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คํานํา 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด 
 การจัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีแนวคิดและหลักการในการดําเนินการ 3  ประการดังน้ี 

 ๑. ยึดหลักการแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  เป็นแนวทางหลักและปรับปรุง      
แนวทางการดําเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการวิจัยการดําเนินงาน          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี                    
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้               
โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้  โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม  เป็นคนดี           
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา
กําลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนท่ัวไป มีโอกาส           
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบายเฉพาะสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
ทบทวน ปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”  โดยการลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน         
ไม่มีกิจกรรมเพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียน เพ่ือการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม          
ที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
 3. แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เป็นแนวทางการดําเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกัน   
สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระสําคัญของ               
แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสําคัญของนโยบาย 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดําเนินงาน ปฏิทินการดําเนินงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารที่เก่ียวข้อง  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของผู้ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ในด้านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สถานศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล   

                                                                                       
              (นายบุญรักษ์  ยอดเพชร)                                                   

                                        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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แนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

และการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ความเป็นมา 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระสําคัญในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ด้านการศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเก่ียวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า             
ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องดําเนินการให้           
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
 ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
โดยมาตรา 10 วรรคหน่ึงได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับ 
มาตรา 14 บัญญัติว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควร               
แก่กรณี ดังต่อไปน้ี (1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายกําหนด (3) การลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
 นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นว่านโยบายจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 
15 ปี สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ํา สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน 
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงได้ออกคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย              
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ได้ยืนยันแนวทางการจัดให้บุคคลได้รับการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการ           
ตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักประกันความย่ังยืนมั่นคง 
และเพ่ือให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเน่ือง และได้ให้ความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ดังน้ี 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา       
หรือผู้จัดการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี และ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี 
หมายความว่า การศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษา
สงเคราะห์ด้วย นอกจากน้ี ได้กําหนดความหมายของคําว่า การศึกษาพิเศษ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่                     
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บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่งจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิค
ต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจําเป็นของแต่ละบุคคล และ การศึกษาสงเคราะห์ 
หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบากหรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป 
หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
   ทั้งน้ี คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน              
ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เตรียมการเพ่ือจัดให้เด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี เพ่ือเสนอตาม
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือ
เรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ(6) ค่าใช้จ่าย
อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งน้ีใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ตามข้อ 3  

 โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มี 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุมัติต้ัง
งบประมาณเป็นรายปีเพ่ือดําเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นลําดับต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549  อนุมัติให้
ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพ่ิมเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 ใช้อัตรา
ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน   

 

 งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเร่ืองการเพ่ิมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาการปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทุกระดับการศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใช้ผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ                
การปรับเพ่ิมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมติคณะรัฐมนตรี
ได้ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพ่ิมเป็น 3 ปี
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน  ดังน้ี 

การศกึษาในระบบโรงเรยีน     อัตราเดิม   อัตราใหม่     ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553-ปัจจุบัน 
1. ก่อนประถมศึกษา     600      1,700         783     1,149     1,516     1,700 
2. ประถมศึกษา           1,100      1,900      1,233     1,499     1,766     1,900 
3. มธัยมศึกษาตอนต้น         1,800      3,500      2,083     2,649     3,216     3,500 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.1 ประเภทสามญัศึกษา 2,700      3,800      2,883     3,249     3,616     3,800 
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4.2 ประเภทอาชีวศกึษา  
4.2.1 ช่างอุตสาหกรรม 4,640      6,500      4,950     5,570     6,190     6,500 
4.2.2 พาณิชยกรรม  3,040      4,900      3,350     3,970     4,590     4,900 
4.2.3 คหกรรม  3,940      5,500      4,200     4,720     5,240     5,500 
4.2.4 ศลิปกรรม  4,940      6,200      5,150     5,570     5,990     6,200 
4.2.5 เกษตรกรรม 

    - เกษตรกรรมทั่วไป      4,140     5,900     4,433     5,019     5,605     5,900 
    - เกษตรกรรมปฏิรูป      9,140   11,900     9,600   10,520  11,440    11,900 

วัตถุประสงค์       
 

 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

เป้าหมาย 
 

 ด้านคณุภาพ 
  นักเรียนมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ 
อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและ          
การเรียนรู้  
   

 ด้านปริมาณ  
 1. จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           จํานวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕61       จํานวนทั้งสิ้น   6,945,488 คน 
                     1.1 นักเรยีนแยกตามระดับการศึกษา ดังน้ี 

      ๑.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา               898,998 คน 
      1.1.๒ ระดับประถมศึกษา                      3,220,408 คน 
      1.1.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น              1,765,130 คน 
      1.1.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     1,039,923 คน 
      1.1.๕ ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)                  7,973 คน   

        1.1.๖ นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ                     13,056 คน 

               1.2 นักเรียนแยกตามประเภทโรงเรียน ดังน้ี   
        1.2.๑ โรงเรียนปกติ               (จํานวน 30,306 โรง)  6,863,376 คน 
        1.2.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์    (จํานวน  51  โรง)                ๔๔,521 คน 
        1.2.3 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ     (จํานวน  48  โรง)        15,957 คน 
        1.2.4 ศนูย์การศึกษาพิเศษ          (จาํนวน  77  ศนูย์)              13,056 คน 
                     1.2.5 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ   8,578 คน 
                     (จัดโดยครอบครัว 605 คน จัดโดยสถานประกอบการ 7,973 คน) 
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        2. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามประเภท
โรงเรียน ดังนี้  

    ก. โรงเรียนปกติ  (ดูค่าหนังสือเรียนทีป่รบัเพิ่ม) 

ชั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 รวมงบประมาณ 

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

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

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

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

 

     ข. โรงเรียนศกึษาสงเคราะห ์

ชั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 รวมงบประมาณ 

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

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

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

31,730 บาท 
10,050 บาท 

32,655 - 32,848 บาท 
10,975 - 11,168 บาท 
34,751 - 34,899 บาท 
12,614 - 12,799 บาท 
35,789 - 35,519 บาท 
13,628 - 13,419 บาท 

    

                   ค. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

ชั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 รวมงบประมาณ 
อ.๑-อ.3 นักเรียนประจํา 
อ.๑-อ.3 นักเรียนไป-กลับ 
ป.๑-ป.๖ นักเรียนประจํา 
ป.๑-ป.๖ นักเรียนไป-กลับ 
ม.๑-ม.๓ นักเรียนประจํา 
ม.๑-ม.๓ นักเรียนไป-กลับ 
ม.๔-ม.๖ นักเรียนประจํา 
ม.๔-ม.๖ นักเรียนไป-กลับ  

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

๑6,325 บาท 
  5,2๗๕ บาท 

๑7,030 บาท - ๑7,027 บาท 
     ๕,980 บาท -   5,977 บาท     
   18,164 บาท - ๑8,349 บาท  

  7,114 บาท -   7,299 บาท 
๑8,773 บาท -  ๑8,5๖4 บาท 

    ๗,923 บาท -    ๗,714 บาท 

๓๒,๑๕๐ บาท 
๑๐,๐๕๐ บาท 

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

ชั้น ภาคเรียนที ่๒/๒๕60 ภาคเรียนที ่๑/๒๕61 รวมงบประมาณ 
 
เด็กที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ 
นักเรียนประจํา 
นักเรียนไป-กลับ 

 
 

14,315 บาท 
  3,945 บาท 

 
 

14,815 บาท 
3,785 บาท 

 
 

29,130 บาท 
  7,730 บาท 

 

    จ. การจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ  

ชั้น ภาคเรียนที ่๒/๒๕60 ภาคเรียนที ่๑/๒๕61 รวมงบประมาณ 
 
อ.๑-อ.3  
ป.๑-ป.๖  
ม.๑-ม.๓  
ม.๔-ม.๖  
ปวช.๑-๓  
(สถานประกอบการ) 

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

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

 

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

 

  หมายเหตุ  สําหรับรายละเอียดดูจากภาคผนวก หน้า 53-61 
 

  
  ตัวชี้วดั 

 

 ด้านปริมาณ 
 ร้อยละของนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับ   
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ด้านคณุภาพ  
 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐาน
หลักสูตร   
                 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดําเนินงาน                  
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา          
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 3. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  นิยามศัพท์ 
 

 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หมายถึง งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้
สถานศึกษา 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว ปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  
ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาช้ันปีที่หน่ึงถึงช้ันปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยรับเด็กเข้าศึกษาซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ เจ็ดจนถึง               
อายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ช้ันปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 
 3. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เริ่มต้ังแต่อายุ 3 ปี แต่ไม่เกินอายุ 20 ปี ตามข้อมูล          
ที่รายงานเข้าสู่ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)  

         3.1 ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง  การจัดการศึกษาระดับช้ันอนุบาล 1-3 ให้แก่เด็กที่มีอายุ
ต้ังแต่ 3-5 ปี 

            3.2 ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เริ่มต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - 6 

               3.3 ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับช้ัน ม.1 ถึง ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสามัญ 
(ระดับช้ัน ม.4 ถึง ม. 6) และประเภทอาชีวศึกษาที่จัดโดยสถานประกอบการ (ปวช.)  

   4. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการ
และความจําเป็นของแต่ละบุคคล 

   5. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง  การจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก หรืออยู่ใน
สถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการ          
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 

   6. เด็กไม่มีสัญชาติไทย  หมายถึง  เด็กวัยเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่เข้ารับ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 

      6.1 เด็กที่ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์ หมายถึง เด็กที่อาศัยอยู่ใน               
ประเทศไทย และไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์ 

           6.2 เด็กที่ไม่มี ทร.13   หมายถึง เด็กต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่อยู่ในทะเบียนกลาง ใช้รหัส 
นําหน้าด้วย G โดยได้รับรหัสประจําตัวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

      6.3 เด็กที่มี ทร.13   หมายถึง เด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย แต่มีช่ืออยู่ในทะเบียนกลาง ใช้รหัส 
นําหน้าด้วย 0 

      7. เด็กต่างชาติ  หมายถึง เด็กที่มีสัญชาติต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีหลักฐานแสดงตัวตน  
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การจัดสรรงบประมาณ 
     

  
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณ แผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  จํานวน 36,230,405,900 บาท  ดังน้ี 
 ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน           23,653,286,500 บาท  
 ๒. ค่าหนังสือเรียน                           2,619,856,300 บาท    
 ๓. ค่าอุปกรณก์ารเรียน                      2,680,030,100 บาท    
 ๔. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน                    2,754,409,000  บาท    
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน           4,522,824,000  บาท    
    รวมทั้งสิ้น      36,230,405,900  บาท  
 

  เกณฑ์และแนวทางการดําเนินงาน  
 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน  หมายถึง งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหาร
นักเรียนประจําพักนอน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ  

    1.1 นักเรียนโรงเรียนปกติ  มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 
            1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว   

                           ๑) ระดับก่อนประถมศึกษา           ๘๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน    (๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี)  
                            ๒) ระดับประถมศึกษา                 ๙๕๐ บาท/คน/ภาคเรยีน    (๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี)  
                            ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน  (๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี)  
                              4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     ๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรยีน    (๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี)  
 

                  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพ่ิมเงินอุดหนุนรายหัว 
ให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังน้ี  

           ๑. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา ให้เพ่ิมจากรายหัวที่ได้รับ
ปกติ (ก่อนประถมศึกษา ๑,๗๐๐ บาท/ประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท) เพ่ิมอีก ๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๕๐๐ บาท/คน/ ปี)  

          ๒ . โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัว        
ที่ได้รับปกติ (ม.ต้น ๓,๕๐๐ บาท/ม.ปลาย ๓,๘๐๐ บาท)  เพ่ิมอีก ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี)  

             มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เพ่ิมเงินอุดหนุนให้โรงเรียน                   
ขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพ่ิมจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียน ม.ต้น  
เพ่ิมให้อีก ๕๐๐ บาท/ คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี)   
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           1.1.2 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน   
 

                            มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 12 มิถนุายน 2550 เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน 
นักเรียนยากจน ดังน้ี 
             1) ระดับประถมศึกษา        ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน  (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี)  
                            2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ๑,๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี)  
 

                สําหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

    

  1.1.3 ค่าอาหารนักเรยีนประจําพักนอน  
                       ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 

อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอนตามท่ีขอทําความตกลงไว้ ดังน้ี 
 

                            1) ระดับประถมศึกษา  4,000 บาท/คน/ภาคเรียน (8,0๐๐ บาท/คน/ปี)  
                             2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  4,000 บาท/คน/ภาคเรียน (8,0๐๐ บาท/คน/ปี)  
 

           1.1.4 ค่าจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ  
                            ๑) ระดับก่อนประถมศึกษา  ๓,๕๙๖ บาท/คน/ภาคเรียน  (๗,๑๙๒ บาท/คน/ปี)  
                         ๒) ระดับประถมศึกษา   ๓,๖๘๑ บาท/คน/ภาคเรียน  (๗,๓๖๒ บาท/คน/ปี)  
                             ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๕,๑๓๘ บาท/คน/ภาคเรียน (๑๐,๒๗๖ บาท/คน/ปี) 
                     4)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๕,๓๐๓ บาท/คน/ภาคเรียน  (๑๐,๖๐๖ บาท/คน/ปี)  
                                  ๕)  ระดับ ปวช. ๑-๓              ๕,๘๖๘ บาท/คน/ภาคเรียน  (๑๑,๗๓๖ บาท/คน/ปี)  
                                            (ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสถานประกอบการ)   
 

 1.2 นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังน้ี  
       ๑.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  

   - นักเรียนประจํา 15,300 บาท/คน/ภาคเรียน (30,6๐๐ บาท/คน/ปี)  
   - นักเรียนไป-กลับ  4,4๖๐ บาท/คน/ภาคเรียน (8,9๒๐ บาท/คน/ปี)  

       1.2.๒  ระดับประถมศึกษา  
   - นักเรียนประจํา 15,400 บาท/คน/ภาคเรียน (30,8๐๐ บาท/คน/ปี)  
   - นักเรียนไป-กลับ  4,560 บาท/คน/ภาคเรียน (9,120 บาท/คน/ปี)  

  1.2.๓ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  
    - นักเรียนประจํา 16,100 บาท/คน/ภาคเรียน (32,2๐๐ บาท/คน/ปี)  
    - นักเรียนไป-กลับ  5,0๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (10,1๐๐ บาท/คน/ปี)  

  1.2.๔ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  
    - นักเรียนประจํา 16,2๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (32,5๐๐ บาท/คน/ปี)  
    - นักเรียนไป-กลับ  5,200 บาท/คน/ภาคเรียน (10,4๐๐ บาท/คน/ปี)  

 

 1.3 นักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑ์การจัดสรรดังน้ี 
  1.3.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา  
    - นักเรียนประจํา ๑5,510 บาท/คน/ภาคเรียน   (31,020 บาท/คน/ปี)  
    - นักเรียนไป-กลับ  4,4๖๐ บาท/คน/ภาคเรียน   (8,9๒๐ บาท/คน/ปี)  

 



9 
 

  1.3.๒ ระดับประถมศึกษา  
   - นักเรียนประจํา 15,610 บาท/คน/ภาคเรียน   (31,220 บาท/คน/ปี)  
   - นักเรียนไป-กลับ  4,5๖๐ บาท/คน/ภาคเรียน   (9,๑๒๐ บาท/คน/ปี)  

  1.3.๓ ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  
    - นักเรียนประจํา 16,3๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน   (3๒,6๐๐ บาท/คน/ปี)  
    - นักเรียนไป-กลับ  5,250 บาท/คน/ภาคเรยีน   (10,5๐๐ บาท/คน/ปี)  

  1.3.๔ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  
   - นักเรียนประจํา 16,250 บาท/คน/ภาคเรียน  (32,5๐๐ บาท/คน/ปี)  
   - นักเรียนไป-กลับ  5,400 บาท/คน/ภาคเรียน  (10,8๐๐ บาท/คน/ปี)  

   1.4 นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
      1.4.1 ค่าอาหารนักเรียนประจํา 13,500 บาท/คน/ภาคเรียน (27,000 บาท/คน/ปี) 
   1.4.2 ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนประจํา 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) 
   1.4.3 ค่าอาหารนักเรยีน ไป-กลับ 3,630 – 2,970 บาท/คน/ภาคเรยีน (6,600 บาท/คน/ปี) 

     
๒. ค่าหนังสือเรียน  

๒.๑ งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับงบประมาณ ปี 2561 เป็นค่าหนังสือเรียน 

ทุกระดับช้ันและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะ ป.๑ - ป.๖ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย เพ่ือจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน  
ดังน้ี  

มูลค่าหนังสือต่อชดุ        
ก่อนประถมศึกษา   ๒๐๐.00 บาท/คน/ปี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   625.00 บาท/คน/ปี        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒   619.00 บาท/คน/ปี        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓   ๖๒๒.00 บาท/คน/ปี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔    673.00 บาท/คน/ปี         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   806.00 บาท/คน/ปี         
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   ๘๑๘.00 บาท/คน/ปี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   764.00 บาท/คน/ปี        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ๘77.00 บาท/คน/ปี      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ๙๔๙.00 บาท/คน/ปี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔                             1,318.00 บาท/คน/ปี     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕             ๑,๒๖๓.00 บาท/คน/ป ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖             ๑,๑09.00 บาท/คน/ป ี
ชั้น ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ)             ๒,๐๐๐.00 บาท/คน/ปี 

2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้ 
  กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือตามกิจกรรมการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้            
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้แก่ 
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2.2.๑ ระดับก่อนประถมศึกษาใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 

2.2.2 ระดับประถมศึกษา (ป.๑–ป.๖) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐาน 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ  

  ๑) ภาษาไทย  
  ๒) คณิตศาสตร์  
  ๓) วิทยาศาสตร์  
  ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา  
  ๖) ศิลปะ  
  ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  ๘) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

        และใช้แบบฝึกหัดในรายวิชาพ้ืนฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มี เพ่ือเสริมทักษะที่จําเป็นแก่นักเรียน 
เฉพาะระดับประถมศึกษาเท่าน้ัน  ได้แก่  

  ๑) ภาษาไทย  
  ๒) คณิตศาสตร์  
  ๓) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

2.2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ใช้หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน/รายวิชา
พ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์               
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
 ๒.๓  แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  

2.3.๑ การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  
         ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ  เสนอคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและวิชาการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้แทนนักเรียน)  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชา
พ้ืนฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา  
มีเน้ือหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ให้เลือกจากบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕61 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/  หรือ เว็บไซต์ 
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
http://academic.obec.go.th  หรือ http://www.obec.go.th 
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        สําหรับการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนปฐมวัย เป็นผู้คัดเลือก
หนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยพิจารณา
จากความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาต่อการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                  
ส่งเสริมกระบวนการคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายช่ือตัวอย่างหนังสือที่ผ่าน             
การประกวด/การคัดเลือก จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากเว็บไซต์สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
http://academic.obec.go.th  หรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/ 
      ๒.3.2 การจัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  
   (1) หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จัดซื้อเพ่ือใช้สําหรับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ควรมีหลากหลายประเภท หลายหลายในด้านของผู้แต่ง      
ผู้วาดภาพประกอบและเน้ือหาการเรียนรู้ และมีจํานวนเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์ในห้องเรียน
ระดับปฐมวัย 
          (2)  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กุล่มสาระการเรียนรู้ให้นักเรียน
พุทธศักราช 2551 ให้ดําเนินการจัดซื้อ ดังน้ี 
                                            (2.1) จัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้            ให้
นักเรียนครบทุกคน โดยหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4             
ให้พิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

(2.2) จัดซื้อแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานระดับประถมศกึษาใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือแจกให้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาทุกคน                   
โดยไม่เรียกเก็บคืน ทั้งน้ี การจัดซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้พิจารณาเลือกซื้อ            
ฉบับที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
 ทั้งน้ี ในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนทุกกรณี ให้สถานศึกษาดําเนินการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย สําหรับกรณีที่ได้รับแจ้งจัดสรร
งบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน ให้สถานศึกษายืมเงินจาก งบเงินอุดหนุน รายการ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลําดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน
เป็นลําดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมครบจํานวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม 

 (3) งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  สามารถถัวจ่ายระหว่าง           
กลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับช้ันได้  
       (4)  ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อ / จัดหาให้แก่นักเรียนทุกคน และสร้างวินัย        
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 (5) งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐาน 
ให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว  สามารถนําไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติม/รายวิชาเพ่ิมเติมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทําสําเนาเอกสารประกอบ                
การเรียนการสอน ได้แก่ ใบงาน  ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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      (6) วิธีดําเนินการจัดซื้อ  
          (6.๑) ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง โดยให้คํานึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและให้ต่อรองราคาจากผู้ขาย
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
    กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจําเป็นต้องระบุช่ือสํานักพิมพ์และช่ือผู้แต่ง                   
เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยให้จัดทําหนังสือ   
แจ้งให้ผู้มีอาชีพ ร้านค้า สํานักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เมื่อมีผู้เสนอราคาตํ่าสุดแล้ว             
หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ทําการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

       (6.๒) ให้สถานศึกษาเตรียมดําเนินการหาผู้ขายไว้ให้พร้อม เพ่ือที่จะทําสัญญาได้ทันที  
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  

   (6.3) เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงิน
และจํานวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจํานวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน  

   (6.๔) ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษา                   
ตามจํานวนเงินที่ได้รับส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน  

   (6.๕) เมื่อดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุ 
หนังสือเรียน และให้นักเรียนลงช่ือรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  
       (6.6) การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้  ทั้งน้ีได้กําหนดปฏิทินการดําเนินงานมาให้ด้วยแล้ว  

๓. ค่าอุปกรณก์ารเรียน  

อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีนํ้า ดินนํ้ามันไร้สารพิษ 
กรรไกรสําหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังน้ี  

 - ระดับก่อนประถมศึกษา   ๑๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๒๐๐ บาท/คน/ปี)  
 - ระดับประถมศึกษา   ๑๙๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๓๙๐ บาท/คน/ปี)  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๒๐ บาท/คน/ปี)  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี)  

- ระดับ ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ) ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี)  

  ทั้งน้ี ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้  

แนวทางการจดัซ้ือจัดหาอุปกรณก์ารเรียน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะโอนงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่             

หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพ่ือให้ดําเนินการโอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์ 
การเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสด
ให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง เพ่ือนําไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้ 
ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน โดยส่งผลต่อคุณภาพ ได้แก่ สีเทียน สีนํ้า ดินนํ้ามันไร้
สารพิษ กรรไกรสําหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด้านICT กระเป๋านักเรียน ฯลฯ เป็นต้น ในกรณีที่มีการบริจาค                
ให้ดําเนินการตามแนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธ์ิค่าอุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธ์ิดังกล่าว
ให้กับสถานศึกษาด้วยความสมัครใจ  เพ่ือให้สถานศึกษานําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
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โดยดําเนินการขั้นตอนการจ่ายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังน้ี  
 ๑. เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและ            

จํานวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาว่ามีจํานวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน  
๒. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษาตามจํานวนเงิน       

ที่ได้รับส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน  
 3. สถานศึกษาแต่งต้ังผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนและ/หรือ 

ผู้ปกครองโดยลงลายมือช่ือรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือช่ือรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลายมือช่ือรับเงินแทน   
เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ (ตามแบบฟอร์มหน้า 20) 

๔. สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ /หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การเรียนได้ 
ตามความต้องการ ได้แก่ จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน โดยดําเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สําหรับโรงเรียน 
ที่ห่างไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้ปกครอง 
หาซื้อได้ลําบาก สถานศึกษาสามารถดําเนินการช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการจัดหาได้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๕. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียน จากนักเรียน 
หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้หลักฐาน  
การจัดหาแทน) ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 (ตามแบบฟอร์มหน้า 21)    

๖. สถานศึกษาดูแลให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริง หากพบว่านักเรียนไม่มีอุปกรณ์ 
การเรียน โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองนําเงินไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองจะต้องคืน
เงินให้กับทางราชการ  

7.  ผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  โดยถัวจ่ายร่วมกับค่าเคร่ืองแบบนักเรียนได้  
8. กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษา ดําเนินการตามแนวทาง 

การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธ์ิอุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธ์ิดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือให้โรงเรียนนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
 

๔. ค่าเครื่องแบบนกัเรียน  

เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง ในอัตรา ดังน้ี  
 - ระดับก่อนประถมศึกษา   ๓๐๐ บาท/คน/ปี  
 - ระดับประถมศึกษา   ๓๖๐ บาท/คน/ปี  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๔๕๐ บาท/คน/ปี  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๕๐๐ บาท/คน/ปี  
 - ระดับ ปวช. ๑-๓ (สถานประกอบการ) ๙๐๐ บาท/คน/ปี  

 

กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/  
ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้  

ทั้งน้ี ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้  
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แนวทางการจดัซ้ือจัดหาเคร่ืองแบบนกัเรียน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะโอนงบประมาณค่าเคร่ืองแบบนักเรียนให้แก่             

หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพ่ือให้ดําเนินการโอนเงินงบประมาณค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน 
และ/หรือผู้ปกครอง และหากมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้วอาจนําเงินที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า 
ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา/อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นได้ 

ทั้งน้ี ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาเคร่ืองแบบนักเรียนได้                 
ตามความต้องการ ได้แก่ จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง โดยดําเนินการให้ทัน 
ก่อนเปิดภาคเรียน สําหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์                 
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลําบาก โรงเรียนสามารถดําเนินการช่วยเหลืออํานวยความสะดวก
ในการจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิ ธีปฏิ บั ติ ในการจ่ายเงินการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้ปฏิ บั ติ เหมือนกับการจ่าย  
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

                อน่ึง  กรณีสถานศึกษาหรือผู้ปกครอง หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการเสียภาษีของผู้ประกอบการ          
ที่ขายสินค้าไม่ปฏิบั ติตามประมวลรัษฎากรให้แจ้งกรมสรรพากรผ่านทาง www.rd.gp.th   หัวข้อ             
“แจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี”           
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  เอกสารหมายเลข ๑ 
แบบหลักฐานการจ่ายเงิน 

 

❏ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   ❏ ค่าอุปกรณก์ารเรียน   ภาคเรียนที่…............ ปีการศึกษา…............ 

 

ระดับชั้น ❏อนุบาลปีที่…..............  ❏ประถมศึกษาปีที่……...................... 
 ❏มัธยมศึกษาปีที่….......... ❏ปวช. (สถานประกอบการ)…........................ 

นักเรียนจํานวนทั้งสิ้น…………….........คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…........................................................................ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…....................................................................ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนําเงิน 
ที่ได้รับไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  หากไม่ดําเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืน 
ให้กับโรงเรียนต่อไป 

 
ท่ี 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน 

หมายเลข 
ประจําตัว 

นักเรียน ๑๓ หลัก 

 
จํานวนเงิน 

 
วันท่ี 
รับเงิน 

 
ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

 
หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

    รวมทั้งสิน้ 
 
 
ลงช่ือ...................................................ผู้จ่ายเงิน ลงช่ือ..................................................ครูประจําช้ัน 
      (..................................................)        (..................................................)  

 

                                                   ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
   
                       
          ลงช่ือ...................................................ผู้อํานวยการโรงเรียน  
                (.................................................)  
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เอกสารหมายเลข ๒ 

แบบหลกัฐานยืนยันการจัดหา 
(กรณีไม่มีใบเสร็จรบัเงนิ ใหใ้ชห้ลกัฐานการจัดหาแทน) 

 
❏ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   ❏ ค่าอุปกรณก์ารเรียน   ภาคเรียนที่ …........................ ปีการศึกษา…………………….... 
 

ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่…................  ❏ ประถมศึกษาปีที่…................. 
  ❏ มัธยมศึกษาปีที่…...........  ❏ ปวช. (สถานประกอบการ)…................... 

นักเรียนจํานวนทั้งสิ้น…..................คน  ได้รับเงินจากโรงเรียน…........................................................................ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…..................................................และขอรับรองว่านักเรียนทุกคน/ผู้ปกครอง
ได้นําเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

 
ท่ี 

 
ชื่อ-สกุลนักเรียน 

หมายเลข 
ประจําตัว 

นักเรียน ๑๓ หลัก 

จํานวนเงิน  
วันท่ี 
จัดหา 

ลายมือชื่อ 
ผู้ปกครอง/ 
นักเรียน 

 
หมายเหตุ เครื่องแบบ อุปกรณ์    รวม 

         
         
         
         
         
         
         
         

          รวมทัง้สิ้น 
 
 

      ลงช่ือ........................................................ครูประจําช้ัน 
              (....................................................) 

          ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 
 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้อํานวยการโรงเรียน  
                  (....................................................)  
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๕. ค่ากิจกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน  
    งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังน้ี  

     - ก่อนประถมศึกษา   ๒๑๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๓๐ บาท/คน/ปี)  
     - ประถมศึกษา            ๒๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๘๐ บาท/คน/ปี)  
     - มัธยมศึกษาตอนต้น   ๔๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๘๘๐ บาท/คน/ปี)  
     - มธัยมศึกษาตอนปลาย            ๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/คน/ปี)  
     - ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ)      ๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/คน/ปี)  

     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย  
     ๑. กิจกรรมวิชาการ  
  ๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลกูเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์ 
  ๓. กิจกรรมทัศนศึกษา  
  ๔. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

      ทั้งน้ี  ในการวางแผนกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องให้คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย            
(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
มีส่วนร่วมและพิจารณาโดยที่ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธ์ิของเด็กยากจน เด็กที่มีความต้องการพิเศษและ 
เด็กด้อยโอกาสท่ีพึงจะได้รับ 
                 โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมตามนโยบาย                 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ตามคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยวางแผนดําเนินการ                
ในแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา และสามารถใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการกิจกรรมพัฒนา             
คุณภาพผู้เรียนในการดําเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวได้ 
 

   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี  
   ๑. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนปกติในช้ันเรียน  เพ่ือให้

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ และแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตย  ทั้งน้ี กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นการดําเนินการ 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้  โดยพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารด้านการคิดและการพัฒนา
กรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)  ด้านการแก้ปัญหา  ด้านการใช้เทคโนโลยีและทักษะ 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และเพ่ือเสริมสร้างทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และ
ทักษะชีวิต โดยตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ฝึกการทํางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถ   
ด้านการใช้ทักษะชีวิตและสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย  รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา                
โดยกําหนดให้ดําเนินการกิจกรรม ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

  ๒ .  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ ยุวกาชาด/ผู้ บําเพ็ญประโยชน์   
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งน้ี 
กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นการดําเนินการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม  โดยปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตสํานึกการทําประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม  ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
(มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทํางาน ความกตัญญู) และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ 
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     โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี  
      - กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ได้แก่ ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก ค่ายรักษ์สัตว์ 

ค่ายยุวชนคนดี ค่ายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นต้น 

      - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเรียนลูกเสือ/           
เนตรนารี/ยุวกาชาด โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช้ชีวิต
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แก่ การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย (ไต่เขาปืนต้นไม้ ฯลฯ) โดยกําหนด           
ให้มีการดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

   ๓. กิจกรรมทัศนศึกษาโดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือ           
ทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยกําหนดให้ดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

  ๔. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/
บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทําสื่อรายงาน การนําเสนอข้อมูล การออกแบบ
สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย ๔๐ ช่ัวโมง/คน/ปี  
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แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์
 
 

 สําหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถานศึกษา  
ที่มีลักษณะพิเศษจากสถานศึกษาทั่วไป ได้รับการอนุโลมนอกจากแนวทางการดําเนินการข้างต้น ดังน้ี  
 

 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
๑. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนในลักษณะประจํา ได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานด้านค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี  
ชุดลําลอง ถุงเท้านักเรียน รองเท้า นักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ตามหนังสือสํานักงบประมาณ  
ที่ นร ๐๔๑๐/ ๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ และจากแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับงบประมาณ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ให้นําไปจัดทํากิจกรรมที่พัฒนา
คุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัดรองเท้า ชุดกีฬา ที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น โดยให้โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการแทนผู้ปกครอง 
ที่มอบฉันทะไว้กับผู้อํานวยการโรงเรียนด้วยเหตุผลผู้ปกครองมีภูมิลําเนาอยู่ห่างไกลและการคมนาคมลําบาก  

 ๒. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่รับนักเรียนประเภทไป–กลับ สามารถ
ดําเนินการตามแนวนโยบายได้  

 ๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้บริการเด็กพิการต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการในการฟ้ืนฟูและ 
พัฒนาสมรรถภาพ  โดยจัดซื้อเสื้อผ้าหรือเคร่ืองแต่งกาย ( ชุดต่าง ๆ ) ตามความเหมาะสม  
 

 ค่าหนังสือเรียน  
 ๑. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือ

สุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา) ดําเนินการดังน้ี 
 1.๑ โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเองในบางส่วน  
 1.๒ โรงเรียนสอนคนตาบอด ไม่สามารถใช้หนังสือเรียนตามปกติให้จัดทําหนังสืออักษรเบรลล์ได้  
 1.3 โรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้จัดทําแบบเรียนในด้านพัฒนาศักยภาพ และแบบ

เสริมประสบการณ์ของเด็กแต่ละบุคคล  
 ๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการต้ังแต่แรกเกิด หรือแรก

พบความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ให้จัดทําเอกสารตาม IEP (Individualized Education Program) 
ของเด็กพิการแต่ละบุคคลและแบบเสริมประสบการณ์ รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ 
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+ 
 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่ (๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน/
ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน) (๒) ค่าหนังสือเรียน (๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๔) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และ             
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 
และภาคเรียนที่ ๑/๒๕61) 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานจัดสรรงบประมาณ ดงันี ้
 

 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 
 

 

จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
ครั้งที่ ๑  จัดสรร ๗๐% ของจํานวนนักเรียนรายบุคคล   
            โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ ๑/๒๕60 
            (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕60) 
ครั้งที่ ๒  เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
            ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕60) 
            แล้วจึงจัดสรรเพ่ิมเติมให้ครบ ๑๐๐% ของจํานวนนักเรียนปัจจุบัน 

 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 
 

จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
ครั้งที่ ๑  จัดสรร ๗๐% ของจํานวนนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 
            (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕60) ที่เลื่อนช้ันไปอีกระดับหน่ึง   
            เป็น อ.๒ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖ 
            สําหรับนักเรียนเข้าใหม่ ช้ัน อ.๑ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ 
            จัดสรร ๗๐% ของจํานวนนักเรียนช้ัน อ.๑  ป.๑ ม.๑ และ  
            ม.๔ เดิม ปีการศึกษา ๒๕60 
ครั้งที่ ๒  เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
            ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕61) แลว้ 
            จึงจดัสรรเพ่ิมเติมให้ครบ ๑๐๐% ของจํานวนนักเรียนปัจจุบัน 

 

   

กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเกินจํานวนนักเรียนจริง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 
และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน (นักเรียนลดลง) ให้โรงเรียนเก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการจัดสรรคร้ังต่อไป 
ซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป สําหรับกรณีนักเรียนย้าย ให้โรงเรียนต้นทางแจ้งรายละเอียด
รายการพร้อมหลักฐานที่นักเรียนได้รับจัดสรรให้โรงเรียนปลายทางทราบ   
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณกิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เป็นรายสถานศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบเพ่ือเตรียมการจัดซื้อ จัดหา จัดกิจกรรมต่อไป โรงเรียนสามารถเปิดดูรายละเอียด 
การจัดสรรได้จากเว็บไซต์สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน http://plan.bopp-obec.info  ทั้งน้ี 
จะโอนงบประมาณดังกล่าวให้แก่หน่วยเบิกจ่ายเพ่ือดําเนินการโอนงบประมาณเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 
ทุกแห่ง เพ่ือให้สถานศึกษาดําเนินการให้นักเรียนได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน  

สําหรับโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้โอนเงินประจํางวด            
ให้เพ่ือเบิกจากคลังจังหวัด  
 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 

        เมื่อสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งน้ี 
แผนปฏิบัติการประจําปีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ และ
นโยบาย 
 

 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
 

ระดบัสถานศกึษา 
1. สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใช้             
จ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน รวมทั้งกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” 
 2.  สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรายงานผ่านระบบ 
บัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( National Education Account : NEA )   
 

  ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การดําเนินงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไป 
ตามแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาส 
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถงึและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามและประเมินผล            
การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระบบ e-MES) 
 

 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่งต้ังคณะกรรมการ กํากับ ติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการดําเนินงาน 
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แนวทางการบริจาคเงินทีไ่ด้รบัสทิธ์ิค่าเคร่ืองแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรยีน 

 
 

กรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธ์ิค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว                
มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธ์ิดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ  เพ่ือให้โรงเรียนนําไป                
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งน้ี สามารถทําได้โดยทําใบสําคัญรับเงินจากโรงเรียน และ     
นําเงินบริจาคให้กับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกัน ตามแบบใบแสดงเจตจํานงบริจาคค่าเคร่ืองแบบนักเรียน/            
ค่าอุปกรณ์การเรียน  (ตามตัวอย่าง หน้า 23) 
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แนวทางการบริจาคเงินทีไ่ดร้บัสทิธิค์่าเคร่ืองแบบนกัเรียน / ค่าอุปกรณก์ารเรียน 
........................................ 

 

ใบแสดงเจตจํานงบริจาคคา่เคร่ืองแบบนกัเรียน/ค่าอุปกรณก์ารเรียน 

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

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

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน.......................................................แขวง/ตําบล....................................................... 
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................  
หมายเลขประจําตัวนักเรียน (๑๓ หลัก).................................................... ระดับช้ัน..........................ปีการศึกษา 2561 

 มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่เป็นสิทธิ์
ของข้าพเจ้าด้วยความสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรายการ ดังนี้  
 

   ค่าเครื่องแบบนักเรยีน จํานวน.................................................บาท 
   ค่าอุปกรณก์ารเรียน    จํานวน.................................................บาท  
               รวมจํานวนเงินทั้งส้ิน..................................บาท (.....................................................................) 

เพื่อให้โรงเรียนนําไปดําเนินการ ดังนี ้
 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 
 ปรับปรงุ ซอ่มแซม จัดหาหรือจัดสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

 
 
ลงช่ือ.......................................................ผู้บรจิาค    ลงช่ือ.................................................ผู้รับเงินบรจิาค       
          (..................................................)        (................................................) 
 
 
หมายเหตุ   โรงเรยีนออกใบเสร็จรับเงินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่…………………………….. ให้กับผู้บริจาคแล้ว 
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 แนวทางการดําเนินงานด้านการมีสว่นร่วม 
 
 

 การดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน้นการมีส่วนร่วม      
ของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบโดยกลุ่มเป้าหมาย ในการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีบทบาท ดังน้ี 

นักเรียน 
นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการร่วมพิจารณาจัดซื้อจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน 

ของตนตามความเหมาะสม โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ ซึ่งรับผิดชอบการใช้ การรักษา
หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน และรับผิดชอบในการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

 ผูป้กครอง 
 ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในปกครอง              

ของตนให้เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ สร้างความตระหนักและปลูกฝังนิสัย          
ให้นักเรียนใช้หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน            
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

 คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน)  
            มีบทบาท  

1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน 
    2. ร่วมกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและสถานศึกษา 
    3. ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่ เหลือจากการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ            

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
    4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในเรื่องจัดซื้อ

หนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
      มีบทบาท 

  1. ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน 
2. ให้ความเห็นชอบในการกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ

นักเรียนและสถานศึกษา 
     3. ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา 

งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถ
นําไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม/รายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทําสําเนา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น และเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    4. สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 

     5. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และนําไปใช้เพ่ือพัฒนาแนวทาง             
การดําเนินงานต่อไป 
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ตารางแสดงการมีส่วนร่วม 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ร่วมคดิ ร่วมทาํ ร่วมตดิตาม 
ประเมินผล 

ร่วมรบัผดิชอบ 

ภาค
ประชาชน 

๑. นักเรียน     
๒. ผู้ปกครอง     
๓. คณะกรรมการภาคี  
    ๔ ฝ่าย 

 -   

๔. คณะกรรมการ 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    

ภาคราชการ 
๑. สถานศึกษา     
๒. สพป./สพม.  -   
3. สพฐ.  -   
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โครงสร้างของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ประกอบด้วย                 ประกอบด้วย 
                                
                        ๑. ผู้แทนครู             ไม่น้อยกว่า ๑ คน             ๑. ผู้แทนครู  ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
                     ๒. ผู้แทนผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่า ๑ คน  ๒. ผู้แทนผู้ปกครอง ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
 ๓. ผู้แทนชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑ คน  ๓. ผู้แทนชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
    ๔. ผู้แทนนักเรียน     ไม่น้อยกว่า  ๑  คน  ๔. ผูแ้ทนนักเรียน ไม่น้อยกว่า  ๒ คน 
                  รวม          ไม่น้อยกว่า ๔ คน                รวม               ไม่น้อยกว่า ๘ คน 
 
 
           

สถานศึกษาจัดทําประกาศรายชื่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
เป็นรายปีแจ้งให้ผู้ปกครองทราบท่ัวกันพร้อมระบุอํานาจหน้าท่ี 

           
 
            บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
 

1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน 
    2. ร่วมกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและสถานศึกษา 
    3. ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ 
               เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
    4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานในเรื่องจัดซื้อ 
                หนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรณีสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 
ไม่เกิน ๓๐๐ คน 

กรณีสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 
ต้ังแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
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ปฏิทินการดาํเนินงาน 
 

 เพ่ือให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน ดังน้ี   
 

ปฏทินิการดาํเนินงานการสนบัสนนุคา่ใชจ่้ายในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคณุภาพ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ที ่ รายการ วัน/เดือน/ป ี
๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักการ 

และแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย  
เดือนธันวาคม 2560 

๒ 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศบัญชี 
รายช่ือหนังสือลงในบัญชีกําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับใช้ใน 
สถานศึกษา 
๒.๑ หนังสือเรยีนที่มีอยู่ (ป.๑ – ม.๖) 
๒.๒ หนังสือเรยีนที่ได้รับอนุญาตเพ่ิมเติม (ป.๑ – ม.๖) 
 

รอบที่ 1 วันที ่ ๑5 กุมภาพันธ์ 2561 
รอบที่ 2 วันที ่ ๑5 มีนาคม 2561 
 

๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สพป. สพม. และโรงเรยีนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย เพ่ือโอน
งบประมาณดังกล่าว ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภายในเดือนมกราคม 2561  
ภาคเรียนที่ 1/2561 ภายในเดือนมีนาคม 2561 

๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาช้ีแจงและประชาสัมพันธ์ 
การดําเนินงานโครงการ 

เดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 

๕ สถานศึกษารณรงค์การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธ์ิค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน 

เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2561 

๖ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ ตามโครงการฯ 
และนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6.1 ใหส้ถานศกึษาดําเนินการจัดซื้อ 
6.2 ใหร้้านค้ารับใบสั่งซื้อและสํานักพิมพ์เตรียมจัดส่งหนังสือเรียน 
6.3 ใหร้้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพ่ือให้นักเรียน    
      มีหนังสือใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน 

 

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

7 สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
ของปีการศึกษา 2561 

  ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561                   
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ที ่ รายการ วัน/เดือน/ป ี
๘ สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน 

ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ทันภายในวันเปิดภาคเรียน  
- ภาคเรียนที่ 2/2560  
  ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 
- ภาคเรียนที่ 1/2561  
  ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

๙ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลให้เป็นไปตามโครงการฯ และ
นโยบาย 

ต้ังแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป 

๑๐ สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธ์ิค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพ่ือรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค หน้า 28 

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2560 
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุายน 2561 
 

11 สถานศึกษารายงานข้อมูลจํานวนนักเรียน พร้อมทั้งยืนยันจํานวน
นักเรียนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : Data Management 
Center (ระบบ DMC) 

ครั้งที่ ๑ ข้อมลู ณ วันที ่๑๐ พฤศจิกายน 2560  
ภายในวันที ่10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 น. 
ครั้งที่ ๒ ข้อมูล ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน 2561 
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น. 
จาก http://www.bopp-obec.info 

1๒ สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานโครงการขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต          
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
เพ่ือรายงานผ่านระบบ Emes ของสํานักติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 

ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน 2561 
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม 2561 
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 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ 
 

1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานหลกัสตูร 
รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก  

3.  นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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การบรหิารงบประมาณงบเงินอุดหนนุประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
รายการค่าจดัการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 

 
 

 

หลักการ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้อง
ดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ             
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัด   
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด
เตรียมการเพ่ือจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี             
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มี
ความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ  จึงเป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่จะต้องดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติดังกล่าว 
 

  วัตถุประสงค์ 
 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) จัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัด การเรียน 
การสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕6๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช 
๒๕๕๓  

 แนวทางการใช้งบประมาณ 
  
 

 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
ได้มากที่สุด จึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี  

 ๑ . ให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจของ 
สถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ๒. นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบ  
 ๓. รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ  
 ๔. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา  
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  ลักษณะการใช้งบประมาณ 

  

การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ที่เก่ียวข้อง  โดยใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังน้ี  

๑. งบบคุลากร  
      ค่าจ้างช่ัวคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เป็นต้น 

๒. งบดําเนนิงาน  
๒.๑ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น เป็นต้น  
๒.๒ ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
๒.๓  ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ เวชภัณฑ์ คา่ซอ่มแซมบํารุงรกัษา

ทรัพย์สนิ เป็นต้น 
                      ๒.4  ค่าสาธารณูปโภค  เช่น ค่านํ้า  ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์  เป็นต้น 

๓. งบลงทุน  
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และ/ 

หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจัดสวนค่าถมดิน ถนน สะพาน บ่อนํ้า ฯลฯ 

                 ทั้งน้ี กรณีงบลงทุนและงบดําเนินงาน สามารถดําเนินการได้เพ่ิมเติมตามหนังสือของสํานักงบประมาณ 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
ตามหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐4/ว 68 ลงวันที่ ๒9 เมษายน ๒๕5๘  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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การบรหิารงบประมาณ งบเงินอุดหนนุ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

รายการค่าจัดการเรียนการสอน 
(เงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐานสาํหรบันกัเรียนยากจน) 

 

  นิยาม 
 

งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) คือ เงินงบประมาณ              
ที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนในระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รบั
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน           
และผ่านเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด                          

 

  เกณฑ์การพิจารณาจัดสรร 
 

 จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจนในช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา          
ตามเกณฑ์ ดังน้ี  
 1. นักเรียนพิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน                    
3,000 บาท/เดือน 
 2. เกณฑ์สถานะครัวเรือน ประกอบด้วย  
  2.1 ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการหรือผู้สงูอายุเกิน 60 ปี หรือมีคนอายุ  
15 - 65 ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเด่ียว         
  2.2 สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชํารุดทรุดโทรม หรือบ้านทําจากวัสดุพ้ืนบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก 
หรือวัสดุเหลือใช้หรืออยู่บ้านเช่า หรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ  
  2.3 ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถปิกอัพหรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/รถเกี่ยวข้าว/
รถอีแต๋น/รถอ่ืน ๆ ประเภทเดียวกัน 
  2.4 เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
  

 การจัดสรรงบประมาณแบ่งตามระดับความยากจน โดยพิจารณาจากการประมาณการรายได้โดยอ้อม เพ่ือใช้          
การกําหนดครัวเรือนยากจนที่เรียกว่า Proxy Means Test (PMT)  ซึ่งเป็นประมาณการรายได้ตามสถานะของ
ครัวเรือนนักเรียนและทําการสร้างตัวช้ีวัดความยากจนในรูปคะแนนความยากจน  วิธีการคํานวณเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียน
ยากจน กําหนดนํ้าหนักให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้านของแต่ละจังหวัด (ด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม) 
แยกเป็น 3 ระดับ คือ  
           กลุ่มที่ 1  ยากจนน้อย คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.50-0.70 

          กลุ่มที ่2  ยากจนมาก คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.71-0.90  
          กลุ่มที ่3  ยากจนมากที่สุด คะแนนความยากจน มากกว่า 0.90 ขึ้นไป 

โดยจัดสรรงบประมาณตามอัตราเดิม คือ ระดับประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ปี)       
                                  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ปี) 
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 ลักษณะการใช้งบประมาณ 

 
 สถานศึกษาจ่ายให้กับนักเรียนยากจนโดยตรงตามรายช่ือที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง โดยจ่ายเป็น 
เงินสดหรือจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และเคร่ืองแต่งกายนักเรียน อาหารกลางวัน ค่าพาหนะ                    
ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนมีความต้องการจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน นอกเหนือจาก                   
4 รายการข้างต้นในลักษณะแบบถัวจ่าย 
 
 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
  วิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนให้สถานศึกษาสามารถเลือกดําเนินการ
จ่ายเป็นเงินสดหรือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จําเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายช่ือที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 1. ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน  
 2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
 3. ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร 
 4. ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 
 5. ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวัน  นอกเหนือจาก 4 รายการ
ข้างต้น 

      กรณีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  

      กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการอย่างน้อย           
3 คน จ่ายเงิน โดยใช้ใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐาน  

       สําหรับนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายช่ือในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจนจากเว็บไซต์ 
https://cct.thaieduforall.org/ มีการย้าย ลาออกและไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจนได้  ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร  ดังน้ี 

1. โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  
เพ่ือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะดําเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS  

2. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวส่งงบประมาณกลับคืน 
ส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS 
 

                   ทั้งน้ี   ขอให้ส่งหลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการและจํานวนเงินแต่ละรายการที่ส่งคืน) 
พร้อมหนังสือนําส่งแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  
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   แนวทางการดําเนินงาน 
 

1. ระดบัสถานศกึษา  
1.1 สํารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล            

(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)  
1.2 รายงานข้อมูลตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01 และ นร.02) ในระบบ

ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนตามระยะที่กําหนด เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ      
1.3 จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายช่ือที่ได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม กํากับ       

ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการจําเป็น  
  1.4 ส่งงบประมาณกลับคืนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีนักเรียนไม่สามารถมารับเงินได้ 

  1.5 รายงานผลการดําเนินงาน  
2. ระดบัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

                     2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน 

  2.2 รวบรวมส่งงบประมาณส่งกลับคืนส่วนกลางผ่านระบบ GFMIS กรณีนักเรียนไม่สามารถ             
มารับเงินได้ 
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การบรหิารงบประมาณงบเงินอุดหนนุประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

รายการค่าจดัการเรียนการสอน    
(เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน)   

 
  นิยาม 
      งบประมาณงบเงินอุดหนุน  หมายถึง รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน) ที่จัดสรรให้โรงเรียน เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียน
ประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่ดําเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก 
ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้ โดยโรงเรียนได้ดําเนินการกํากับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา  

           โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนประจําพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้ และเป็น
โรงเรียนที่สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจําพักนอน 

    ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักสําหรับนักเรียนประจําพักนอนที่โรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย 
บ้านพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยเงินงบประมาณ หรือเงินบริจาค สําหรับให้
นักเรียนพักนอนในพ้ืนที่โรงเรียน 

  ถ่ินทุรกันดาร ห่างไกล  หมายถึง  พ้ืนที่ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร เป็นภูเขา 
ทะเล เกาะ หรือแม่นํ้ากั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน 

 เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนตามประกาศการรับนักเรียน              
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       

พื้นที่โรงเรียน  หมายถึง ขนาดของที่ดินที่เป็นที่ต้ังของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธ์ิครอบครอง   
หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินน้ัน   
 

          นักเรียนประจําพักนอน หมายถึง นักเรียนในเขตบริการตามประกาศเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน ที่มีที่อยู่ห่างไกลท่ีไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ มาเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดให้เป็น
ประจํา โดยโรงเรียนจัดให้แบบเต็มระบบเวลา  

 

  เกณฑ์การจัดสรร  
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ                   
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียน
การสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนประจําพักนอน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง            
ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน             
ตามท่ีขอทําความตกลงไว้ในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้นจากมื้อละ 13 บาท/คน เป็นมื้อละ 20 บาท/คน วันละ 2 มื้อ                   
จํานวน 200 วัน/ปีการศึกษา   
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โดยจัดสรรให้ ดังน้ี 
1. จัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ระดับช้ัน ป.1–6) คนละ 4,000 บาท/ภาคเรียน             

(8,000 บาท/ปีการศึกษา) 
2. จัดสรรให้นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับช้ัน ม.1-3 ) คนละ 4,000 บาท/ภาคเรียน (8,000 

บาท/ปีการศึกษา)  
 
 

ยกเว้น  
1. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนประชามงคล               

จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  และอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
 2.  นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 3.  นักเรียนในโรงเรียนที่ได้ดําเนินการจัดที่พักนอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหาร
นักเรียนประจําพักนอนทุกคนแล้ว  กรณีที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะจํานวน
นักเรียนส่วนที่เหลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 4. นักเรียนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการสานฝันชายแดนใต้ โครงการ 
โรงเรียนพักนอนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 73 โรง ใน 37 อําเภอ  
 
 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  
 

โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจําพักนอน ดังน้ี 
1. จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด เครื่องปรุงสําหรับ

ประกอบอาหารเอง เป็นต้น  
2. จ้างเหมาทําอาหาร  
3. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน จ่าย 

เงินสดให้นักเรียน  ทั้งนี้  ต้องมีใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
ทั้งน้ี การดําเนินการตามข้อ 1-2 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  
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      แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

         

 

 
 

 

 

  

                                                  

                                                      

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  

 
 

 

 

 

3. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

โรงเรียน 

6. ตรวจสอบและบริหารงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ในการใช้จ่ายเงิน 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

4. รายงาน สพท. เพื่อขออนุญาตเปน็ ร.ร.ประจาํพักนอนทุกปีการศึกษา 

1. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูการขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจําพักนอน   

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

1. รวบรวมข้อมลู ประมวลผล และตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู นร.ประจําพกันอน  
    ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

1. แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการดาํเนินการ 

2. สํารวจ และจัดทําข้อมูล นร.ประจําพกันอน ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.   
   -  ข้อมูลรายช่ือ นร.ประจาํพักนอน 
   -  ข้อมูลสถานท่ีพักนอน 
   -  การบริหารจดัการ นร.ประจาํพักนอน 

สํานักงาน        
คณะกรรมการ       

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน              

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอดุหนุนค่าอาหาร นร.ประจําพกันอน ใหแ้ก่เขตพื้นท่ี 
    การศึกษาท่ีมีโรงเรียนท่ีดําเนินการจดัท่ีพักให้แก่นักเรียน 

5. เมื่อไดร้ับอนุญาต และประกาศจาก สพท.แลว้ ให้ ร.ร.ตรวจสอบ คัดกรอง                      
    และบันทึกข้อมูล นร.ประจําพกันอนรายบุคคล 

8. กรณี นร.ประจาํพักนอนเพิม่จากท่ีรายงาน ใหร้ายงานรายช่ือเพิ่มในภาคเรียนถัดไป 

7. รายงานรายช่ือ นร.ประจาํพักนอนท่ีได้รับจดัสรรลงเว็บไซต์ เมื่อ ร.ร.ได้รับแจ้งโอนเงินประจํา

9. กํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงาน นร.ประจาํพักนอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทาง 

3. อนุญาต และจดัทําประกาศเป็น ร.ร.ประจําพักนอนของ สพท. 

6. แจ้งจดัสรร และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูล นร.ท่ีได้รบัจัดสรรในเว็บไซต์ 

4. แจ้งประกาศให้ ร.ร.ทราบ และบันทึกข้อมลูรายช่ือ นร.ประจาํพักนอน เพื่อขอรับ    
    การจดัสรร  

7. ตรวจสอบรายช่ือ นร.ท่ีได้รับจดัสรร หากไม่เป็นไปตามท่ีจัดสรร สพฐ 
   .จะดําเนินการ    

8. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน 

4. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้มงีานวิจัย เพื่อนําผลงานวจิัยมาใช้ประโยชน์             
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การบรหิารงบประมาณ งบเงินอุดหนนุ เงนิอุดหนนุทั่วไป 
สําหรบัโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์/โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ/ศนูย์การศึกษาพเิศษ 

แนวทางการใช้งบประมาณงบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป 
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ รายการค่าจัดการเรียนการสอน/        
ค่าหนังสือ/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้รับทั้ง 5 รายการ ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับใน  4 รายการ ยกเว้นค่าจัดการเรียน          
การสอน (สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่                    
7 กันยายน 2548  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน) 

2. ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  กิจกรรม การพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา/ไป-กลับ และ ปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
นักเรียนประจํา (สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่              
7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน และ หนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง                    
ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องขอหารือเก่ียวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป) 

สถานศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
               1. เมื่อสถานศึกษาได้รับบัญชีจัดสรรงบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้สถานศึกษาตรวจสอบบัญชีจัดสรร และจัดทําแผนการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังงบประมาณ ตามท่ีระบุไว้ในบัญชีจัดสรรกับเกณฑ์ 
การจัดสรรงบประมาณที่ส่งมาพร้อมบัญชีจัดสรร และระบุงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปีของ
สถานศึกษาด้วย 
               2. เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยสํานักการคลังและสินทรัพย์ ให้สถานศึกษานําเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
สถานศึกษา แล้วสถานศึกษาต้องใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบ
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป ตัวอย่างเช่น ได้รับงบประมาณ ปี 2560 สถานศึกษาสามารถ
ใช้จ่ายได้ 2 ปีงบประมาณ คือ ภายในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน และ
หรือหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องขอหารือเก่ียวกับการใช้เงิน
เหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป) 
                3. สถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลาข้อ 2 เงินที่เหลือต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
                4.  ดอกเบ้ียทีเ่กิดจากเงินฝากธนาคารสถานศึกษาต้องนําส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน    

5.  การจัดซื้อ จัดจ้าง  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวขอ้ง  
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               6.  บันทึกการรับ–จ่ายเงิน  ตามระบบบัญชีของหน่วยงานย่อย  หรือการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 
               7.  การใช้จ่ายเงินต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นลําดับแรก และใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์           
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  
               8.  หลักฐานการใช้จ่ายเงิน สถานศึกษาเก็บไว้เพ่ือให้ตรวจสอบได้ 

 

ลักษณะการใช้งบประมาณ     
                1. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการ            
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
                    1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง โดยให้ใช้ในลักษณะ  
3 ประเภทงบรายจ่าย ดังน้ี 
                 1.1.1 งบบุคลากร 
                                     - ค่าจ้างช่ัวคราว  เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน   พนักงานขับรถ  ฯลฯ  
                 1.1.2 งบดําเนินงาน 
                    - ค่าตอบแทน   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ-ท้องถิ่น  ฯลฯ 
                           - ค่าใช้สอย  เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ฯลฯ 
                          - ค่าวัสดุ   เช่น   ค่าวัสดุการศึกษา   ค่าเคร่ืองเขียน แปรงลบกระดาน  กระทะ   ค่าวัสดุ
เวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ  
                 - ค่าสาธารณูปโภค  เช่น  ค่านํ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  ฯลฯ 
                  1.1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                            -  ค่าครุภัณฑ์   เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคํานวณ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ 
                             -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง
ทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ฯลฯ 

                        ทั้งน้ี กรณีงบลงทุนและงบดําเนินงาน สามารถดําเนินการได้เพ่ิมเติมตามหนังสือ              
สํานักงบประมาณ ดังน้ี  

   1. หนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ  

   2. หนังสือ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

   3. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

    4. หนังสือ ที่ นร 2704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

    5. หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือ              
สํ านักงบประมาณ ที่  นร 0704/ว33 และหนังสือสํ านักงบประมาณ ด่วนที่ สุ ดที่  นร 0704/ว68                   
ที่มา : http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6625 
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                   1.2 ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                  
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง และปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย         
ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 เล่มน้ี  
             2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  
กิจกรรม การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ  
                  2.1  เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจํา  
                  2.2  เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ  
                  2.3  เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนประจํา  
                  ทั้ง 2.1  2.2 และ 2.3  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง และใช้ตามวัตถุประสงค์           
ของรายการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่          
7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน และ หนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง                     ที่ 
กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องขอหารือเก่ียวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไป) 
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                                                 สําเนา 
 
 
 
 
ที่  ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓                                 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        กระทรวงศึกษาธกิาร  กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

              ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรูใ้ห้กบันกัเรียน 
 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
 ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพเิศษที่เป็นหน่วยเบิกและผู้อํานวยการโรงเรียนทีเ่ป็นหน่วยเบกิ 
 

อ้างถึง   ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ 
 ๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ด้วยงบเงินอุดหนุน
สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๒.๑ กระทรวงการคลังกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กําหนด
ระเบียบ ภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ และ 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการใช้จ่าย งบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนได้กําหนดแผนในการจัด 
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน  เช่น การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ   กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม/ 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้ง การพานักเรียน  
ไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันทางการศึกษา กับโรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น โดยใช้จ่ายจาก งบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ  
ซึ่งในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ โรงเรียนบางแห่ง ยังไม่ชัดเจนว่ารายการใด สามารถเบิกจ่ายได้และรายการใดไม่สมควรเบิกจ่าย 
ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย           
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสําหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
ให้กับนักเรียน ด้วยงบเงินอุดหนุน รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้คํานึงถึง 
ความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครอง
เพิ่มเติมด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (นายชินภัทร  ภูมิรัตน) 
      เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

สํานักการคลังและสินทรัพย ์
โทร. ๐ ๒๒๘๐๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘  ๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓ 
โทรสาร  ๐ ๒  2๖๒๘๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘ 
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน 
ด้วยงบเงินอุดหนุนสําหรบัหนว่ยงานในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

******************* 
 
 เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน  ได้แก่ การพานักเรียน 
ไปร่วมกิจกรรมวิชา การกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  หรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ 
นอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน  ดังน้ี 

๑. การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ  ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้แทน 
นักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา 

๒. การพิจารณาสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมรวมท้ังการพักแรมให้เลือกใช้บริการสถานที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นลาํดับแรก กรณจีําเป็นต้องจัดกิจกรรมในสถานที่ของเอกชนให้อยู่ใน  
ดุลพินิจของผู้อํานวยการโรงเรยีน โดยคํานึงถึงความจําเป็นเหมาะสม ประหยัด และวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/การแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี 
กรณีที่ ๑  โรงเรียนเป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ดังน้ี 
๑. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และแตกต่างสถานที่จัดกิจกรรม 
๒. ค่าวัสดุต่างๆ สําหรับการจัดกิจกรรม 
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
๔. ค่าหนังสือสําหรับการจัดกิจกรรม 
๕. ค่าเช่าอุปกรณ์สําหรับการจัดกิจกรรม 
๖. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ไม่เกินมื้อละ ๕๐ บาทต่อคน 
๗. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ 
๘. ค่าสาธารณูปโภค 
๙. ค่าสมนาคุณวิทยากร 

๙.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
 9.1.1 กรณีเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน ๑ คน 
 9.1.2 กรณีเป็นการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ซึ่งได้กําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการจัด 
กิจกรรมและจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่มให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน 
 9.1.3 การนับช่ัวโมงการบรรยายหรือทํากิจกรรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการจัด
กิจกรรมโดยแต่ละช่ัวโมงต้องกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้านาที กรณีกําหนดเวลาไม่เกิน ๕๐ นาที แต่ไม่น้อยกว่า                  
๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหน่ึง 
 ๙.๒ อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
                                 9.2.1 วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 
                                 9.2.2 วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
 

       ทั้งน้ี  ให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร  เอกสารแนบ ๑ (หน้า 46) 
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 ๑๐. ค่าอาหารสําหรับการจัดกิจกรรมม้ือละไม่เกิน ๘๐ บาท หรือกรณีจําเป็นต้องจัดกิจกรรม  
ในสถานที่ของเอกชนให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินมื้อละ ๑๕๐ บาท 
 ๑๑. กรณีที่ไม่สามารถจัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกมื้อ หรือจัดอาหารให้เพียงบางมื้อ 
ให้เบิกค่าใช้จ่าย  ดังน้ี 
    ๑๑.๑ สําหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่าย 
    ๑๑.๑.๑ โดยคํานวณเวลาต้ังแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติ 
ราชการ ตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแล้วแต่กรณี (นับเวลา ๒๔ ช่ัวโมง = ๑ วัน  
ส่วนที่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง หากนับได้เกิน ๑๒ ช่ัวโมง  ให้นับเพ่ิมอีก ๑ วัน) 
    ๑๑.๑.๒ นําจํานวนวันทั้งหมด (ตามข้อ ๑๑.๑.๑) คูณ กับอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายตามสิทธิ 
    ๑๑.๑.๓ นับจํานวนมื้ออาหารท่ีจัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม 
    ๑๑.๑.๔ คํานวณค่าอาหารทั้งหมดโดยให้คิดค่าอาหารมื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตรา  
ค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ 
    ๑๑.๑.๕ นําจํานวนเงินค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายที่คํานวณได้ตาม (ข้อ ๑๑.๑.๒) หักด้วย  
จํานวนเงินค่าอาหารที่คํานวณได้ตาม  (ข้อ ๑๑.๑.๔) ส่วนที่เหลือเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงที่จะได้รับ 
   ๑๑.๒ สําหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราดังน้ี 
 

ที ่ การจัดอาหารต่อวัน เบกิคา่อาหารในลกัษณะเหมาจ่าย 
๑ จัดอาหาร ๒ มื้อ คนละไม่เกิน ๘๐ บาทต่อวัน 
๒ จัดอาหาร ๑ มื้อ คนละไม่เกิน ๑๖๐ บาทต่อวัน 
๓ ไม่จัดอาหารทั้ง ๓ มื้อ คนละไม่เกิน ๒๔๐ บาทต่อวัน 

 
  โดยใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เอกสารแนบ ๒ (หน้า 47)       
เป็นหลักฐานการจ่าย 
 ๑๒. ค่าเช่าที่พักตามที่หน่วยงานให้บริการที่พักเรียกเก็บหรือกรณีจําเป็นต้องพักในสถานที่              
ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กําหนด  ดังน้ี 

 ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน 
 ค่าเช่าพักพักเด่ียว ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน 

 ๑๓. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
 ๑๔. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการสุขาให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ 
 ๑๕. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ 
 ๑๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน 
  ๑๖.๑ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
   ๑๖.๑.๑ กรรมการที่เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน 
   ๑๖.๑.๒ กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน 
  ๑๖.๒ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน เพ่ือเป็น 
การประกาศเกียรติคุณช้ินละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 
 ๑๗. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นสําหรับการจัดกิจกรรม 
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 กรณีที่ ๒ โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ดังน้ี 

๑.  สําหรับครู 
๑.๑ กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันมีการจัดอาหาร ที่พัก 

และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
   ๑.๒ กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันไม่จัดอาหาร ที่พัก 
พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วนให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดสําหรับครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ    
ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น 

 ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน 
สําหรับค่าเช่าห้องพักคู่และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวันค่าเช่าห้องพักเด่ียว 

  ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางให้คํานวณเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑ 
๒. สําหรับนักเรียน 

๒.๑ กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันมีการจัดอาหาร ที่พัก 
และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

๒.๒ กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันไม่จัดอาหาร ที่พัก 
พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้กับนักเรียน ดังน้ี 

 ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน) 
 ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน 
 ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตําแหน่ง 

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ ๑-๔) 
 ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน  

เอกสารแนบ ๒ (หน้า 52)  เป็นหลักฐานการจ่าย 
๓. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นสําหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขัน 

 
หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้คํานึงถึงความจําเป็น  เหมาะสม ประหยัด ภายในวงเงิน  
                   ที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่าน้ัน และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพ่ิมเติมด้วย 
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เอกสารแนบ ๑ 
ใบสาํคญัรบัเงนิสาํหรบัวิทยากร 

 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม...................................................................................................................... 
โครงการ/หลกัสตูร/กิจกรรม...................................................................................................................... 
 

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

 ข้าพเจ้า....................................................................อยู่บ้านเลขที่......................................... 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................ 
ได้รับเงินจาก..................................................................................ดังรายการต่อไปน้ี 
 

รายการ จํานวนเงิน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

ลงช่ือ.................................................................ผู้รับเงิน 
                          (................................................................) 

ลงช่ือ................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                            (................................................................) 
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เอกสารแนบ ๒ 
 

แบบใบสําคญัรบัเงนิคา่ใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมสําหรบันักเรียน 
 

ช่ือส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม...........................................โครงการ/หลักสตูร/กิจกรรม................................... 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .............. 
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน้.....................คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเงินจากโรงเรียน................................
สังกัด สพป. ..................................................../สพม. .................................................ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ ค่าอาหาร 
(บาท) 

ค่าเช่าท่ีพัก 
(บาท) 

ค่าพาหนะ 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

วัน เดือน ปี 
ท่ีรับเงิน ลายมือชื่อ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน       

 
      ลงช่ือ.................................................................ผู้จ่ายเงิน 

      (..........................................................) 
      ตําแหน่ง.............................................................. 
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แนวทางการดาํเนนิการเลือกซ้ือหนงัสือเสริมประสบการณ์   
สําหรบัเดก็ปฐมวัยตามกิจกรรมการสนบัสนุนการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต                             
อย่างทั่วถึงและมีคณุภาพ  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 รัฐบาลกําหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยจัดงบประมาณสําหรับหนังสือเสริม
ประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละรายการ
มีรายละเอียดที่เก่ียวกับการศึกษาระดับอนุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ดังน้ี  

 หนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย     ๒๐๐ บาท/ปี  
อุปกรณ์การเรียน                                          ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน 
(เช่น สีเทียน ดินนํ้ามันไร้สารพิษ กรรไกร ฯลฯ)        
เครื่องแบบนักเรียน (๒ ชุด/ปี)       ๓๐๐ บาท/ปี  

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน  
   (กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลกูเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาดทศันศึกษา การบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 
หนังสือเสริมประสบการณส์าํหรบัเดก็ปฐมวัย 
 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ กําหนดหลักการจัดประสบการณ์สําหรับ เด็กปฐมวัย
อายุ ๓-๕ ปี เพ่ือพัฒนาเด็กองค์รวมอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบบูรณาการไม่สอนเป็นรายวิชา ยึดหลักการบูรณาการ
ที่ว่าหน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ ได้หลายทักษะ  
หลายประสบการณ์สําคัญ การที่เด็กมีโอกาสได้เลือกอ่านหนังสือบ่อยๆจะทําให้เด็กคุ้นเคย กับการใช้
หนังสือและคุ้นเคยกับตัวหนังสือ สิ่งสําคัญที่ควรตระหนัก คือหากเด็กมีประสบการณ์ที่ดีและมีความสุข          
ในการใช้หนังสือจะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างดีย่ิง ในอนาคตหนังสือ 
เสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนองความต้องการของเด็ก เสริมสร้างความคิด 
สร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก ปลูกฝังคุณธรรมเจตคติให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน  
 
 

คณุสมบตัหินงัสือเสริมประสบการณส์ําหรบัเดก็ปฐมวัยสิ่งทีค่วรคาํนึงถึง   
 

 
 ๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ 
  ๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 

  ๑.๓ เหมาะสมกับวัยความสนใจความสามารถและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี 
 

 อายุ ๓-4 ปี 
เด็กวัยน้ีมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ รอบตัว พูดได้มากขึ้น สนใจในความสัมพันธ์         

ระหว่างบุคคล รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก            
เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อ่ืนฟังเข้าใจ ถามอะไร ที่ไหนและเด็กสามารถวาดวงกลมได้ตามแบบ 
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 อายุ ๔-5 ปี 
เด็กวัยน้ีเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการท่ีจะรู้ว่าสิ่งน้ันสิ่งน้ีมาจากไหนทําไมจึงเป็นเช่นน้ี

ทําไมจึงเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี สิ่งน้ีความเป็นมาอย่างไร วัยน้ีเริ่มจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างความจริง และเรื่อง
สมมติ นิทานที่เหมาะสําหรับเด็กวัยน้ีควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และตัวละคร
ร่วมอีก ๒-๓ ตัวเรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เด็กสามารถเล่าเรื่อง นิทานและออกเสียงได้
ถูกต้อง 

 อายุ ๕-6 ปี  
 เด็กวัยน้ีเริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากข้ึน เริ่มเข้าใจว่าตัวเอง 

เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เน้ือหาของเรื่องควรส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยจะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้  

 ๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบท-วัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 

 ๒. คุณลกัษณะของหนังสือ  
    ๒.๑ รูปเลม่  

  ๑) ปกมีความสวยงามน่าสนใจ  
  ๒) ขนาดรูปเล่มเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  ๓) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
  ๔) จํานวนหน้าและจํานวนคําศัพท์เหมาะสมกับวัยของเด็ก  

   ๒.๒ สสีบายตาและไม่ใช้สสีะท้อนแสง  
   ๒.๓ ภาพประกอบ  

  -  มีภาพชัดเจนเหมาะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภาพน่าสนใจให้เรื่องราวต่อเน่ือง และ       
ต้องไม่เป็นภาพที่ทําให้เด็กเกิดความหวาดกลัวและมีช่องว่างพักสายตา ขนาดเหมาะสม  

   ๒.๔ กระดาษ  
       - ควรเป็นกระดาษชนิดดี เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต ฯลฯ  
   ๒.๕ ภาษา  
         - ภาษาที่ใช้ควรมีความถูกต้อง สละสลวย ช่วยให้เกิดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
   ๒.๖  เน้ือหา  
         - เน้ือเรื่องไม่ยากเกินไป ไม่สลับซับซ้อน ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมคุณธรรม  
 

 ๓. ประเภทของหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย 
        ประเภทของหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยควรมีความหลากหลายมีเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ 

มีลักษณะเป็นคํากลอน คําคล้องจองเป็นจังหวะ มีรูปแบบซ้ํา ภาพสวยงาม เช่น  
 ๓.๑ หนังสือนิทาน เช่น นิทานพ้ืนบ้าน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอีสปทั้งที่เป็นร้อยแก้ว  

และร้อยกรอง  
 ๓.๒ หนังสือภาพ เช่น หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ  
    ๓.๓ สารานุกรมภาพสําหรับเด็กอนุบาล  
 ๓.๕ หนังสือทีแ่สดงวิธีการทําหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ  
 ๓.๖ นิตยสารสําหรับเด็ก  
 ๓.๗ หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวัย  
 ๓.๘ หนังสือที่มีเสียงประกอบ หนังสือพลาสติก หนังสือผ้า หนังสือที่ผลิตจากวัสดุอ่ืน  

ที่ไม่เป็นอันตราย หนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสที่แตกต่างกันทําให้เกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ ฯลฯ  
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  แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สาํหรบัเดก็ปฐมวัย 
 

 การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาดําเนินการตามข้ันตอน คือ 
ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการ
ภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้แทน
กรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี  

 ๑. คัดเลือกจากประเภทหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณสมบัติส่งเสริม และ
พัฒนาเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะข้างต้นและ/หรือ 

 ๒. เลือกจากตัวอย่างรายช่ือหนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านการประกวด/               
การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 หมายเหตุ รายละเอียด Download จากเว็บไซต์ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ที่ 
(http://academic.obec.go.th) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (http://www.obec.go.th) 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 
 ๑. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายประเภท มีความหลากหลายในด้านของผู้แต่ง  
ผู้วาดภาพประกอบ และเน้ือหาการเรียนรู้ เพราะจะช่วยให้เด็กมีโอกาสอ่านหนังสือเสริมประสบการณ์  
ที่หลากหลายและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด  

 ๒. จํานวนหนังสือเสริมประสบการณ์ควรเพียงพอกับจํานวนเด็ก  
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ขั้นตอนการจัดซ้ือหนังสือเรยีน   

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

                             

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                   

                           

                                                                               

                                                        

 

 

 

 

 

ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ       
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

แต่งต้ัง   1. คณะกรรมการวิชาการ   
          2. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

 3. คณะกรรมการสถานศึกษา 

ครูผู้สอนคัดเลือกรายการหนังสือรายวิชาพ้ืนฐานจากเว็บไซต์ 
http://academic.obec.go.th/textbook/web  

 โดยเลือกจากบัญชี 1.1 และ 1.2 ซ้ือ                                      

ให้ครบทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครบทุกคน 

เสนอรายชื่อหนังสือผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

ฝ่ายพัสดุพิจารณาวิธีการจัดซ้ือ โดยพิจารณา 

จากงบประมาณการจัดซ้ือ 

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

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

 

ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง 

รายงานขอซ้ือพร้อมแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
และจัดทําใบสั่งซ้ือ 

         

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน 

รายงานขอซ้ือพร้อมแต่งต้ัง    
คณะกรรมการ 2 ชุด และ 

1. คณะกรรมการ        
    ซื้อโดยวิธีคัดเลือก    
2. คณะกรรมการ        
    ตรวจรับ    

ประมาณ 3 วันทําการ  

คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก               
จัดทําหนังสือเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย 

โดยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานกําหนด 

ประมาณ 2 วันทําการ  

ประมาณ 2 วันทําการ  

ประมาณ 3-5 วันทําการ  

คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก               
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย 

ท่ีคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น 
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(ต่อ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ทํารายงานการจัดซ้ือหนังสือจากผู้ขายที่พิจารณาคัดเลือกได้ 

ทําหนังสือเชิญผู้ขายมาลงนาม 
ในสัญญาซ้ือขาย  

(ผู้ขายเตรียมหลักประกันสัญญา 5% มาด้วย) 

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน 

ประมาณ 1-2 วันทําการ  

ประมาณ 1-2 วันทําการ  

ประมาณ 7 วันทําการ  

คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก               
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย 

ท่ีคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น 

กรณีท่ีส่งหนังสือเรียนเกินกําหนด กรณีส่งหนังสือตรงตามกําหนด

โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการปรับ 

ให้ผู้ขายทราบ (แจ้งอัตราการปรับ) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ดําเนินการตรวจรับหนังสือเรียน  

โรงเรียนเบิกจ่ายเงิน 

โรงเรียนเบิกจ่ายเงินโดยหักค่าปรับ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ดําเนินการตรวจรับหนังสือเรียน 

วันท่ีผู้ขายส่งหนังสือครบ 

คํานวณค่าปรับ 
และแจ้งจํานวน 
ค่าปรับให้ผู้ขาย 

ทราบ 
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ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง/นกัเรียน 
 

1. โรงเรียนปกต ิ
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) 
รวม 

๒ ภาคเรียน 
๑.  

รายหัว 
๒. 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

๓. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 
๑.  

รายหัว 
๒.  

หนังสือ
เรียน 

๓. 
อุปกรณ์ 
การเรียน 

๔. 
เครื่องแบบ 
นักเรียน 

๕. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา  
อ.๑ ๘๕๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑,๑๖๕ ๘๕๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๑,๖๖๕ ๒,๘๓๐ 
อ.๒ ๘๕๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑,๑๖๕ ๘๕๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๑,๖๖๕ ๒,๘๓๐ 

ประถมศึกษา  
ป.๑ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 625 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,370 ๓,755 
ป.๒ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 619 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,364 3,749 
ป.๓ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ ๖๒๒ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๓๖๗ ๓,๗๕๒ 
ป.๔ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 673 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,418 3,803 
ป.๕ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 806 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,551 3,936 
ป.๖ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ ๘๑๘ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๕๖๓ ๓,๙๔๘ 

มัธยมศึกษาตอนต้น  
ม.๑ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๑,๗๕๐ 764 ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ 3,614 6,014 
ม.๒ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๑,๗๕๐ 877 ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ 3,727 6,127 
ม.๓ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๑,๗๕๐ ๙๔๙ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๗๙๙ ๖,๑๙๙ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๒,๖๐๕ ๑,๙๐๐ 1,318 ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ 4,423 7,028 
ม.๕ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๒,๖๐๕ ๑,๙๐๐ ๑,๒๖๓ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๔,๓๖๘ ๖,๙๗๓ 
ม.๖ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๒,๖๐๕ ๑,๙๐๐ ๑,๑09 ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๔,๒๑4 ๖,๘19 
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ก. เงนิปัจจัยพืน้ฐานนกัเรียนยากจน 

     1. โรงเรยีนปกต ิ
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) 
รวม 

๒ ภาคเรียน 
๑.  

รายหัว 
๒. 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

๓. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 
๑.  

รายหัว 
๒.  

หนังสือ
เรียน 

๓. 
อุปกรณ์ 
การเรียน 

๔. 
เครื่องแบบ 
นักเรียน 

๕. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 

ระดับประถมศึกษา 
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน) 
 คนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี 

ป.๑ 500   ๕๐๐ 500     ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
ป.๒ 500   ๕๐๐ 500     ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
ป.๓ 500   ๕๐๐ 500     ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
ป.๔ 500   ๕๐๐ 500     ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
ป.๕ 500   ๕๐๐ 500     ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
ป.๖ 500   ๕๐๐ 500     ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑ์สถานะครัวเรือน) 
คนละ ๓,๐๐๐บาท/คน/ปี 

ม.๑ 1,500   ๑,๕๐๐ 1,500     ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 
ม.๒ 1,500   ๑,๕๐๐ 1,500     ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 
ม.๓ 1,500   ๑,๕๐๐ 1,500     ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 
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ข. จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ) 
 

      1. จัดโดยครอบครัว 
 

 
ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)  
รวม 

๒ ภาคเรียน 
๑.  

รายหัว 
๒. 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

๓. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม ๑.  
รายหัว 

๒. 
หนังสือ
เรียน 

๓. 
อุปกรณ์ 
การเรียน 

๔. 
เครื่องแบบ 
นักเรียน 

๕. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 

อ.1 ๓,๕๙๖ ๑๐๐ ๒๑๕ ๓,๙๑๑ ๓,๕๙๖ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๔,๔๑๑ ๘,๓๒๒ 
อ.๒ ๓,๕๙๖ ๑๐๐ ๒๑๕ ๓,๙๑๑ ๓,๕๙๖ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๔,๔๑๑ ๘,๓๒๒ 
ป.๑ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ 625 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 5,101 ๙,217 
ป.๒ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ 619 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,095 ๙,211 
ป.๓ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ ๖๒๒ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๐๙๘ ๙,๒๑๔ 
ป.๔ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ 673 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๑4๙ 9,265 
ป.๕ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ 806 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,282 ๙,๓98 
ป.๖ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ ๘๑๘ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๒๙๔ ๙,๔๑๐ 
ม.๑ ๕,๑๓๘ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๗๘๘ ๕,๑๓๘ 764 ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ 7,002 ๑๒,๗90 
ม.๒ ๕,๑๓๘ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๗๘๘ ๕,๑๓๘ 877 ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๗,๑15 ๑๒,902 
ม.๓ ๕,๑๓๘ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๗๘๘ ๕,๑๓๘ ๙๔๙ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๗,๑๘๗ ๑๒,๙๗๕ 
ม.๔ ๕,๓๐๓ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๐๐๘ ๕,๓๐๓ 1,318 ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,826 ๑๓,834 
ม.๕ ๕,๓๐๓ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๐๐๘ ๕,๓๐๓ ๑,๒๖๓ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๗๗๑ ๑๓,๗๗๙ 
ม.๖ ๕,๓๐๓ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๐๐๘ ๕,๓๐๓ ๑,๑09 ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๖๑7 ๑๓,๖๒5 
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      2. จัดโดยสถานประกอบการ 
 

 
ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)  
รวม 

๒ ภาคเรียน 
๑.  

รายหัว 
๒. 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

๓. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม ๑.  
รายหัว 

๒. 
หนังสือ
เรียน 

๓. 
อุปกรณ์ 
การเรียน 

๔. 
เครื่องแบบ 
นักเรียน 

๕. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 

ปวช.๑ ๕,๘๖๘ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๕๗๓ ๕,๘๖๘ ๒,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๙,๔๗๓ ๑๖,๐๔๖ 
ปวช.๒ ๕,๘๖๘ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๕๗๓ ๕,๘๖๘ ๒,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๙,๔๗๓ ๑๖,๐๔๖ 
ปวช.๓ ๕,๘๖๘ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๕๗๓ ๕,๘๖๘ ๒,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๙,๔๗๓ ๑๖,๐๔๖ 
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ค. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์
 

      ๑) นักเรยีนประจํา 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) 
รวม 
๒ 

ภาคเรียน พื้นฐาน 
สมทบ 

(ประจํา) 
อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

รวม พื้นฐาน 
สมทบ 

(ประจํา) 
หนังสือเรียน 
(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เครื่องแบบ 
นักเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รวม 

อ.๑-อ.3 850 14,450 100 215 15,615 850 14,450 200 100 300 215 16,115 31,730 

ป.๑ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 625 195 360 240 16,820 32,655 

ป.๒ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 619 195 360 240 16,814 32,649 

ป.๓ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 622 195 360 240 16,817 32,652 

ป.๔ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 673 195 360 240 16,868 32,703 

ป.๕ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 806 195 360 240 17,001 32,836 

ป.๖ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 818 195 360 240 17,013 32,848 

ม.๑ 1,750 14,350 210 440 16,750 1,750 14,350 764 210 450 440 17,964 34,714 

ม.๒ 1,750 14,350 210 440 16,750 1,750 14,350 877 210 450 440 18,077 34,827 

ม.๓ 1,750 14,350 210 440 16,750 1,750 14,350 949 210 450 440 18,149 34,899 

ม.๔ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,318 230 500 475 18,773 35,728 

ม.๕ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,263 230 500 475 18,718 35,673 

ม.๖ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,109 230 500 475 18,564 35,519 
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       ๒) นักเรียนไป-กลบั 
 

 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61)  
รวม 
๒  

ภาคเรียน พื้นฐาน 
สมทบ 

(ประจํา) 
อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

รวม พื้นฐาน 
สมทบ 

(ประจํา) 

หนังสือ
เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เครื่องแบบ 
นักเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รวม 

อ.๑-อ.3 850 3,610 100 215 4,775 850 3,610 200 100 300 215 5,275 10,050 
ป.๑ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 625 195 360 240 5,980 10,975 
ป.๒ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 619 195 360 240 5,974 10,969 
ป.๓ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 622 195 360 240 5,977 10,972 
ป.๔ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 673 195 360 240 6,028 11,023 
ป.๕ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 806 195 360 240 6,161 11,156 
ป.๖ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 818 195 360 240 6,173 11,168 
ม.๑ 1,750 3,300 210 440 5,700 1,750 3,300 764 210 450 440 6,914 12,614 
ม.๒ 1,750 3,300 210 440 5,700 1,750 3,300 877 210 450 440 7,027 12,727 
ม.๓ 1,750 3,300 210 440 5,700 1,750 3,300 949 210 450 440 7,099 12,799 
ม.๔ 1,900 3,300 230 475 5,905 1,900 3,300 1,318 230 500 475 7,723 13,628 
ม.๕ 1,900 3,300 230 475 5,905 1,900 3,300 1,263 230 500 475 7,668 13,573 
ม.๖ 1,900 3,300 230 475 5,905 1,900 3,300 1,109 230 500 475 7,514 13,419 
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ง. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
      ๑) นักเรียนประจํา 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) 
รวม 

๒ ภาค
เรียน พื้นฐาน 

สมทบ 
(ประจํา) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม พื้นฐาน 
สมทบ 

(ประจํา) 

หนังสือ
เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เครื่อง 
แบบ 

นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 

อ.๑-อ.3 850 14,660 100 215 15,825 850 14,660 200 100 300 215 16,325 32,150 

ป.๑ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 625 195 360 240 17,030 33,075 

ป.๒ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 619 195 360 240 17,024 33,069 

ป.๓ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 622 195 360 240 17,027 33,072 

ป.๔ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 673 195 360 240 17,078 33,123 

ป.๕ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 806 195 360 240 17,211 33,256 

ป.๖ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 818 195 360 240 17,223 33,268 

ม.๑ 1,750 14,550 210 440 16,950 1,750 14,550 764 210 450 440 18,164 35,114 

ม.๒ 1,750 14,550 210 440 16,950 1,750 14,550 877 210 450 440 18,277 35,227 

ม.๓ 1,750 14,550 210 440 16,950 1,750 14,550 949 210 450 440 18,349 35,299 

ม.๔ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,318 230 500 475 18,773 35,728 

ม.๕ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,263 230 500 475 18,718 35,673 

ม.๖ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,109 230 500 475 18,564 35,519 
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       ๒) นักเรียนไป-กลบั 
 

 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) รวม 
๒  

ภาคเรียน 
พื้นฐาน สมทบ 

(ไป-กลับ) 
อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรม
พัฒนา 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รวม พื้นฐาน สมทบ 
(ไป-กลับ) 

หนังสือ
เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เครื่องแบบ 
 นักเรียน 

กิจกรรม
พัฒนา 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รวม 

อ.๑-อ.3 850 3,610 100 215 4,775 850 3,610 200 100 300 215 5,275 10,050 
ป.๑ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 625 195 360 240 5,980 10,975 
ป.๒ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 619 195 360 240 5,974 10,969 
ป.๓ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 622 195 360 240 5,977 10,972 
ป.๔ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 673 195 360 240 6,028 11,023 
ป.๕ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 806 195 360 240 6,161 11,156 
ป.๖ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 818 195 360 240 6,173 11,168 
ม.๑ 1,750 3,500 210 440 5,900 1,750 3,500 764 210 450 440 7,114 13,014 
ม.๒ 1,750 3,500 210 440 5,900 1,750 3,500 877 210 450 440 7,227 13,127 
ม.๓ 1,750 3,500 210 440 5,900 1,750 3,500 949 210 450 440 7,299 13,199 
ม.๔ 1,900 3,500 230 475 6,105 1,900 3,500 1,318 230 500 475 7,923 14,028 
ม.๕ 1,900 3,500 230 475 6,105 1,900 3,500 1,263 230 500 475 7,868 13,973 
ม.๖ 1,900 3,500 230 475 6,105 1,900 3,500 1,109 230 500 475 7,714 13,819 
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จ. ศูนย์การศกึษาพเิศษ 

 
 

ชั้น 
ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) ภาคเรียนที่ 1/๒๕61 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61) 

 
 

รวม 
๒ 

ภาคเรียน 

 
 

ค่าอาหาร 

ปัจจัย 
พื้นฐาน  
นักเรียน 
ประจํา 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

 
 

รวม 

 
 

ค่าอาหาร 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 
นักเรียน 
ประจํา 

หนังสือ
เรียน 

รวม/ชุด 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เครื่องแบบ
นักเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

 
 

รวม 

ประจํา 13,500 500 100 215 14,315 13,500 500 200 100 300 215 14,815 29,130 

ไปกลับ 3,630 - 100 215 3,945 2,970 - 200 100 300 215 3,785 7,730 

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

      กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

     ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง  การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาทุกเขต 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศกึษาของสถานศึกษา 
                      สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาํนวน ๑ ชุด 

2. หลักเกณฑ์เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            จํานวน ๑ ชุด 
        ๓. สําเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
            คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน ๑ ชุด 
        ๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            จํานวน ๑ ชุด 

 

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุง 
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม  

     ๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุงการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ๒) หลักเกณฑ์การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน   

      3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ๔) แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
  

 
                          (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 
             เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖  โทรสาร๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ 
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ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เรื่อง  การเกบ็เงินบํารุงการศกึษาของสถานศึกษา   
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

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

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบํารุง
การศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศ  ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับน้ีแทน 
 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด  ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗  
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดให้สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เก็บเงินบํารุงการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน              
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเน้ือหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากร
พิเศษ การสอนด้วยรูปแบบ หรือวิธีการที่แตกต่างจาก การเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนภายใต้
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
 
 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 
 

                           (นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล) 
                           รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

  ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาสําหรับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม และ            
มีศักยภาพเป็นสถานศึกษาที่มีช่ือเสียงต้องการจะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน               
ด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ทําการสอนเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก ค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้กอปรกับ
การตอบข้อหารือของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สามารถประกาศให้สถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่าย เพ่ือจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 

 ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาจํานวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย            
ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่ง            
เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นกรณีพิเศษ  ดังน้ัน เพ่ือให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้
เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงกําหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังน้ี 

 ก.สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่สามารถเรียกเก็บเงิน 
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เน่ืองจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้แล้ว ดังน้ี 
  ๑. ค่าเล่าเรียน 
  ๒. ค่าหนังสือเรียน 
  ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  ๔. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
  ๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนาร ี/ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศกึษา  ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บรกิารอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพ่ิมเติมจากหลักสูตรปีละ ๔๐ ช่ัวโมง 

9. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพ้ืนฐาน 
 ๑๐. ค่าสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน 
 ๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล 
 ๑๓. ค่าวัสดุสํานักงาน 
  ๑๔. ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
  1๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
  1๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา 
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 ๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 ๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน 
 ๒๐. ค่าบัตรประจําตัวนักเรียน 
 ๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 
 ๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน 
  สําหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดทําเป็นลักษณะพิเศษอย่างมีคุณภาพ 
สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจําเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายได้ตาม
ความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน  ดังน้ี 
 

ที ่ รายการ อัตราการเกบ็ / คน / ภาคเรยีน 
๑ ห้องเรียนพิเศษ  EP (English  Program) 

- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไม่เกิน  ๓๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

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

 
ไม่เกิน  ๑๗,๕๐๐  บาท 
ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศด้านวิชาการ 
และด้านอ่ืน ๆ (เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เป็นต้น) 

เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ 
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้นค่าใช้จ่าย
ห้องเรียนพิเศษ   
ด้านภาษาอังกฤษให้เก็บได้ไมเ่กินครึ่งหน่ึงของ 
ห้องเรียน MEP 

 

 การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
      ค. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน  
ที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจ  
ของผู้ปกครองและนักเรียน  โดยไม่รอนสิทธ์ินักเรียนที่ด้อยโอกาส  ดังน้ี 
 

ที ่ รายการ อัตราการเกบ็ / คน / ภาคเรยีน 
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด 

ของนักเรียนนอกเวลาเรียน 
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพ             
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรายการรวมกันไม่เกิน 
๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน ๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 

๔ ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ 
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  ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐาน 
ทั่วไป ที่ได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  โดยประหยัดตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังน้ี 
   ๑. ค่าจ้างครูทีม่ีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 
   ๒. ค่าสาธารณูปโภคสําหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
   ๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์  กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน) 
   ๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ  โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐาน  
ที่รัฐจัดให้ 
   ๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
   จ. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังน้ี 
   ๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน / ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
   ๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   ๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๔. ค่าอาหารนักเรียน 
   ๕. ค่าหอพัก 
   ๖. ค่าซักรีด 
   สําหรับสถานศึกษาที่จัดให้นักเรียนอยู่ประจํา สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น   
    ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธ์ิ 
ที่จะได้รับ ดังน้ี 
   ๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน ควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ช่ัวโมง 
   ๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก 
   ๓. ค่าสาธารณูปโภคสําหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
   ๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
   ๕. ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ 
   ๖. ค่าอาหารนักเรียน 
            7. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ/คณุธรรม/ชุมนุมลกูเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาดและการไปทศันศึกษา 
   ๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตปีละ ๔๐ ช่ัวโมง 
      อน่ึง  การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ได้รับอนุมัติจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน จึงจะดําเนินการขอรับการสนับสนุนได้โดยให้มี การประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า 
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ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เรื่อง  การระดมทรัพยากรของสถานศกึษา  

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
------------------------------- 

 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นกําหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน              
ตามมาตรา ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดมทรัพยากรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กําหนด 
 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   
   

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  

 
 

                     (นายวรวัจน์  เอ้ืออภญิญกุล) 
                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แนวปฏิบตัิการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

ด้วยปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบกับ 
มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา ดังน้ัน เพ่ือให้การระดมทรัพยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังน้ี 

๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี 

๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจําเป็น 
๓. สถานศึกษาต้องแต่งต้ังคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมและ  

ให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจะต้อง 
สอดคล้องกับโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. สถานศึกษาต้องรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
......................................................... 
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ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารนบัอายุเดก็เพื่อเขา้รบัการศึกษา ระดบักอ่นประถมศึกษา 
      ในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

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

    โดยที่เห็นสมควรให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษา                   
ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้เป็นไปตาม มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงให้ยกเลิกประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา           
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
และให้ใช้ประกาศฉบับน้ีแทน 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภท 
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑ (๑) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้ดังต่อไปน้ี 
     ข้อ 1  การรับเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษา 
ในช้ันอนุบาล 1  
  ข้อ 2  การนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้นับต้ังแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1  
วันที่ 16 พฤษภาคม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕49  

ประกาศ  ณ  วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

                     
(นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แนวปฏบิตักิารรับเดก็เพื่อเขา้รบัการศกึษาระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

(สําหรบัเดก็อายุ 3 ปบีรบิรูณ์) 
 สังกดั สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ปกีารศกึษา 2560 

 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคน

ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ซึ่งรัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึงเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย น้ัน 
  เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ สอดคล้องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ในพ้ืนที่ขาดแคลน ไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดอยู่แล้ว 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงกําหนดแนวปฏิบัติในการรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์  
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

1. สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้สามารถ
เปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ต่อไปได้ ไม่เกินจํานวนห้องที่รับอยู่เดิม  

2. สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ มาก่อน หากในเขตพ้ืนที่บริการไม่มี
สถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอ่ืนเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ให้สามารถรับ 
เด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา 

3. พ้ืนที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอ่ืนจัดการศึกษา
อนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจํานวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษานั้น ๆ  
ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ 
ได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา  

4. การจัดช้ันเรียน เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในช้ันอนุบาล 1  
เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในช้ันอนุบาล 2 และ 3 ตามลําดับ 

ทั้งน้ี การดําเนินการตามข้อ 1 ถึง 3 ให้ดําเนินการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น้ัน ๆ 
 

 

*********************** 
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ด่วนท่ีสุด 
 

ที่ ศธ ๐4006/ว 2951         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    กระทรวงศกึษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 

          31  พฤษภาคม  2560 

เรื่อง  การจัดช้ันเรียนระดับช้ันอนุบาลของโรงเรียนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 

อ้างถึง  1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560            
    จํานวน 1 ฉบับ 

          2. แนวปฏิบัติการรับเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สําหรับเด็ก   
     อายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560     
     จํานวน 1 ฉบับ 

  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศการรับนักเรียนอายุ 3 ขวบ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากเดิมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับนักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล 1 อายุ 4 ขวบ และช้ันอนุบาล 2 อายุ 5 ขวบ น้ัน 

  ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอแจ้งเรื่องการจัดช้ันเรียนระดับ       
ช้ันอนุบาลของโรงเรียนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากเดิมช้ันอนุบาล 1 และช้ันอนุบาล 2 
อายุ 4 -5 ขวบ  เป็น ช้ันอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ ช้ันอนุบาล 2 อายุ 4 ขวบ ช้ันอนุบาล 3 อายุ 5 ขวบ                   
และโรงเรียนที่รับนักเรียนอายุ 4- 5 ปี จัดช้ันเรียนเป็นช้ันอนุบาล 2 และช้ันอนุบาล 3 ตามลําดับ เห็นสมควร
ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งการจัดช้ันเรียนระดับช้ันอนุบาลให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                    
                      (นายการณุ  สกุลประดิษฐ์) 
          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๘0 ๕530 
โทรสาร    ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๓๒ 
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หน้า 11 
 

เล่ม ๑๓๓   ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง           ราชกิจจานเุบกษา                    ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

                             คาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
ที ่๒๘/๒๕๕๙ 

เรือ่ง ใหจ้ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ๑๕ ปี โดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย 
----------------------------------- 

 
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายน้ัน รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ป็ น เ ว ล า  ๑๕  ปี  ตามม ติคณะรั ฐ มนตรี  วั นที่  ๑๓  มกร าคม  ๒๕๕๒  โ ด ยขออนุ มั ติ 
ต้ังงบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขตการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลําดับ 
หั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชา ติ พิจารณาแล้ ว เ ห็น ว่า โดยที่ เ รื่ อ ง น้ีสอดคล้อง กับนโยบาย 
ด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถ 
ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทาง
ดังกล่าวและพัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของ
รัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักประกันความย่ังยืนมั่นคง และเพ่ือให้สามารถจัดงบประมาณ
สนับสนุนได้อย่างต่อเน่ือง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ในคําสั่งน้ี 
“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือ 

ผ่านทางสถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี” หมายความว่า การศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 

(อนุบาล)  (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓) 
หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย 

“การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหน่ึง
อย่างใด  ซึ่งจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะ
ความต้องการและความจําเป็นของแต่ละบุคคล 

“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
พัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
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ข้อ ๒ ให้ส่วนราชการที่ เ ก่ียวข้องตามท่ีคณะรัฐมนตรี กําหนดเตรียมการเพ่ือจัดให้ 
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 

ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี เพ่ือเสนอตามกระบวนการจัดทํา 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่ 
(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน 
(๒) ค่าหนังสือเรียน 
(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(๔) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(๖) ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่คณะรฐัมนตรีเห็นชอบ 
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาใช้แทน 

และขยายผลต่อจากคําสั่งน้ีแล้วเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คําสั่งน้ีใช้บังคับ 
ข้อ ๕ ในกรณมีีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งน้ี ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด 
ข้อ ๖ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่มผีลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งน้ีใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคบัต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓ 

ข้อ ๗ คําสั่งน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

    หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                        ที ่1833/2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานประชุมจัดทําแนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
       ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

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

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาส                          
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย          
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณ จํานวน 
36,230,405,900 บาท ประกอบด้วย ๕ รายการย่อย ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๒) ค่าหนังสือเรียน                           
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้     
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีตัวช้ีวัด           
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 6,945,488 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ ๑๐๐  น้ัน 

                    

เพ่ือให้การบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังน้ี 

 

คณะที่ปรึกษา 
๑. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒. นายณรงค์  แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

คณะทํางาน 
1. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                     ประธานคณะทํางาน                     
2. ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผู้แทน                                         คณะทํางาน 
3. ผู้อํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน                                                     คณะทํางาน                     
4. ผู้อํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้แทน                   คณะทํางาน  
5. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้แทน           คณะทํางาน 
6. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน                                     คณะทํางาน 
7. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้แทน                                   คณะทํางาน 
8  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาภาคบังคับ หรือผู้แทน                                                       คณะทํางาน 
9. ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน                                                             คณะทํางาน 
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10. นายรังสรรค์ มณีเล็ก                                                                                คณะทํางาน 
      ข้าราชการบํานาญ   
11. นางสุดาพร  ปานกลิ่น                                                                        คณะทํางาน 
      ข้าราชการบํานาญ  
12. นายทองสุข อยู่ศร ี                                                                                          คณะทํางาน 
      ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
13.  นายสมัย  ธนะศรี    คณะทํางาน 
      ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
14. นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี                                                                                 คณะทํางาน 
      ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
15. นางเทียมจันทร์ สขุศิร ิ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
16. นายสมจิต  สมอ               ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 
17. นางสาวสุภัคมล ชินวงค์           ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
18. นายประกอบ  ทองดํา ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
19. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง   ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
20. นางวิลาวัลย์  ทองแย้ม ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 
21. นางสาววรนันท์  รวมสขุ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
22. นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร      ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                  คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
23. นางพรพิมล  ชินภักดี ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
24. นางสาวอรัญญา  แยงเจริญ       ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                 คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 
25. นายกมล  สุมาลา                  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง                             คณะทํางาน         
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
26. นายนริศ ไชยแก้ว                  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเด่ือ                                คณะทํางาน    
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
27. นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ          ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (คุรรุาษฎร์รฐักิจโกศล)    คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
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28. นายอดุลย์ นันท์บัญชา              ผู้อํานวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์                  คณะทํางาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
29. นายประหยัด  วังวร               ผู้อํานวยการโรงเรียนธาตุพนม คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
30. นางเยาวรัช ปรีดาพันธ์ุ  ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์           คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
31. นางสาวพรพิมล  แจ่มกระจ่าง     ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์           คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  
32. นางสาววันทนา จันทมณี           ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                            คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
33.  นางสุวรรณา ธรรมโม              นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ                      คณะทํางาน 
      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
34. นางพัชรกันย์ เมธาอัครเกียรติ     ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ                               คณะทํางาน 
      สํานักการคลังและสินทรพัย์  
35. นางสาวศรณ์วรัชท์  ทองเก่า       นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ                              คณะทํางาน    
      สํานักการคลังและสินทรพัย์  
36. นางวรรณ ี จันทศิร ิ                   ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้                         คณะทํางาน 
      สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
37. นางสาวเจตนา พรมประดิษฐ์   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ                             คณะทํางาน 
      สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
38. นายอรุณ  พรหมจรรย์    ผู้อํานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะทํางาน 
      สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
39. นายรัฏกร  ฟ้องเสียง   นิติกรชํานาญการพิเศษ         คณะทํางาน 
      สํานักงานพัฒนาระบบบริหารและนิติการ 
40. นางสาวสอางค์  จงสวัสด์ิพัฒนา   ผู้อํานวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ                         คณะทํางาน 
      สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
41. นางสาวสําเภาเงิน  ชาติสําราญ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ                                     คณะทํางาน    
      สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
42. นางสาวจริยา  วิวัฒน์ทรงชัย      พนักงานราชการ                                                   คณะทํางาน  
      สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
43. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก   ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ                        คณะทํางาน  
   สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
44. ผู้อํานวยการกลุ่มสารสนเทศ หรือผูแ้ทน                                                               คณะทํางาน 
      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
45. นางนงค์นุช  โอวาทชัยพงศ์          ผู้อํานวยการกลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา                    คณะทํางาน 
      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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46. นางเพ็ญศรี  วิลาวรรณ    ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย                     คณะทํางาน 
      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
47. นางสาวกรวิภา  สุขศรีสงัข์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ                    คณะทํางาน 
      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
48. นายณัฐกร  ชูเพ็ชร                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      คณะทํางาน 
      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
49. นายจักรพันธ์ อัมรนันท ์            พนักงานธุรการ                                                   คณะทาํงาน 
      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
50. นางสาวกัลยา ชูโชติ   ผู้อํานวยการกลุ่มงบประมาณ 1          คณะทาํงานและเลขานุการ 
   สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
51. นางวรรณา   จิตกระแส   เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน                            คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
52. นางเบญจวรรณ   ดวงใจ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ        คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
        สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
53. นางสาวไพรินทร์  สุขกําปัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ        คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
54. นายดนุสรณ์ เมฆประยูร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         คณะทํางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
   สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
55. นางสาววิภาภรณ์ ฤทธ์ิชัย         เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน                    คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
      สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

โดยให้คณะทํางานมีหน้าที่ 
 ๑. เสนอผลการดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล           
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60             
เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 ๒. ระดมความคิดเห็นและจัดทําร่างแนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 ๓. จัดทําแนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

           สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

                                                                     

                                                                             (นายบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
                                                 เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ศูนย์ประสานงาน 
 

ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ 
สํานักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๓ ,0-๒๒๘0-๕๕1๒ 
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๕ 

หนังสือเรียน 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
           โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๓ , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๕ , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๖ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

สํานักการคลังและสินทรัพย์  
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, -๒๒๘๘-๕๕22 

เปดิดบูญัชีจัดสรรได้จาก 
http://plan.bopp‐obec.info 

รายงานข้อมูลจํานวนนกัเรียน 
http://plan.bopp-obec.info 

เปดิดแูนวทางการจดัซ้ือหนงัสือเรียนได้จาก 
      http://academic.obec.go.th 
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