โดยทำใบสำคัญรับเงินจำกโรงเรียน และ
นำเงินบริจำคให้กับโรงเรียนในเอกสำรฉบับเดียวกัน ตำมแบบใบแสดงเจตจำนงบริจำคค่ำเครื่องแบบนักเรียน/
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน (ตำมตัวอย่ำงแบบฟอร์มหน้ำ 21)
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แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
-------------------------------ใบแสดงเจตจานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียน.......................................................
สพป./สพม..................................................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ............
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).....................................................................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่.............................ถนน.......................................................แขวง/ตำบล.......................................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..............................
ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นำย/นำงสำว).................................................... ............................................
หมำยเลขประจำตัวนักเรียน (๑๓ หลัก).................................................... ระดับชัน..........................ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
มีควำมประสงค์ที่จะบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำนที่เป็นสิทธิ์ของข้ำพเจ้ำด้วยควำมสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรำยกำร ดังนี
 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน จำนวน.................................................บำท
 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จำนวน.................................................บำท
รวมจำนวนเงินทังสิน..................................บำท (.....................................................................)
เพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินกำร ดังนี
 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
 จัดหำวัสดุ อุปกรณ์กำรศึกษำ
 ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหำหรือจัดสร้ำงอำคำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ
ลงชื่อ.......................................................ผู้บริจำค
(..................................................)

ลงชื่อ.................................................ผู้รับเงินบริจำค
(................................................)

หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่…………………………….. ให้กับผู้บริจำคแล้ว
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แนวทางการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
โครงกำรกำรสนั บสนุ นค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจั ดกำรศึ กษำตั งแต่ ระดั บอนุ บำลจนจบกำรศึ กษำขั นพื นฐำน
เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตำมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ โดยกลุ่มเป้ำหมำย
ในกำรมีส่วนร่วมประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน
โดยมีบทบำท ดังนี
นักเรียน
นักเรียนทุกคนมีบทบำทในกำรพิจำรณำจัดซือจัดหำเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนของตน
ตำมควำมเหมำะสม โดยเงินทีไ่ ด้รับสำมำรถถัวจ่ำยได้ระหว่ำง ๒ รำยกำร ซึ่งรับผิดชอบกำรใช้ กำรรักษำหนังสือ
เรียนและอุปกรณ์กำรเรียนให้คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรเรียนและรับผิดชอบในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองทุกคนรั บผิ ดชอบจั ดหำเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน ให้กับนักเรียนในปกครอง
ให้เพียงพอ โดยเงินทีไ่ ด้รับสำมำรถถัวจ่ำยได้ระหว่ำง ๒ รำยกำร สร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังนิสัยให้นักเรียน
ใช้หนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนให้คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน)
มีบทบำท
1. ร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน
2. ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรนักเรียนและสถำนศึกษำ
3. ให้ ค วำมเห็ น ชอบในกำรใช้ เ งิ น ที่ เ หลื อ จำกกำรด ำเนิ น กำรจั ด ซื อหนั ง สื อ เรี ย นและ
เงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนของสถำนศึกษำ
4. ร่วมให้ควำมคิดเห็นในกำรประเมินผลเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินงำนในเรื่องจัดซือ
หนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีบทบำท
1. ให้ควำมเห็นชอบ ประเมิน และปรับปรุงกำรคัดเลือกหนังสือเรียน
2. ร่ วมก ำหนดกิ จกรรมพั ฒนำคุ ณภำพผู้ เรี ยนให้ สอดคล้ องกั บควำมต้ องกำรของนั กเรี ยนและ
สถำนศึกษำ
3. ให้ควำมเห็นชอบในกำรใช้เงินที่เหลือจำกกำรดำเนินกำรจัดซือหนังสือเรียน งบประมำณที่เหลือจำก
กำรจัดซือหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พืนฐำน/รำยวิชำพืนฐำนให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สำมำรถนำไปจัดซือหนังสือเรียน
สำระกำรเรี ยนรู้ เพิ่มเติม/รำยวิชำเพิ่มเติมที่สอดคล้ องกับหลั กสู ตรสถำนศึกษำ หรือจัดทำส ำเนำเอกสำรประกอบ
กำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ใบงำน ใบควำมรู้ เป็นต้น โดยผ่ำนควำมเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน
4. สั งเกตกำรณ์ ในกำรจั ดซือและกำรตรวจรับหนั งสื อเรียนให้ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ในทุกขันตอน
5. ร่ วมให้ ควำมคิ ดเห็ นในกำรประเมิ นผลกำรด ำเนิ นงำนโครงกำรสนั บสนุ นค่ ำใช้จ่ ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน และนำไปใช้เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินงำนต่อไป
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ตารางแสดงการมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. นักเรียน
๒. ผู้ปกครอง
ภาค
๓. คณะกรรมกำรภำคี
ประชาชน
๔ ฝ่ำย
๔. คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขันพืนฐำน
๑. สถำนศึกษำ
ภาคราชการ ๒. สพป./สพม.
3. สพฐ.

ร่วมคิด ร่วมทา

ร่วมติดตาม
ประเมินผล

ร่วมรับผิดชอบ







-






















-
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โครงสร้างของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

ไม่น้อยกว่ำ ๑ คน
ไม่น้อยกว่ำ ๑ คน
ไม่น้อยกว่ำ ๑ คน
ไม่น้อยกว่ำ ๑ คน
ไม่น้อยกว่ำ ๔ คน

กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป
ประกอบด้วย
๑. ผู้แทนครู
๒. ผู้แทนผู้ปกครอง
๓. ผู้แทนชุมชน
๔. ผู้แทนนักเรียน
รวม

ไม่น้อยกว่ำ ๒ คน
ไม่น้อยกว่ำ ๒ คน
ไม่น้อยกว่ำ ๒ คน
ไม่น้อยกว่ำ ๒ คน
ไม่น้อยกว่ำ ๘ คน

สถานศึกษาจัดทาประกาศเป็นรายปีแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอานาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
1. ร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน
2. ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรนักเรียนและสถำนศึกษำ
3. ให้ควำมเห็นชอบในกำรใช้เงินที่เหลือจำกกำรดำเนินกำรจัดซือหนังสือเรียนและเงินกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนของสถำนศึกษำ
4. ร่วมให้ควำมคิดเห็นในกำรประเมินผลเพื่อพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินงำน
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ปฏิทินการดาเนินงาน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนสำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขันพืนฐำนจึงกำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำน ดังนี
ปฏิทินการดาเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙
ที่
๑
๒

๓
๔
๕
๖

๗
๘

รายการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนกำหนดหลักกำร
และแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ และนโยบำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนประกำศ
บัญชีรำยชื่อหนังสือ
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ (ป.๑ – ม.๖)
๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญำตเพิ่มเติม (ป.๑-ม.๖)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนจัดสรรงบประมำณ
ให้กับสถำนศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน/สำนักงำน
เขตพืนที่กำรศึกษำ/สถำนศึกษำชีแจง ประชำสัมพันธ์
สถำนศึกษำรณรงค์เพื่อกำรบริจำค (เครื่องแบบนักเรียน/
อุปกรณ์กำรเรียน)
สถำนศึกษำจัดซือหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ ตำมโครงกำรฯ
และนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙
- ให้สถำนศึกษำดำเนินกำรจัดซือ
- ให้ร้ำนค้ำรับใบสั่งซือและสำนักพิมพ์เตรียมจัดส่งหนังสือเรียน
- ให้ร้ำนค้ำส่งหนังสือเรียนถึงสถำนศึกษำเพื่อให้นักเรียน
มีหนังสือใช้ โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภำคเรียน

สถำนศึกษำจัดหนังสือให้ผู้เรียนให้ทันก่อนเปิดภำคเรียน
สถำนศึกษำจ่ำยเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์กำรเรียน
ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทันภำยในวันเปิดภำคเรียน
๙ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน สำนักงำนเขตพืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำดำเนินกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล
และรำยงำนผลให้เป็นไปตำมโครงกำรฯ และนโยบำย
๑๐ สถำนศึกษำรำยงำนยอดผู้บริจำค (เครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์
กำรเรียน) ให้สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำเพื่อรำยงำนสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน โดยใช้แบบฟอร์มกำรบริจำค
หน้ำ 21

วัน/เดือน/ปี
เดือนธันวำคม 255๘

รอบแรก วันที่ ๑5 มกรำคม 255๙
รอบแรก วันที่ ๑5 มกรำคม 255๙ และ
รอบสอง วันที่ ๑5 กุมภำพันธ์ 255๙
เดือนธันวำคม 255๘
เดือนธันวำคม 2558 - มีนำคม 255๙
เดือนกุมภำพันธ์–พฤษภำคม 255๙

ภำยในวันที่ 21 มีนำคม 255๙
ภำยในวันที่ 29 เมษำยน 255๙
ภำยในวันที่ 11 พฤษภำคม 255๙
ภำยในวันที่ ๑6 พฤษภำคม 255๙
ภำยในวันที่ ๑๖ พฤษภำคม 255๙
ตังแต่เดือนธันวำคม 255๘ เป็นต้นไป
ครังที่ ๑
ภำยในวันที่ ๑๕ มิถุนำยน 255๙
ครังที่ ๒
ภำยในวันที่ ๑๕ ธันวำคม 255๙

26
ที่
รายการ
11 สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลจำนวนนักเรียน พร้อมทังยืนยัน
จำนวนนักเรียน

1๒ สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขันพืนฐำนต่อสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำเพื่อรำยงำนผ่ำนระบบ
ARS ของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร (กพร.)

วัน/เดือน/ปี
ครั้งที่ ๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน 255๙
ภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 255๙
เวลำ 24.00 น.
ครั้งที่ ๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน 255๙
ภำยในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 255๙
เวลำ 24.00 น.
จำก http://www.bopp-obec.info
ครั้งที่ ๑ ภำยในเดือนเมษำยน 255๙
ครั้งที่ ๒ ภำยในเดือนตุลำคม 255๙

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและคุณลักษณะตำมจุดเน้น รับผิดชอบต่อครอบครัว
สังคม ประเทศชำติ และเป็นพลเมืองดีของโลก
2. นั ก เรี ย นได้ รั บ โอกำสทำงกำรศึ ก ษำ โดยกำรสนั บ สนุ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ขันพืนฐำนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
เพื่อลดควำมเหลื่อมลำ
3. ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจที่ได้รับบริกำรตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
4. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน
มีส่วนร่วมในกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล ในขันตอนต่ำง ๆ ให้กำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำนของสถำนศึกษำให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
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ภาคผนวก
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การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)


หลักการ
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มำตรำ ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่ำ
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย” และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ
๑๐ วรรค ๑ ได้บัญญัติไว้ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกัน ในกำรรับกำรศึกษำขัน
พืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และหมวด ๘ มำตรำ ๖๐ ได้
บัญญัติไว้ว่ำ “ให้รัฐจัดสรรงบประมำณแผ่นดินให้กับกำรศึกษำ ในฐำนะที่มีควำมสำคัญสูงสุดต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ของประเทศ โดยจั ดสรรเป็นเงินงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ ดังนี (๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว ไป เป็นค่ำใช้จ่ำย
รำยบุ ค คลที่ เ หมำะสมแก่ ผู้ เ รี ย นกำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ และกำรศึ ก ษำขั นพื นฐำนที่ จั ด โดยรั ฐ และเอกชน
ให้เท่ำเทียมกัน...” จึงเป็นหน้ำที่ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขันพืนฐำนที่จะต้องดำเนินกำรจัด
กำรศึกษำขันพืนฐำนตำมข้อบัญญัติดังกล่ำว

วัตถุประสงค์
งบประมำณงบเงินอุดหนุ น ประเภทเงินอุดหนุ นทั่วไป เงินอุดหนุ น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) จัดสรรให้สถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรจัด กำรเรียน
กำรสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักรำช
๒๕๕๓

แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึ กษำขั นพื นฐำน รำยกำรค่ ำจั ดกำรเรี ยนกำรสอน (เงิ นอุ ดหนุ นรำยหั ว) เกิ ดประโยชน์ ต่ อกำรเรี ยนกำรสอน
ได้มำกที่สุด จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี
๑. ให้ สถำนศึ กษำจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรประจ ำปี ของสถำนศึ กษำที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ ของ
สถำนศึกษำ นโยบำยและจุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
๒. นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ เพื่อให้คณะกรรมกำร สถำนศึกษำขันพืนฐำนเห็นชอบ
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้สำธำรณชนได้รับทรำบ
๔. กำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
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ลักษณะการใช้งบประมาณ
กำรใช้งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำขันพืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของ ทำงรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรำยจ่ำย ดังนี
๑. งบบุคลากร
ค่ำจ้ำงชั่วครำว เช่น จ้ำงครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน พนักงำนขับรถ
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่ำตอบแทน เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนวิทยำกร วิชำชีพท้องถิ่น ฯลฯ
๒.๒ ค่ำใช้สอย เช่น ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่ พัก ค่ำพำหนะ ค่ำจ้ำงซ่อมแซม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำพำหนะพำนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
๒.๓ ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำวัสดุกำรศึกษำ ค่ำเครื่องเขียน ค่ำวัสดุ เวชภัณฑ์ ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน ฯลฯ
๒.4 ค่ำสำธำรณูปโภค เช่น ค่ำนำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่ำครุภัณฑ์ เช่น จัดซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และ/
หรือสิ่งก่อสร้ำง ที่มีวงเงินเกินกว่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท เช่น ค่ำจัดสวนค่ำถมดิน ถนน สะพำน บ่อนำ ฯลฯ
ทังนี กรณีงบลงทุนและงบดำเนินงำน สำมำรถดำเนินกำรได้เพิ่มเติมตำมหนังสือของสำนักงบประมำณ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย ตำมงบประมำณ
ตำมหนังสือสำนักงบประมำณที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๓ เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ ำ ยตำมงบประมำณ และด่วนที่สุ ด ที่ นร ๐๗๐4/ว 68 ลงวันที่ ๒9 เมษำยน ๒๕5๘
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
นิยาม
งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน) คือ เงินงบประมำณ
ที่จัดสรรให้แก่สถำนศึกษำที่มีนักเรียนยำกจน เพื่อจัดหำปัจจัยพืนฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต และเพิ่มโอกำส
ทำงกำรศึกษำ เป็ น กำรช่ว ยเหลื อนั กเรี ยนที่ยำกจนระดับชันประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชันมัธ ยมศึกษำปีที่ ๓
ให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึน
นักเรียนยำกจน หมำยถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรำยได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำทต่อปี

เกณฑ์การจัดสรร
จัดสรรให้นักเรียนที่ยำกจนในชันประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ของสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน ยกเว้นสถำนศึกษำสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

ลักษณะการใช้งบประมาณ
ให้ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่ำยค่ำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเสือผ้ำ และเครื่องแต่งกำยนักเรียน
ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำพำหนะในกำรเดินทำง

การใช้จ่ายงบประมาณ
สถำนศึกษำสำมำรถเลือกวิธีดำเนินกำรจ่ำยหรือจัดหำปัจจัยพืนฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตและ
เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่นักเรียนยำกจนได้ตำมควำมเหมำะสม ดังนี
๑. ค่ำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน จัดซือแจกจ่ำยให้แก่นักเรียนหรือให้ยืมใช้
๒. ค่ำเสือผ้ำและวัสดุเครื่องแต่งกำยนักเรียน จัดซือหรือจัดจ้ำงผลิตแจกจ่ำยให้แก่นักเรียน
๓. ค่ำอำหำรกลำงวัน จัดซือวัตถุดิบมำประกอบอำหำรหรือจ้ำงเหมำทำอำหำรหรือจ่ำยเป็นเงินสด
ให้แก่นักเรียนโดยตรง
๔. ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงจ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน
กรณีกำรดำเนินกำรจัดซือ-จัดจ้ำง-จัดหำ ต้องดำเนินกำรตำมระเบียบ สำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีจ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงให้สถำนศึกษำแต่งตังคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย ๓ คน
ร่วมกันจ่ำยเงิน โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐำน
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แนวทางการดาเนินงาน
๑. ระดับสถานศึกษา
๑.๑ สำรวจข้อมูลนักเรียนยำกจน และรำยงำนสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำเพื่อเสนอขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
๑.๒ จัดสรรและใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
๑.๓ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยำกจน
๑.๔ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๒. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑ รวบรวมข้อมูลนักเรียนยำกจนจำกสถำนศึกษำ และรำยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพืนฐำน
๒.๒ แต่งตังคณะกรรมกำรกลั่ นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจ ำรณำจั ดสรรงบประมำณ
ประกอบด้วย ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่หรือผู้แทนสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้แทน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละช่วงชันตำมควำมเหมำะสม
๒.๓ กำกับ ติดตำม ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
นิยาม
งบประมำณงบเงินอุ ดหนุ น ประเภทเงิ นอุ ดหนุนทั่วไป เงิ นอุ ดหนุ นค่ ำใช้จ่ ำย ในกำรจั ดกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน) คือ เงินงบประมำณที่จัดสรร
ให้แก่สถำนศึกษำที่ได้ดำเนินกำรจัดที่พักให้แก่นักเรียน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่ำงไกล กันดำรไว้สำหรับพักอำศัย
ทังที่จัดในและนอกสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำได้ดำเนินกำรควบคุมดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลำ

เกณฑ์การจัดสรร
โรงเรียนห่ำงไกลพักนอน หมำยถึง โรงเรียนที่จัดที่พักให้แก่นักเรียนที่มีที่อยู่ห่ำงไกล กันดำร ไม่สะดวก
ในกำรเดินทำง จำเป็นต้องพักอำศัยในสถำนที่ที่สถำนศึกษำจัดให้ หรือที่อื่นที่สถำนศึกษำสำมำรถ ดำเนินกำร
ควบคุมดูแลได้ และต้องขออนุญำตต่อสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำต้นสังกัด
จัดสรรให้แก่นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ ไม่สะดวก ห่ำงไกล กันดำร ทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำง
ไป-กลับ ระหว่ำงถิ่นที่อยู่กับสถำนศึกษำจำเป็นต้องพักอำศัยในสถำนที่ที่สถำนศึกษำจัดให้ หรือที่อื่นที่สถำนศึกษำ
สำมำรถดำเนินกำรควบคุมดูแลได้ในระดับชัน ป.๑-ม.๓ ยกเว้น
๑. นักเรียนในสถำนศึกษำทั่วไปแบบประจำ ได้แก่
- โรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย
- โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย
- โรงเรียนประชำมงคล จังหวัดกำญจนบุรี
- โรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่ำน
๒. นักเรียนในสถำนศึกษำสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
๓. สถำนศึกษำที่ได้ดำเนินกำรจัดหอพักในสถำนศึกษำและได้เรียกเก็บเงินค่ำอำหำรนักเรียน
ประจำพักนอนทุกคนแล้ว กรณีที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคนสำมำรถจัดสรรให้ได้เฉพำะจำนวนนักเรียนส่วนที่เหลือ
และต้องเป็นนักเรียนทีเ่ ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ลักษณะการใช้งบประมาณ
ใช้เป็นค่ำอำหำรสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
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การใช้จ่ายงบประมาณ
๑. ให้ ส ถำนศึ ก ษำจ่ ำ ยหรื อ จั ด หำอำหำรให้ แ ก่ นั ก เรี ย นประจ ำพั ก นอน โดยสำมำรถเลื อ ก
วิธีดำเนินกำรได้ดังนี
๑.๑ จัดซือวัตถุดิบประกอบอำหำรหรือจ้ำงเหมำทำอำหำร โดยให้ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ จ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยให้สถำนศึกษำแต่งตังคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย ๓ คน
ร่วมกันจ่ำยเงิน โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐำน
๒. หำกมีเงินงบประมำณคงเหลือ สำมำรถนำไปใช้จ่ำยในรำยกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ
อำหำรให้แก่นักเรียนได้

แนวทางการดาเนินงาน
๑. ระดับสถานศึกษา
๑.๑ ส ำรวจข้ อ มู ล จำกโครงกำรนัก เรีย นประจ ำพั ก นอนและรำยงำนส ำนัก งำนเขตพืนที่
กำรศึกษำเพื่อเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
๑.๒ จัดสรรและใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
๑.๓ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนประจำพักนอน
๑.๔ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๒. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑ รวบรวมข้ อ มู ล นั ก เรี ย นประจ ำพั ก นอนจำกสถำนศึ ก ษำ และรำยงำนส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
๒.๒ แต่งตังคณะกรรมกำรกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
ประกอบด้วย ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่หรือผู้แทนสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้แทน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีนักเรียนประจำพักนอนตำมควำมเหมำะสม
๒.๓ กำกับ ติดตำม ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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ที่ ศธ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกและผู้อำนวยกำรโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
อ้ำงถึง ๑. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๔๘
๒. หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมำด้วย หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน ด้วยงบเงินอุดหนุน
สำหรับหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ ข้อ ๒.๑ กระทรวงกำรคลังกำหนดให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณ กำหนด
ระเบี ยบ ภำยในควบคุมกำรใช้ จ่ ำยเงิ นงบประมำณ งบเงิ นอุ ดหนุ นเพื่ อให้ เป็ นไปตำมวั ตถุประสงค์ ที่ ขอตั งงบประมำณ และ
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนได้แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติกำรใช้จ่ำย งบประมำณ
งบเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน ควำมละเอียดแจ้งแล้วนัน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนพิจำรณำแล้ว เนื่องจำกปัจจุบันโรงเรียนได้กำหนดแผนในกำรจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น กำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยทำงวิชำกำร กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด กำรพำนักเรียนไปทัศนศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ ทังในและนอกโรงเรียน รวมทัง กำรพำนักเรียน
ไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันทำงกำรศึกษำ กับโรงเรียนอื่น/หน่วยงำนอื่น โดยใช้จ่ำยจำก งบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ
ซึ่งในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ โรงเรียนบำงแห่ง ยังไม่ชัดเจนว่ำรำยกำรใด สำมำรถเบิกจ่ำยได้และรำยกำรไดไม่สมควรเบิกจ่ำย
ดังนันเพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบเงินอุดหนุนตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๒ และแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ ขันพืนฐำนของโรงเรียนสำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ
ให้กับนักเรียนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด กิจกรรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ให้ กับนั กเรียน ด้ วยงบเงิ นอุ ดหนุ น รำยละเอี ยดตำมสิ่ งที่ ส่ งมำด้ วย ทั งนี กำรพิ จำรณำเบิ กจ่ ำย ค่ำใช้ จ่ ำยให้ คำนึ งถึง
ควำมจำเป็น เหมำะสม ประหยัด ภำยในวงเงินที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นเหตุในกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ปกครอง
เพิ่มเติมด้วย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องรวมทังโรงเรียนในสังกัดทรำบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
สำนักกำรคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๐๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓
โทรสำร ๐ ๒ 2๖๒๘๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
ด้วยงบเงินอุดหนุนสาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*******************
เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่ กำรพำนักเรียน
ไปร่วมกิจกรรมวิชำ กำรกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด หรือทัศนศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ทังในและ
นอกโรงเรียน ตำมนโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
โดยใช้จ่ำยจำกงบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน จึงกำหนดหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน ดังนี
๑. กำรวำงแผนกิจกรรมต่ำงๆ ต้องให้ภำคี ๔ ฝ่ำย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้แทน
นักเรียน) และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำนมีส่วนร่วมและพิจำรณำ
๒. กำรพิจำรณำสถำนที่สำหรับกำรจัดกิจกรรมรวมทังกำรพักแรมให้เลือกใช้บริกำรสถำนที่ของส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ เป็นลำดับแรก กรณีจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในสถำนที่ของเอกชนให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้อำนวยกำรโรงเรียน โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นเหมำะสม ประหยัด และวงเงินที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/กำรแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ โรงเรียนเป็นหน่วยงำนผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ดังนี
๑. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และแตกต่ำงสถำนที่จัดกิจกรรม
๒. ค่ำวัสดุต่ำงๆ สำหรับกำรจัดกิจกรรม
๓. ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์
๔. ค่ำหนังสือสำหรับกำรจัดกิจกรรม
๕. ค่ำเช่ำอุปกรณ์สำหรับกำรจัดกิจกรรม
๖. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ไม่เกินมือละ ๕๐ บำทต่อคน
๗. ค่ำเข้ำชมสถำนที่แหล่งเรียนรู้
๘. ค่ำสำธำรณูปโภค
๙. ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
๙.๑ หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกร
- กรณีเป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้กับนักเรียน ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกิน ๑ คน
- กรณีเป็นกำรแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในโครงกำรหรือหลักสูตรกำรจัด
กิจกรรมและจำเป็นต้องมีวิทยำกรประจำกลุ่มให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
- กำรนับชั่วโมงกำรบรรยำยหรือทำกิจกรรมให้นับตำมเวลำที่กำหนดในตำรำง กำรจัด
กิจกรรมโดยแต่ละชั่วโมงต้องกำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำนำที กรณีกำหนดเวลำไม่เกิน ๕๐นำที แต่ไม่น้อยกว่ำ
๒๕ นำที ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้กึ่งหนึ่ง
๙.๒ อัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร
- วิทยำกรเป็นบุคลำกรของรัฐให้ได้รับค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บำท
- วิทยำกรที่มิใช่บุคลำกรของรัฐให้ได้รับค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บำท
ทังนี ให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยำกร (เอกสารแนบ ๑)
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๑๐. ค่ำอำหำรสำหรับกำรจัดกิจกรรมมือละไม่เกิน ๘๐ บำท หรือกรณีจำเป็นต้องจัดกิจกรรม
ในสถำนที่ของเอกชนให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินมือละ ๑๕๐ บำท
๑๑. กรณีที่ไม่สำมำรถจัดอำหำรให้กับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ทุกมือ หรือจัดอำหำรให้เพียงบำงมือ
ให้เบิกค่ำใช้จ่ำย ดังนี
๑๑.๑ สำหรับครูให้เบิกจ่ำยค่ำเบียเลียงเหมำจ่ำย
๑๑.๑.๑ โดยคำนวณเวลำตังแต่เวลำที่เดินทำงออกจำกสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติ
รำชกำร ตำมปกติจนกลับถึงสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติ รำชกำรปกติแล้วแต่กรณี (นับเวลำ ๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน
ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หำกนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก ๑ วัน)
๑๑.๑.๒ นำจำนวนวันทังหมด (ตำมข้อ ๑๑.๑.๑) คูณ กับอัตรำค่ำเบียเลียงเหมำจ่ำยตำมสิทธิ
๑๑.๑.๓ นับจำนวนมืออำหำรที่จัดให้ตลอดกำรจัดกิจกรรม
๑๑.๑.๔ คำนวณค่ำอำหำรทังหมดโดยให้ คิด ค่ำ อำหำรมื อละ ๑ ใน ๓ ของอั ต รำ
ค่ำเบียเลียงเหมำจ่ำยที่ได้รับ
๑๑.๑.๕ นำจำนวนเงินค่ำเบียเลียงเหมำจ่ำยที่คำนวณได้ตำม (ข้อ ๑๑.๑.๒) หักด้วย
จำนวนเงินค่ำอำหำรที่คำนวณได้ตำม (ข้อ ๑๑.๑.๔) ส่วนที่เหลือเป็นค่ำเบียเลียงที่จะได้รับ
๑๑.๒ สำหรับนักเรียนให้เบิกจ่ำยเป็นค่ำอำหำรในลักษณะเหมำจ่ำยในอัตรำดังนี
ที่
การจัดอาหารต่อวัน
๑ จัดอำหำร ๒ มือ
๒ จัดอำหำร ๑ มือ
๓ ไม่จดั อำหำรทัง ๓ มือ

เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
คนละไม่เกิน ๘๐ บำทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๑๖๐ บำทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๒๔๐ บำทต่อวัน

โดยใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน (เอกสารแนบ ๒)
เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
๑๒. ค่ำเช่ำที่พักตำมที่ห น่ ว ยงำนให้ บริกำรที่ พั กเรียกเก็บหรื อกรณีจำเป็นต้ องพัก ในสถำนที่
ของเอกชน ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินอัตรำที่กำหนด ดังนี
 ค่ำเช่ำห้องพักคู่ ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บำทต่อวัน
 ค่ำเช่ำพักพักเดี่ยว ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บำทต่อวัน
๑๓. ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะรับ-ส่งครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
๑๔. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรสุขำให้เบิกได้ตำมอัตรำที่หน่วยงำนที่ให้บริกำรเรียกเก็บ
๑๕. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรพยำบำลให้เบิกได้ตำมอัตรำที่หน่วยงำนที่ให้บริกำรเรียกเก็บ
๑๖. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประกวดหรือแข่งขัน
๑๖.๑ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน
๑๖.๑.๑ กรรมกำรที่เป็นบุคลำกรของรัฐเบิกจ่ำยได้ในอัตรำไม่เกินคนละ ๖๐๐ บำทต่อวัน
๑๖.๑.๒ กรรมกำรที่มิได้เป็นบุคลำกรของรัฐเบิกจ่ำยได้ในอัตรำไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บำทต่อวัน
๑๖.๒ ค่ำโล่หรื อถ้วยรำงวัลหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ ชนะกำรประกวดหรือแข่งขัน เพื่อเป็น
กำรประกำศเกียรติคุณชินละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บำท
๑๗. ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นสำหรับกำรจัดกิจกรรม
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กรณีที่ ๒ โรงเรียนพำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมกำรแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่น
ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยได้ดังนี
๑. สำหรับครู
๑.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันมีกำรจัดอำหำร ที่พัก
และพำหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
๑.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันไม่จัดอำหำร ที่พัก
พำหนะทังหมดหรือจัดให้บำงส่วนให้เบิกค่ำใช้จ่ำยทังหมดหรือส่วนที่ขำดสำหรับครูตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ยกเว้น
 ค่ำเช่ำที่พักให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บำทต่อวัน
สำหรับค่ำเช่ำห้องพักคู่และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บำทต่อวันค่ำเช่ำห้องพักเดี่ยว
 ค่ำเบียเลียงเดินทำงให้คำนวณเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑
๒. สำหรับนักเรียน
๒.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันมีกำรจัดอำหำร ที่พัก
และพำหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
๒.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันไม่จัดอำหำร ที่พัก
พำหนะทังหมดหรือจัดให้บำงส่วน ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยทังหมดหรือส่วนที่ขำดให้กับนักเรียน ดังนี
 ค่ำอำหำรในลักษณะเหมำจ่ำย ตำมข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน)
 ค่ำเช่ำที่พักเหมำจ่ำยไม่เกินคนละ ๕๐๐ บำทต่อวัน
 ค่ำพำหนะให้เบิกจ่ำยได้ตำมสิทธิของข้ำรำชกำรตำแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน (เทียบเท่ำระดับ ๑-๔)
 ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน (เอกสารแนบ ๒)
เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
๓. ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นสำหรับกำรพำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมกำรแข่งขัน
หมายเหตุ กำรพิจำรณำเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้คำนึงถึงควำมจำเป็น เหมำะสม ประหยัด ภำยในวงเงิน
ทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบเท่ำนัน และต้องไม่เป็นเหตุในกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
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เอกสารแนบ ๑

ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม......................................................................................................................
โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม......................................................................................................................
วันที่.......เดือน...............พ.ศ...................
ข้ำพเจ้ำ....................................................................อยู่บ้ำนเลขที่.........................................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................
ได้รับเงินจำก..................................................................................ดังรำยกำรต่อไปนี
รำยกำร

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน (.........................................................................................................) (ตัวอักษร)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับเงิน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ำยเงิน
(................................................................)
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เอกสารแนบ ๒

แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียน
ชื่อส่วนรำชกำรผู้จัดกิจกรรม...........................................โครงกำร/หลักสูตร/กิจกรรม...................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..............
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทังสิน.....................คน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับเงินจำกโรงเรียน................................
สังกัด สพป. ..................................................../สพม. .................................................ปรำกฏรำยละเอียดดังนี
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่ กั ค่าพาหนะ รวมเป็นเงิน วัน เดือน ปี
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ที่รบั เงิน

ลายมือชื่อ

รวมเป็นเงินทังสิน

ลงชื่อ.................................................................ผู้จ่ำยเงิน
(..........................................................)
ตำแหน่ง..............................................................
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แนวทางการดาเนินการเลือกซือ้ หนังสือเสริมประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รัฐบำลกำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำให้ทุกคนมีโอกำสได้รับโครงกำร สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน กำร
จั ดกำรศึกษำตังแต่ร ะดับ อนุ บ ำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน โดยจัดงบประมำณส ำหรับ หนังสื อเสริม
ประสบกำรณ์ อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละรำยกำร
มีรำยละเอียดที่เกี่ยวกับกำรศึกษำระดับอนุบำล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี
หนังสือเสริมประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
๒๐๐ บำท/ปี
อุปกรณ์กำรเรียน
๑๐๐ บำท/ภำคเรียน
(เช่น สีเทียน ดินนำมันไร้สำรพิษ กรรไกร ฯลฯ)
เครื่องแบบนักเรียน (๒ ชุด/ปี)
๓๐๐ บำท/ปี
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๒๑๕ บำท/ภำคเรียน (กิจกรรมวิชำกำร
(กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด
ทัศนศึกษำ กำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)

หนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖ กำหนดหลักกำรจัดประสบกำรณ์สำหรับ เด็กปฐมวัย
อำยุ ๓-๕ ปี เพื่อพัฒนำเด็กองค์รวมอย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบบูรณำกำรไม่สอนเป็นรำยวิชำ ยึดหลักกำรบูรณำกำร
ที่ว่ำหนึ่ งแนวคิดเด็กสำมำรถเรี ย นรู้ ได้ห ลำยกิจ กรรมหนึ่ งกิจ กรรมเด็กสำมำรถเรียนรู้ ได้ห ลำยทัก ษะ
หลำยประสบกำรณ์สำคัญ กำรที่เด็กมีโ อกำสได้เลื อกอ่ำนหนังสื อบ่อยๆจะทำให้เด็กคุ้นเคย กับกำรใช้
หนังสือและคุ้นเคยกับตัวหนังสือ สิ่งสำคัญที่ควรตระหนัก คือหำกเด็กมีประสบกำรณ์ที่ดีและมีควำมสุข ในกำรใช้
หนังสือจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำนได้อย่ำงดียิ่ง ในอนำคตหนัง สือ เสริมประสบกำรณ์
สำหรับเด็กปฐมวัยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสนองควำมต้องกำรของเด็ก เสริมสร้ำงควำมคิด สร้ำงสรรค์ พัฒนำกำรเรียนรู้
ด้ำนภำษำของเด็ก ปลูกฝังคุณธรรมเจตคติให้เด็กเกิดนิสัยรักกำรอ่ำน

คุณสมบัตหิ นังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยสิ่งทีค่ วรคานึงถึง
๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖
๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมำยของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
๑.๒ สอดคล้องกับหลักกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย
๑.๓ เหมำะสมกับวัยควำมสนใจควำมสำมำรถและพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยอำยุ ๓-๕ ปี
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อายุ ๓ ปี
เด็กวัยนีมีควำมอยำกรู้อยำกเห็นในสิ่ งต่ำงๆรอบตัว พูดได้มำกขึนสนใจในควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลรู้ถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศหญิงและเพศชำยควรตอบสนองควำมอยำกรู้อยำกเห็นของเด็ก
เด็กสำมำรถเล่ำเรื่องที่ตนประสบมำให้ผู้อื่นฟังเข้ำใจถำมอะไรที่ไหนและเด็กสำมำรถวำดวงกลมได้ตำมแบบ
อายุ ๔ ปี
เด็กวัยนีเป็นวัยที่อยำกรู้อยำกเห็นต้องกำรที่จะรู้ว่ำสิ่งนันสิ่งนีจำกไหนทำไมจึงเป็นเช่นนีทำไม
จึงเป็นอย่ำงนันอย่ำงนีสิ่งนีควำมเป็นมำอย่ำงไร วัยนีเริ่มจะเข้ำใจข้อแตกต่ำงระหว่ำง ควำมจริง และเรื่องสมมติ
นิทำนที่เหมำะสำหรับเด็กวัยนีควรจะเป็นเรื่องสันเข้ำใจง่ำยมีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และตัวละครร่วมอีก
๒-๓ ตัวเรื่องที่ส่งเสริมจินตนำกำรและอิงควำมจริงอยู่บ้ำง เด็กสำมำรถเล่ำเรื่อง นิทำนและออกเสียงได้ถูกต้อง
อายุ ๕ ปี
เด็กวัยนีเริ่มสนใจโลกของควำมเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่ำงตัวมำกขึน เริ่มเข้ำใจว่ำตัวเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลำงของทุกสิ่งทุกอย่ำงเช่นแต่ก่อน เนือหำของเรื่องควร ส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำด้วยจะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทังหลำยก็ได้
๑.๔ เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและบริบท-วัฒนธรรมของท้องถิ่น
๒. คุณลักษณะของหนังสือ
๒.๑ รูปเล่ม
๑) ปกมีควำมสวยงำมน่ำสนใจ
๒) ขนำดรูปเล่มมีลักษณะจูงใจให้เด็กเกิดควำมสนใจเหมำะสมกับวัยของเด็ก
๓) ขนำดของตัวอักษรเหมำะสมกับวัยของเด็ก
๔) จำนวนหน้ำและจำนวนคำศัพท์เหมำะสมกับวัยของเด็ก
๒.๒ สีสบำยตำและไม่ใช้สีสะท้อนแสง
๒.๓ ภำพประกอบ
- มีภำพชัดเจนเหมำะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภำพอย่ำงเรียบง่ำยให้เรื่องรำวต่อเนื่อง
และต้องไม่เป็นภำพที่ทำให้เด็กเกิดควำมหวำดกลัวและมีช่องว่ำงพักสำยตำ ขนำดเหมำะสม
๒.๔ กระดำษ
- ควรเป็นกระดำษชนิดดี เช่น กระดำษปอนด์ กระดำษอำร์ต ฯลฯ
๒.๕ ภำษำ
- ภำษำที่ใช้ควรมีควำมถูกต้อง สละสลวย ช่วยให้เกิดจินตนำกำรและเหมำะสมกับวัยของเด็ก
๒.๖ เนือหำ
- เนือเรื่องไม่ยำกเกินไป ไม่สลับซับซ้อน ไม่ขัดแย้งกับค่ำนิยมคุณธรรม
๓. ประเภทของหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย
ประเภทของหนังสือที่เหมำะสมกับเด็กปฐมวัยควรมีควำมหลำกหลำยมีเหตุกำรณ์ที่คำดเดำได้
มีลักษณะเป็นคำกลอน คำคล้องจองเป็นจังหวะ มีรูปแบบซำ ภำพสวยงำม เช่น
๓.๑ หนังสือนิทำน เช่น นิทำนพืนบ้ำน นิทำนชำดก เทพนิยำย นิทำนอีสปทังที่เป็นร้อยแก้ว
และร้อยกรอง
๓.๒ หนังสือภำพ เช่น หนังสือภำพประกอบ/หนังสือภำพสำมมิติ
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๓.๓ สำรำนุกรมภำพสำหรับเด็กอนุบำล
๓.๔ หนังสือเสริมควำมรู้อำทิวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำประวัติศำสตร์ สังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๓.๕ หนังสือที่แสดงวิธีกำรทำหรือประดิษฐ์สิ่งต่ำง ๆ
๓.๖ นิตยสำรสำหรับเด็ก
๓.๗ หนังสือเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
๓.๘ หนังสือที่มีเสียงประกอบ หนังสือพลำสติก หนังสือผ้ำ หนังสือที่ผลิตจำกวัสดุอื่น
ที่ไม่เป็นอันตรำย หนังสือรูปทรงขนำดผิวสัมผัสที่แตกต่ำงกันทำให้เกิดกำรเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ ฯลฯ

แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
กำรคัดเลือกหนังสือเสริมประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย สถำนศึกษำดำเนินกำรตำมขันตอน คือ
ครู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ เ ลื อ กหนั ง สื อ เสริ ม ประสบกำรณ์ ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย เสนอให้ ค ณะกรรมกำรวิ ช ำกำร
คณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชนและผู้แทนกรรมกำรนักเรียน) ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกหนังสือเสริมประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี
๑. คัดเลือกจำกประเภทหนังสือเสริมประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณสมบัติส่งเสริม
และพัฒนำเด็กตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช ๒๕๔๖
และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะข้ำงต้นและ/หรือ
๒. เลือกจำกตัวอย่ำงรำยชื่อหนังสือเสริมประสบกำรณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่ำนกำรประกวด/
กำรคัดเลือกจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
หมายเหตุ รำยละเอียด Download จำกเว็บไซต์ของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ที่ (http://academic.obec.go.th) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน (http://www.obec.go.th)

ข้อเสนอแนะ
๑. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยประเภท มีควำมหลำกหลำยในด้ำนของผู้แต่ง
ผู้ วำดภำพประกอบ และเนื อหำกำรเรี ยนรู้ เพรำะจะช่ วยให้ เด็ กมี โ อกำสอ่ ำนหนั งสื อเสริ มประสบกำรณ์
ที่หลำกหลำยและเกิดกำรเรียนรู้ได้มำกที่สุด
๒. จำนวนหนังสือเสริมประสบกำรณ์ควรเพียงพอกับจำนวนเด็ก
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ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน
ศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
แต่งตัง 1. คณะกรรมกำรวิชำกำร
2. คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย
3. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ครูผสู้ อนคัดเลือกรำยกำรหนังสือรำยวิชำพืนฐำนจำกเว็บไซต์
http://academic.obec.go.th/textbook/web
โดยเลือกจำกบัญชี 1.1 และ 1.2 ซือ
ให้ครบทุกชัน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และครบทุกคน

คำนวณงบประมำณ
ค่ำหนังสือเรียน
ที่โรงเรียนจะได้รับ 100%
ของจำนวนนักเรียน

เสนอรำยชื่อหนังสือผ่ำนควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรวิชำกำร
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย
ฝ่ำยพัสดุพิจำรณำวิธีกำรจัดซือ โดยพิจำรณำ
จำกงบประมำณกำรจัดซือ

ตกลงราคา
(วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท)
ประสำนขอใบเสนอรำคำจำกผู้ขำย
อย่ำงน้อย 3 รำย
รำยงำนขอซือพร้อมจัดทำใบสั่งซือ
โดยพิจำรณำจำกผู้เสนอรำคำต่ำสุด
แต่งตังคณะกรรมกำร
ตรวจรับหนังสือ

วิธีพิเศษ ข้อ 23 (6)
(วงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป)
ทำหนังสือเชิญผู้ขำย
อย่ำงน้อย 3 รำย
ที่เป็นผู้ผลิตโดยตรง
หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ำย

รำยงำนขอซือ

แต่งตัง
1. คณะกรรมกำรจัดซือ
โดยวิธพี ิเศษ
2. คณะกรรมกำรตรวจ
รับ

คณะกรรมกำรจัดซือพิจำรณำจัดซือหนังสือ
จำกผู้ขำยที่เสนอรำคำ (โดยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขำย)
ทำรำยงำนกำรจัดซือหนังสือจำกผู้ขำยที่พิจำรณำคัดเลือกได้
กรณีส่งของภำยใน 5 วัน
นับถัดจำกวันทำสัญญำ
สำมำรถทำเป็นใบสั่งซือได้

กรณีไม่สำมำรถส่งหนังสือได้ภำยใน 5 วัน
นับถัดจำกวันทำสัญญำ ต้องจัดทำสัญญำซือ
(ผู้ขำยต้องนำหลักประกันสัญญำ 5 %
มำทำสัญญำด้วย)
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ผู้ขายส่งหนังสือ
กรณีส่งของตามกาหนดระยะเวลา

กรณีส่งของเกินกาหนดระยะเวลา

คณะกรรมกำรตรวจรับหนังสือ
ดำเนินกำรตรวจรับหนังสือ

โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิกำรปรับ
ให้ผู้ขำยทรำบ
(แจ้งอัตรำกำรปรับ)

โรงเรียนเบิกจ่ำยเงิน
วันที่ผู้ขำยส่งหนังสือครบ
((
คำนวณค่ำปรับและแจ้ง
จำนวนค่ำปรับให้ผู้ขำย
รับทรำบ

คณะกรรมกำรตรวจรับหนังสือ
ดำเนินกำรตรวจรับหนังสือ
เบิกจ่ำยเงินโดยหักค่ำปรับ

หมายเหตุ
1. กรณีจัดซือโดยวิธพี ิเศษผู้ขำยจะต้องเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ หรือผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ำย หรือตัวแทนจำหน่ำย โดยมีหนังสือยืนยันจำกผู้จำหน่ำยโดยตรง
2. กรณีที่โรงเรียนจัดซือหนังสือรำยวิชำพืนฐำนครบทุกชัน ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้นักเรียนครบทุกคนแล้ว มีเงินงบประมำณเหลือโรงเรียน
สำมำรถจัดซือหนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม/รำยวิชำเพิม่ เติมโดยเลือกจำกบัญชีที่ 3.1 และ 3.2 ได้ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน และดำเนินกำรจัดทำสัญญำตำมขันตอน
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ที่ กค (กวพ.) ๐๔๒๑.๓/๒๔๕๐๖

กรมบัญชีกลำง
ถนนพระรำม ๖
กทม. 10400
๗ ตุลำคม ๒๕๕๒

เรื่อง กำรขอผ่อนผันกำรจัดซือหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
อ้างถึง หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๑๖๒๙
ลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๒
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนแจ้งว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ส ำนั กงำนฯ ได้ จั ดสรรงบประมำณเพื่ อเป็ นค่ ำใช้ จ่ ำยโครงกำรเรี ยนฟรี เรี ยนดี ๑๕ ปี อย่ ำงมี คุ ณภำพ
รวม ๕ รำยกำร ประกอบด้ว ยค่ำเล่ ำเรียน (เงินอุดหนุนรำยหั ว) ค่ำหนังสื อเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยรำยกำรค่ำหนังสือเรียน
ได้ให้สถำนศึกษำเป็นผู้ดำเนินกำรจัดซือตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยหนังสือเรียนที่จัดซือต้องผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกจำกครูผู้สอนคณะกรรมกำร วิชำกำร
ผู้แทนชุมชน คณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย และผู้แทนกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน (ประกอบด้วย ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมกำรนักเรียน) ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกหนังสือเรียน ในแต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้ครบทัง ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร จำกทุกสำนักพิมพ์ตำม
บัญชีรำยกำรหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจรับรอง คุณภำพแล้ว โดยกำรคัดเลือก
หนังสือเรียนของแต่ละสถำนศึกษำจะต้องเป็นไปตำมควำมต้องกำรของครูผู้สอน ซึ่งจะระบุ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
(ผู้ เขียน) และชื่ อส ำนั กพิมพ์ เช่น หนั งสื อภำษำไทยเล่ ม ๑ ชุดพืนฐำนภำษำไทย ขององค์กำรค้ำของคุรุสภำ
กระทรวงศึกษำธิกำรหรือหนังสือเรียน คณิตศำสตร์ เล่ม ๑ ของสำนักพิมพ์ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
เรียบเรียงโดยนำยกนกวลี อุษณกรกุล และคณะสำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำขันพืนฐำน พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
กำรจัดซือหนังสือเรียน ครังหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท ตำมที่ครูผู้สอนคัดเลือกโดยระบุชื่อผู้ แต่ งชื่ อ
สำนักพิมพ์ สำมำรถที่จะดำเนินกำรจัดซือได้โดยวิธีพิเศษ ซึ่งเข้ำข่ำย ข้อยกเว้นในกำรระบุยี่ห้อ เช่น ยำรักษำโรค
เครื่องอะไหล่ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๒๐ แจ้งตำมหนังสือ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ที่ สร๐๒๐๓/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๒๐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน จึงขอหำรือว่ำ
สำนักงำนฯ จะแจ้งแนวปฏิบัติกรณีดังกล่ำว ให้สถำนศึกษำในสังกัด นำไปปฏิบัติเป็นกำรถูกต้องหรือไม่ประกำรใด
หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ จึงขออนุมัติผ่อนผันให้สถำนศึกษำ ในสังกัดดำเนินกำรจัดซือหนังสือเรียนโดยวิธี
พิเศษตำมระเบียบ สำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมควำมละเอียดแจ้งแล้ว
นัน
กรมบัญชีกลำงขอเรียนว่ำคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ (กวพ.) พิจำรณำแล้วเห็นว่ำตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง กำหนดว่ำ
“กำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบนี ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในแต่ละขันตอนของกำรจัดหำต้องดำเนินกำรโดยเปิดเผย
โปร่งใส และเปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรม ทังนี โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ และควำมสำมำรถ
ของผู้เสนอรำคำหรือผู้เสนองำน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะอันเป็น ข้อยกเว้นตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบ” และ
ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๘ ได้กำหนดวิธีกำรซือ หรือกำรจ้ำงไว้ รวม ๖ วิธีซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร ย่อมสำมำรถใช้
ดุลพินิจ พิจำรณำ ได้ว่ำกำรจัดหำในครังนัน จะต้องดำเนินกำรด้วยวิธีใดให้เป็นกำรถูกต้อง และเหมำะสมตำม
หลั ก เกณฑ์ ข องระเบี ย บฯ ส ำหรั บ จั ด ซื อหนั ง สื อ เรี ย นในครั งนี เป็ น กำรพิ จ ำรณำจั ด ซื อโดยต้ อ งผ่ ำ น
กระบวนกำรคัดเลือกจำกครูผู้สอน คณะกรรมกำรวิชำกำร ผู้แทนชุมชน ผู้แทน คณะกรรมกำร ๔ ฝ่ำย และ
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน แต่ละสถำนศึกษำจะต้องนำไป พิจำรณำคัดเลือกให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
ของครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นกำรระบุชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง(ผู้เขียน) และชื่อสำนักพิมพ์ต่อไป กรณี จึงเป็นกำรซือ
ให้ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของกำรเรียนกำรสอน ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร ที่จะดำเนินกำร
จัดซือตำมระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖) ทังนีกระบวนกำร คัดเลือกหนั งสือจำกครูผู้สอน คณะกรรมกำรวิชำกำร
ผู้ แ ทนชุ ม ชน คณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ ำ ย และผู้ แ ทน คณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั นพื นฐำน จะต้ อ ง
ดำเนินกำรโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกำสให้มี กำรแข่งขันกันอย่ำงเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ
และควำมสำมำรถของผู้เสนอรำคำหรือผู้เสนองำน ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๕ ทวิวรรคหนึ่งด้วย
อนึ่ง กรณีส่วนรำชกำรดำเนินกำรจัดซือโดยวิธีพิเศษ กวพ. ได้เคยแจ้งเวีย นแนวทำงปฏิบัติไว้
ตำมหนังสือสำนักนำยกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ.)๑๓๐๕/ว ๑๗๗๐ ลงวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๓ โดยพิจำรณำว่ำ
“ในกำรจัดซือโดยวิธีพิเศษ ผู้ดำเนินกำรจัดหำและเจ้ำหน้ำที่พัสดุจะต้องระบุเหตุผลและควำมจำเป็น ที่จะต้องซือ
รำยละเอียดของพัสดุที่จะซือ และเหตุผลควำมจำเป็นที่จะต้องซือโดยวิธีพิเศษ เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
เพื่อให้ควำมเห็นชอบให้จัดซือโดยวิธีพิเศษตำมระเบียบฯ ข้อ ๒๗ ให้ชัดเจน และในขันตอนกำรดำเนินกำร
ตำมระเบี ย บฯ ข้ อ ๕๗ (๖) หำกมี ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทนจ ำหน่ ำ ยพั ส ดุ ดั ง กล่ ำ ว จ ำนวนหลำยรำย
ให้คณะกรรมกำรจัดซือโดยวิธีพิเศษ เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ำยเข้ำร่วมกำรแข่ งขัน รำคำให้มำกที่สุด
เท่ำที่จะทำได้”
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
รองอธิบดีปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลำง

คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ
ฝ่ำยเลขำนุกำร
โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๓
โทรสำร ๐-๒๒๗๑-๑๐๔๙
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ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน
1. โรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้น
รายหัว หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
ก่อนประถมศึกษา
อ.๑
๘๕๐
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
อ.๒
๘๕๐
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
ประถมศึกษา
ป.๑
๙๕๐
๕๖๑
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
ป.๒
๙๕๐
๖๐๕
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
ป.๓
๙๕๐
๖๒๒
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
ป.๔
๙๕๐
๖๕๓
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
ป.๕
๙๕๐
๗๘๕
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
ป.๖
๙๕๐
๘๑๘
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๑
๑,๗๕๐
๗๐๕
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
ม.๒
๑,๗๕๐
๘๖๕
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
ม.๓
๑,๗๕๐
๙๔๙
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ม.๔
๑,๙๐๐
๑,๒๕๗
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
ม.๕
๑,๙๐๐
๑,๒๖๓
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
ม.๖
๑,๙๐๐
๑,๑09
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑.
๒.
๓.
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน

รวม
๒ ภาคเรียน

๑,๖๖๕
๑,๖๖๕

๘๕๐
๘๕๐

๑๐๐
๑๐๐

๒๑๕
๒๑๕

๑,๑๖๕
๑,๑๖๕

๒,๘๓๐
๒,๘๓๐

๒,๓๐๖
๒,๓๕๐
๒,๓๖๗
๒,๓๙๘
๒,๕๓๐
๒,๕๖๓

๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐
๙๕๐

๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕

๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๔๐

๑,๓๘๕
๑,๓๘๕
๑,๓๘๕
๑,๓๘๕
๑,๓๘๕
๑,๓๘๕

๓,๖๙๑
๓,๗๓๕
๓,๗๕๒
๓,๗๘๓
๓,๙๑๕
๓,๙๔๘

๓,๕๕๕
๓,๗๑๕
๓,๗๙๙

๑,๗๕๐
๑,๗๕๐
๑,๗๕๐

๒๑๐
๒๑๐
๒๑๐

๔๔๐
๔๔๐
๔๔๐

๒,๔๐๐
๒,๔๐๐
๒,๔๐๐

๕,๙๕๕
๖,๑๑๕
๖,๑๙๙

๔,๓๖๒
๔,๓๖๘
๔,๒๑4

๑,๙๐๐
๑,๙๐๐
๑,๙๐๐

๒๓๐
๒๓๐
๒๓๐

๔๗๕
๔๗๕
๔๗๕

๒,๖๐๕
๒,๖๐๕
๒,๖๐๕

๖,๙๖๗
๖,๙๗๓
๖,๘19

48

ก. เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
1. โรงเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ชั้น
รายหัว หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
รวม
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาจัดให้ไม่เกิน ๔๐% ของจานวนนักเรียนทั้งหมดหัวละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี
ป.๑
๕๐๐
ป.๒
๕๐๐
ป.๓
๕๐๐
ป.๔
๕๐๐
ป.๕
๕๐๐
ป.๖
๕๐๐
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดให้ไม่เกิน ๓๐% ของจานวนนักเรียนทั้งหมดหัวละ ๓,๐๐๐บาท/คน/ปี
ม.๑
๑,๕๐๐
ม.๒
๑,๕๐๐
ม.๓
๑,๕๐๐

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑.
๒.
๓.
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน

รวม
๒ ภาคเรียน

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
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ข. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ)
1. จัดโดยครอบครัว
ชัน
๑.
รายหัว
อ.๑
อ.๒
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

๓,๕๙๖
๓,๕๙๖
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๓,๖๘๑
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๑๓๘
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓
๕,๓๐๓

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน
นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
๒๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๒๑๕
๕๖๑
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๐๕
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๒๒
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๖๕๓
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๗๘๕
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๘๑๘
๑๙๕
๓๖๐
๒๔๐
๗๐๕
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๘๖๕
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๙๔๙
๒๑๐
๔๕๐
๔๔๐
๑,๒๕๗
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๒๖๓
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕
๑,๑09
๒๓๐
๕๐๐
๔๗๕

รวม
๔,๔๑๑
๔,๔๑๑
๕,๐๓๗
๕,๐๘๑
๕,๐๙๘
๕,๑๒๙
๕,๒๖๑
๕,๒๙๔
๖,๙๔3
๗,๑๐๓
๗,๑๘๗
๗,๗๖๕
๗,๗๗๑
๗,๖๑7

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑.
๒.
๓.
รวม
รายหัว อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
๓,๕๙๖
๑๐๐
๒๑๕
๓,๙๑๑
๓,๕๙๖
๑๐๐
๒๑๕
๓,๙๑๑
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๓,๖๘๑
๑๙๕
๒๔๐
๔,๑๑๖
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๑๓๘
๒๑๐
๔๔๐
๕,๗๘๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘
๕,๓๐๓
๒๓๐
๔๗๕
๖,๐๐๘

รวม
๒ ภาคเรียน
๘,๓๒๒
๘,๓๒๒
๙,๑๕๓
๙,๑๙๗
๙,๒๑๔
๙,๒๔๕
๙,๓๗๗
๙,๔๑๐
๑๒,๗31
๑๒,๘91
๑๒,๙๗๕
๑๓,๗๗๓
๑๓,๗๗๙
๑๓,๖๒5
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2. จัดโดยสถานประกอบการ
ชั้น

๑.
รายหัว

ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓

๕,๘๖๘
๕,๘๖๘
๕,๘๖๘

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.
๓.
๔.
๕.
หนังสือเรียน
อุปกรณ์
เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
การเรียน
นักเรียน คุณภาพผู้เรียน
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕
๒,๐๐๐
๒๓๐
๙๐๐
๔๗๕

รวม
๙,๔๗๓
๙,๔๗๓
๙,๔๗๓

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑.
๒.
๓.
รายหัว
อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา
รวม
การเรียน คุณภาพผู้เรียน
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓
๕,๘๖๘
๒๓๐
๔๗๕
๖,๕๗๓

รวม
๒ ภาคเรียน
๑๖,๐๔๖
๑๖,๐๔๖
๑๖,๐๔๖
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ค. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
๑) นักเรียนประจา
ชั้น

พื้นฐาน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
เครื่อง
สมทบ
หนังสือเรียน อุปกรณ์
กิจกรรมพัฒนา
แบบ
(ประจา)
(รวม/ชุด) การเรียน
คุณภาพผู้เรียน
นักเรียน

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
รวม

พื้นฐาน

สมทบ
(ประจา)

กิจกรรมพัฒนา
อุปกรณ์
คุณภาพ ผู้เรียน
การเรียน

รวม

รวม
๒ ภาค
เรียน

อ.๑-อ.2

850

14,450

200

100

300

215

16,115

850

14,450

100

215

15,615

31,730

ป.๑

950

14,450

561

195

360

240

16,756

950

14,450

195

240

15,835

32,591

ป.๒

950

14,450

605

195

360

240

16,800

950

14,450

195

240

15,835

32,635

ป.๓

950

14,450

622

195

360

240

16,817

950

14,450

195

240

15,835

32,652

ป.๔

950

14,450

653

195

360

240

16,848

950

14,450

195

240

15,835

32,683

ป.๕

950

14,450

785

195

360

240

16,980

950

14,450

195

240

15,835

32,815

ป.๖

950

14,450

818

195

360

240

17,013

950

14,450

195

240

15,835

32,848

ม.๑

1,750

14,350

705

210

450

440

17,905

1,750

14,350

210

440

16,750

34,655

ม.๒

1,750

14,350

865

210

450

440

18,065

1,750

14,350

210

440

16,750

34,815

ม.๓

1,750

14,350

949

210

450

440

18,149

1,750

14,350

210

440

16,750

34,899

ม.๔

1,900

14,350

1,257

230

500

475

18,712

1,900

14,350

230

475

16,955

35,667

ม.๕

1,900

14,350

1,263

230

500

475

18,718

1,900

14,350

230

475

16,955

35,673

ม.๖

1,900

14,350

1,109

230

500

475

18,564

1,900

14,350

230

475

16,955

35,519
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๒) นักเรียนไป-กลับ
ชัน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
พื้นฐาน สมทบ หนังสือเรียน อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรมพัฒนา
(ไป-กลับ) (รวม/ชุด) การเรียน นักเรียน
คุณภาพผู้เรียน

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
พื้นฐาน สมทบ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนา รวม
(ไป-กลับ) การเรียน คุณภาพผู้เรียน

รวม
๒
ภำคเรียน

อ.๑-อ.๒

850

3,610

200

100

300

215

5,275

850

3,610

100

215

4,775

10,050

ป.๑

950

3,610

561

195

360

240

5,916

950

3,610

195

240

4,995

10,911

ป.๒

950

3,610

605

195

360

240

5,960

950

3,610

195

240

4,995

10,955

ป.๓

950

3,610

622

195

360

240

5,977

950

3,610

195

240

4,995

10,972

ป.๔

950

3,610

653

195

360

240

6,008

950

3,610

195

240

4,995

11,003

ป.๕

950

3,610

785

195

360

240

6,140

950

3,610

195

240

4,995

11,135

ป.๖

950

3,610

818

195

360

240

6,173

950

3,610

195

240

4,995

11,168

ม.๑

1,750

3,300

705

210

450

440

6,855 1,750

3,300

210

440

5,700

12,555

ม.๒

1,750

3,300

865

210

450

440

7,015 1,750

3,300

210

440

5,700

12,715

ม.๓

1,750

3,300

949

210

450

440

7,099 1,750

3,300

210

440

5,700

12,799

ม.๔

1,900

3,300

1,257

230

500

475

7,662 1,900

3,300

230

475

5,905

13,567

ม.๕

1,900

3,300

1,263

230

500

475

7,668 1,900

3,300

230

475

5,905

13,573

ม.๖

1,900

3,300

1,109

230

500

475

7,514 1,900

3,300

230

475

5,905

13,419
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ง.โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๑) นักเรียนประจา
ชั้น

พื้นฐาน

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
สมทบ
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ
กิจกรรม
(ประจา)
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
พื้นฐาน สมทบ
อุปกรณ์
กิจกรรม
รวม
(ประจา)
การเรียน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม
๒
ภาคเรียน

อ.๑-อ.๒

850

14,660

200

100

300

215

16,325

850

14,660

100

215

15,825

32,150

ป.๑

950

14,660

561

195

360

240

16,966

950

14,660

195

240

16,045

33,011

ป.๒

950

14,660

605

195

360

240

17,010

950

14,660

195

240

16,045

33,055

ป.๓

950

14,660

622

195

360

240

17,027

950

14,660

195

240

16,045

33,072

ป.๔

950

14,660

653

195

360

240

17,058

950

14,660

195

240

16,045

33,103

ป.๕

950

14,660

785

195

360

240

17,190

950

14,660

195

240

16,045

33,235

ป.๖

950

14,660

818

195

360

240

17,223

950

14,660

195

240

16,045

33,268

ม.๑

1,750

14,550

705

210

450

440

18,105

1,750

14,550

210

440

16,950

35,055

ม.๒

1,750

14,550

865

210

450

440

18,265

1,750

14,550

210

440

16,950

35,215

ม.๓

1,750

14,550

949

210

450

440

18,349

1,750

14,550

210

440

16,950

35,299

ม.๔

1,900

14,350

1,257

230

500

475

18,712

1,900

14,350

230

475

16,955

35,667

ม.๕

1,900

14,350

1,263

230

500

475

18,718

1,900

14,350

230

475

16,955

35,673

ม.๖

1,900

14,350

1,109

230

500

475

18,564

1,900

14,350

230

475

16,955

35,519
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๒) นักเรียนไป-กลับ
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
พื้นฐาน สมทบ
หนังสือ
อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม
(ไป-กลับ)
เรียน
การเรียน นักเรียน
พัฒนา
(รวม/ชุด)
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
พื้นฐาน
สมทบ อุปกรณ์ กิจกรรม
(ไป-กลับ) การเรียน พัฒนา
รวม
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม
๒
ภาคเรียน

อ.๑-อ.๒

850

3,610

200

100

300

215

5,275

850

3,610

100

215

4,775

10,050

ป.๑

950

3,610

561

195

360

240

5,916

950

3,610

195

240

4,995

10,911

ป.๒

950

3,610

605

195

360

240

5,960

950

3,610

195

240

4,995

10,955

ป.๓

950

3,610

622

195

360

240

5,977

950

3,610

195

240

4,995

10,972

ป.๔

950

3,610

653

195

360

240

6,008

950

3,610

195

240

4,995

11,003

ป.๕

950

3,610

785

195

360

240

6,140

950

3,610

195

240

4,995

11,135

ป.๖

950

3,610

818

195

360

240

6,173

950

3,610

195

240

4,995

11,168

ม.๑

1,750

3,500

705

210

450

440

7,055

1,750

3,500

210

440

5,900

12,955

ม.๒

1,750

3,500

865

210

450

440

7,215

1,750

3,500

210

440

5,900

13,115

ม.๓

1,750

3,500

949

210

450

440

7,299

1,750

3,500

210

440

5,900

13,199

ม.๔

1,900

3,500

1,257

230

500

475

7,862

1,900

3,500

230

475

6,105

13,967

ม.๕

1,900

3,500

1,263

230

500

475

7,868

1,900

3,500

230

475

6,105

13,973

ม.๖

1,900

3,500

1,109

230

500

475

7,714

1,900

3,500

230

475

6,105

13,819
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จ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ชั้น

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕9 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9)

ค่าอาหาร

ปัจจัย
พื้นฐาน
นักเรียน
ประจา

หนังสือ
เรียน
รวม/ชุด

อุปกรณ์
การเรียน

เครื่องแบบ
นักเรียน

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕59 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60)
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม

ค่าอาหาร

ประจำ

13,500

500

200

100

300

215

14,815 13,500

ไปกลับ

2,970

-

200

100

300

215

3,785

3,630

ปัจจัย
พื้นฐาน
นักเรียน
ประจา

อุปกรณ์
การเรียน

500

100

-

100

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

รวม
๒
รวม

ภาคเรียน

215

14,315

29,130

215

3,945

7,730

สำหรับศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ได้รับเงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
จำนวน 4 รำยกำร ได้แก่ ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ในส่วนเงินอุดหนุน
ค่ำอำหำรและปัจจัยพืนฐำนนักเรียนประจำ ซึง่ ได้รับจัดสรรในผลผลิตเด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขันพืนฐำนและกำรพัฒนำสมรรถภำพ โดยให้บริหำร
งบประมำณให้เป็นไปตำมรำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว)
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ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒

สำนักงำนคณะสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔

เรื่อง กำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำและกำรระดมทรัพยำกร
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำทุกเขต
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. สำเนำประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน จำนวน ๑ ชุด
2. หลักเกณฑ์เงินบำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนำประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน จำนวน ๑ ชุด
๔. แนวปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
จำนวน ๑ ชุด
ด้วยรั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึ กษำธิ กำรได้ ออกประกำศกระทรวงศึ กษำธิ กำรเรื่องกำรเก็บเงินบ ำรุง
กำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนและประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่องกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
ในกำรนี สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนจึงขอให้สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
แจ้ ง สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ทรำบและถื อ ปฏิ บั ติ ต ำม๑) ประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเรื่ อ งกำรเก็ บ เงิ น บ ำรุ ง
กำรศึกษำสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน๒)
หลั กเกณฑ์กำรเก็บ เงิน บ ำรุ งกำรศึ กษำของสถำนศึก ษำสั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำ
ขันพืนฐำน ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพืนฐำน๔) แนวปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขันพืนฐำนดังสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖
โทรสำร๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------------

ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรเห็นสมควรปรับปรุงประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรเก็บเงิน บำรุง
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนประกำศ ณ วันที่ ๒๔ มีนำคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกำศดังกล่ำวและให้ใช้ประกำศฉบับนีแทน
เพื่อให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗
ลงวั นที่ ๖ มิ ถุ นำยน ๒๕๕๑เรื่ อง กำรเก็ บค่ ำใช้ จ่ ำยเพื่ อจั ดกำรศึ กษำของสถำนศึ กษำ ในสั งกั ดส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั นพื นฐำน กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรจึ ง ก ำหนดให้ ส ถำนศึ ก ษำ ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน เก็บเงินบำรุงกำรศึกษำเพื่ อเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนอก
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตร ที่มีเนือหำสำระมำกกว่ำปกติ กำรสอนด้วยบุคลำกร
พิเศษ กำรสอนด้วยรูปแบบ หรือวิธีกำรที่แตกต่ำงจำก กำรเรียนกำรสอนปกติ หรือกำรสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จัดหำให้เป็นพิเศษตำมอัตรำที่เหมำะสม กับสภำพฐำนะทำงเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรสถำนศึ กษำขันพืนฐำน และเป็นไปด้วยควำมสมัครใจของผู้ ปกครองและนั กเรียน ภำยใต้
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขันพืนฐำนกำหนด
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นำยวรวัจน์ เอืออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------ด้ ว ยปั จ จุ บั น สถำนศึ ก ษำได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จำกรั ฐ บำล เพื่ อ เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด
กำรศึกษำขันพืนฐำน ได้แก่ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค่ำหนังสือเรียนค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน เป็นต้น แต่ในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม และ
มีศักยภำพเป็ นสถำนศึ กษำที่ มีชื่อเสี ยงต้ องกำรจะเพิ่ มพูน ประสิ ทธิภ ำพและคุ ณภำพกำรศึ ก ษำของผู้ เ รี ย น
ด้วยรูปแบบ วิธีกำร สื่ออุปกรณ์ และบุคลำกรที่ ทำกำรสอนเพิ่มเติมจำกเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป ของหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำนเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่ำใช้จ่ำยนอกเหนือจำก ค่ำใช้จ่ำยที่รัฐจัดสรรให้กอปรกับ
กำรตอบข้อหำรือของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เห็นว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
สำมำรถประกำศให้ ส ถำนศึ กษำของรั ฐ ในสั ง กัด เก็ บ ค่ำ ใช้จ่ ำย เพื่อจัดกำรศึ ก ษำนอกหลั กสู ตรแกนกลำง
กำรศึกษำขันพืนฐำนได้
ในกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสถำนศึกษำจำนวนมำกได้จัดกำรศึกษำโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยตำม
มำตรำ ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถำนศึกษำบำงแห่ง
เก็บค่ำใช้จ่ำยเพื่อจัดกำรศึกษำเพิ่มเติมจำกเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขันพืนฐำน
เป็นกรณีพิเศษ ดังนัน เพื่อให้กำรขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเป็นไปในแนวทำงเดียวกันและกำรมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำรวมทังเป็นกำรคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้
เกิดผลกระทบต่อภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของนักเรียนสำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำขันพืนฐำน
จึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถำนศึกษำถือปฏิบัติดังนี
ก.สถำนศึกษำที่ จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขันพืนฐำนไม่สำมำรถเรียกเก็ บ เงิน
สนับสนุนจำกนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจำกรัฐบำลได้จ่ำยเงินงบประมำณเพื่ออุดหนุนให้แล้ว ดังนี
๑. ค่ำเล่ำเรียน
๒. ค่ำหนังสือเรียน
๓. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
๔. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวิชำกำร ปีละ ๑ ครัง
๖. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนำรี /ยุวกำชำด ปีละ ๑ ครัง
๗. ค่ำใช้จ่ำยในกำรไปทัศนศึกษำ ปีละ ๑ ครัง
๘. ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจำกหลักสูตรปีละ ๔๐ ชั่วโมง
9. ค่ำวัสดุฝึก สอน สอบพืนฐำน
๑๐. ค่ำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน
๑๑. ค่ำบริกำรห้องสมุดขันพืนฐำน
๑๒. ค่ำบริกำรห้องพยำบำล
๑๓. ค่ำวัสดุสำนักงำน
๑๔. ค่ำวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น
1๕. ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
1๖. ค่ำอุปกรณ์กีฬำ
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๑๗. ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน
๑๘. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๙. ค่ำคู่มือนักเรียน
๒๐. ค่ำบัตรประจำตัวนักเรียน
๒๑. ค่ำปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. ค่ำวำรสำรโรงเรียน
สำหรับรำยกำรที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หำกโรงเรียนได้จัดทำเป็นลักษณะพิเศษอย่ำงมีคุณภำพ
สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนได้โดยประหยัดตำมควำมจำเป็นเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ข. สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกเหนือหลักสูตรกำรศึกษำขันพืนฐำน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้นักเรียนเกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้ สำมำรถขอรับกำรสนับสนุน ค่ำใช้จ่ำยได้ตำม
ควำมสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี
ที่
รายการ
๑ ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษำถึงมัธยมศึกษำตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษำถึงมัธยมศึกษำตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
๓ ห้องเรียนพิเศษด้ำนภำษำต่ำงประเทศด้ำนวิชำกำร
และด้ำนอื่น ๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์
ห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์ เป็นต้น)

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บำท
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำท
ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ บำท
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บำท
เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมกับ
สภำพฐำนะทำงเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้นค่ำใช้จ่ำย
ห้องเรียนพิเศษ
ด้ำนภำษำอังกฤษให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
ห้องเรียน MEP

กำรเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนหรือ
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ แล้วแต่กรณี
ค. สถำนศึกษำที่จั ด กำรเรี ยนกำรสอนเพื่ อเพิ่ม ศั กยภำพและควำมสำมำรถของนั ก เรี ย น
ที่ น อกเหนื อ หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำขั นพื นฐำน สำมำรถขอรั บ กำรสนั บ สนุ น ค่ ำใช้ จ่ ำยได้ ตำมควำมสมั ครใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกำส ดังนี
ที่
รายการ
๑ โครงกำรพัฒนำทักษะตำมควำมถนัด
ของนักเรียนนอกเวลำเรียน
๒ ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ
๓ ค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก
๔ ค่ำเรียนปรับพืนฐำนควำมรู้

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมกับสภำพ
ฐำนะทำงเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรำยกำรรวมกันไม่เกิน
๑,๒๕๐ บำทต่อภำคเรียน
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ง. สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจำกเกณฑ์มำตรฐำน
ทั่วไป ที่ได้งบประมำณจำกรัฐ อำจขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง โดยประหยัดตำมควำมจำเป็น
และเหมำะสมกับสภำพฐำนะทำงเศรษฐกิจของท้องถิ่นตำมควำมสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี
๑. ค่ำจ้ำงครูที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำเฉพำะ
๒. ค่ำสำธำรณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอำกำศ
๓. ค่ำสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดร่วมโครงกำร โครงงำน และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเกินมำตรฐำน
ที่รัฐจัดให้
๕. ค่ำใช้จ่ำยในกำรไปทัศนศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้
จ. สถำนศึกษำที่จัดให้มีกำรดูแลด้ำนสวัสดิกำร และสวัสดิภำพนักเรียน อำจขอรับกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยประหยัด ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมกับสภำพฐำนะทำงเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ตำมควำมสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี
๑. ค่ำประกันชีวิตนักเรียน / ค่ำประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๒. ค่ำจ้ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ
๓. ค่ำตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรสำธำรณสุขของรัฐ
๔. ค่ำอำหำรนักเรียน
๕. ค่ำหอพัก
๖. ค่ำซักรีด
ส ำหรั บ สถำนศึกษำที่จั ดให้ นักเรียนอยู่ ประจ ำ สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้ จ่ ำ ย
ตำมข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้เท่ำที่จ่ ำยจริงโดยประหยัด ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมกับ สภำพฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ฉ. สถำนศึกษำต้องพิจำรณำให้กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกำสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์
ที่จะได้รับ ดังนี
๑. กำรเรียนกับครูชำวต่ำงประเทศ หำกสถำนศึกษำมีกำรจัดให้นักเรียนทุกคน ควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกำสได้เรียนสัปดำห์ละไม่น้อยกว่ำ ๒ ชั่วโมง
๒. กำรเรียนกำรสอนโดยครูทสี่ ถำนศึกษำจ้ำงหรือโดยวิทยำกรภำยนอก
๓. ค่ำสำธำรณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอำกำศ
๔. ค่ำตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรสำธำรณสุขของรัฐ
๕. ค่ำเรียนปรับพืนฐำนควำมรู้
๖. ค่ำอำหำรนักเรียน
7. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมวิชำกำร/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำดและกำรไปทัศนศึกษำ
๘. กำรเรียน กำรฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ ง กำรเก็บเงินบ ำรุ งกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน ตำมข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน และ
ได้รับอนุมัติจำกสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำก่อน จึงจะดำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนได้โดยให้มี กำรประกำศ
ประชำสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทรำบล่วงหน้ำ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
------------------------------ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร เห็นกำหนดแนวปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ สังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
เพื่ อให้ ทุ กภำคส่ วนของสั งคมมี ส่ วนร่ วมในกำรระดมทรั พยำกรเพื่ อจั ดกำรศึ กษำขั นพื นฐำน
ตำมมำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรจึ ง ก ำหนดให้ ส ถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขันพืนฐำนระดมทรัพยำกรเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริ หำร
งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริ หำรทั่วไป โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขันพืนฐำน และเป็นไปด้วยควำมสมัครใจภำยใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
กำหนด
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------ด้วยปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำนต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนประกอบกับ
มำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกำสให้มีกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุน ด้ำนงบประมำณ
กำรเงินและทรัพย์สิน ทังจำกรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร สถำบันสังคมอื่น และต่ำงประเทศมำใช้จัด
กำรศึกษำ ดังนั น เพื่อให้ กำรระดมทรั พยำกรเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำ
ขันพืนฐำน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถำนศึกษำถือปฏิบัติดังนี
๑. สถำนศึกษำสำมำรถระดมทรัพยำกรได้ตำมมำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี
๒. กำรระดมทรัพยำกรต้องเป็นไปด้วยควำมสมัครใจตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็น
๓. สถำนศึ กษำต้ องแต่ งตั งคณะกรรมกำรระดมทรั พยำกรของสถำนศึ ก ษำเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
ให้ แ รงจู ง ใจในกำรระดมทรั พ ยำกรจำกบุ ค คลครอบครั ว ชุ ม ชนองค์ ก ร ชุ ม ชนเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
๔. สถำนศึกษำต้องเสนอแผนและโครงกำรในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อขอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน
๕. กำรใช้จ่ำยทรัพย์สินและทรัพยำกรอื่นที่ได้รับจำกกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำจะต้ อง
สอดคล้องกับโครงกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำน
๖. สถำนศึกษำต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรระดมทรัพยำกรต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขันพืนฐำน
.........................................................
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คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
ที่ 1616 /๒๕๕8
เรื่อง แต่งตังคณะทำงำนประชุมจัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนได้รับอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน งบเงินอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
งบประมำณทังสิน 40,059,016,500 บำท ประกอบด้วย ๕ รำยกำรย่อย ได้แก่ ๑) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
๒) ค่ำหนังสือเรียน 3) ค่ำอุปกรณ์ กำรเรียน ๔) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ๕) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำนที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำน โดยมีตัวชีวัดเชิงปริมำณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
จำนวน 7,213,949 คน ตัวชีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจที่ได้รับกำรบริกำรกำรศึกษำ
ขันพืนฐำนร้อยละ ๑๐๐ นัน
เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขันพืนฐำนปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำนจึงได้แต่งตังคณะทำงำนจัดทำแนวทำงกำร
ดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี
คณะที่ปรึกษา
๑. นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์
๒. นำยสุเทพ ชิตยวงษ์

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน

คณะทางาน
1. ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
2. ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ หรือผู้แทน
3. ผู้อำนวยกำรสำนักกำรคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน
4. ผู้อำนวยกำรสำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน หรือผู้แทน
5. ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ หรือผู้แทน
6. ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ หรือผู้แทน
7. ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือผู้แทน
8 ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำภำคบังคับ หรือผู้แทน

ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
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-29. นำงณรี สุสุทธิ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
10. นำยพิทยำ ไชยมงคล
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40
11. นำยทองปอนด์ สำดอ่อน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
12. นำยไพศำล ปันแดง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3
13. นำยสุทิน แก้วพนำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1
14. นำงเทียมจันทร์ สุขศิริ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 1
15. นำยสมจิต สมอ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1
16. นำยพิพัฒน์ เพชรพรหมศร ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
17. นำงสำวจิรำพร วงษ์อุดม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
18. นำงสำวแก้วใจ จิเจริญ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
19. นำยสุรินทร์ ชนะดัสกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงทึง
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
20. ว่ำที่ ร.ต.โกศล สุวรรณมณี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนระโนด
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16
21. นำยปรีชำ ชูเชิด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดพุทธบูชำ
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
22. นำยสังคม จิตนำวสำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองพร้ำว
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด
23. นำยพูนสวัสดิ์ จันทรำวุฒิ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน อพป.คลองนำใส
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
24. นำยธนกร มะอำจเลิศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุดหิน
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
25. นำยธงชัย คำปวง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก
สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1
26. นำยวันชัย ธงชัย
รองผู้อำนวยกำรสำนักกำรคลังและสินทรัพย์
สำนักกำรคลังและสินทรัพย์

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
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-327. นำงศรีนวล วรสรรพกำร
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบงำนคลัง
คณะทำงำน
สำนักกำรคลังและสินทรัพย์
28. นำงสำวสุธริ ำ ทองศิลป์
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักกำรคลังและสินทรัพย์
29. นำงวรรณี จันทศิริ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้
คณะทำงำน
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
30. นำยอรุณ พรหมจรรย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน คณะทำงำน
สำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน
31. นำยรัฏกร ฟ้องเสียง
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
สำนักงำนพัฒนำระบบบริหำรและนิติกำร
32. นำงสำวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มสำรสนเทศ
คณะทำงำน
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
33. นำงสำวสอำงค์ จงสวัสดิ์พัฒนำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มแผนและงบประมำณ
คณะทำงำน
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
34. นำงสำวนพศร พรมณีพิศมัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
35. นำงสำวสำเภำเงิน ชำติสำรำญ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
36. นำงสำวลิลิน ทรงผำสุก
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ 1
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
37. นำงสำวกัลยำ ชูโชติ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ คณะทำงำนและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
38. นำงสำวเพ็ญศรี จิตสินธุนันท์ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำนและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
39. นำงวรรณำ จิตกระแส
เจ้ำพนักงำนสถิติชำนำญงำน
คณะทำงำนและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
40. นำงเบญจวรรณ ดวงใจ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
41. นำงสำวไพรินทร์ สุขกำปัง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
คณะทำงำนและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
42. นำงสำววิภำภรณ์ ฤทธิ์ชยั
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
คณะทำงำนและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
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-443. นำงสำวอลิศำ มูลตรีภักดี
พนักงำนธุรกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
44. นำยยศนันท์ พรมมำลี
พนักงำนธุรกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน

คณะทำงำนและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร
คณะทำงำนและผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

โดยให้คณะทำงำนมีหน้ำที่
๑. เสนอผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8
เพื่อทรำบปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
๒. ระดมควำมคิดเห็นและจัดทำร่ำงแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
๓. จัดทำแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕8

(นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
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ศูนย์ประสานงาน
ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขันพืนฐำน
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๓
โทร. ๐-๒๒๘๑-๓๐๖๒
โทรสำร ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๕
หนังสือเรียน
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำโทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๓ , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๕ , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักกำรคลังและสินทรัพย์โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, ๐-๒๒๘๒-๒๔๑๘
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๖๓๑, ๐-๒๒๘๒-๒๘๕๕, ๐-๒๒๘๘-๕๖๓๒,
เปิดดูบัญชีจัดสรรได้จาก
http://www.plan.obec.go.th
รายงานข้อมูลจานวนนักเรียน
http://www.bopp-obec.info
เปิดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จาก
http://academic.obec.go.th

