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คำนำ 
 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5  
เพื่อให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  
สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด 
  การจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นแนวทางหลักและปรับปรุง 
แนวทางการดำเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  เพื่อให้คนไทยมีการศึกษาและการเรียนรู้ 
โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะ 
ที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่  
ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และพัฒนากำลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายโดยคาดหวังว่า
ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้ อมร่วมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  3. แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกัน   
สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสำคัญ  
ของแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของนโยบาย  
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการดำเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรยีน
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาสามารถ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล 
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        เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วง    
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว 2348 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 87 
        เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
               ศึกษาข้ันพื้นฐาน   ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  (COVID-19) (เพ่ิมเติม) 
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว 4093 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 89 
        เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา  
               ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 4/2565     91 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหาร 
  งบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
ศูนย์ประสานงาน               95 
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แนวทางการดำเนินงาน 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ก. ความเป็นมา 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระสำคัญในหมวด ๕ หน้าที่ 
ของรัฐด้านการศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี   
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และบัญญัติเกี ่ยวกับ  
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา 
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
 ในส่วนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ  
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับ มาตรา 14 บัญญัติว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื ่น ซึ ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี  ดังต่อไปนี ้ (1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี ้ยงดูบุคคล ซึ ่งอยู ่ในความดูแลรับผิดชอบ (2) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับ 
การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด (3)  การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่าย
การศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นว่านโยบายจัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
เป็นเวลา 15 ปี สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม  
แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชน จึงได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ได้ยืนยัน  
แนวทางการจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพัฒนาต่อไป
ด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที ่ของรัฐและมาตรการ  
ตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง 
และได้ให้ความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา 
หรือผู้จัดการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษ  
และการศึกษาสงเคราะห์ด้วย นอกจากนี้ ได้กำหนดความหมายของคำว่า การศึกษาพิเศษ  หมายความว่า 
การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบ
โดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล 
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และการศึกษาสงเคราะห์ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากหรืออยู ่ใน
สถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
   ทั้งนี้ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดเตรียมการ เพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแลและพัฒนาทางร่างกาย  จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินการ ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดอัตราค่าใช ้จ ่ายในการจ ัดการศึกษาสำหรับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีค่าใช้จ่าย ได้แก่  
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื ่องแบบนักเรียน  
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ (6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และข้อ 6 ให้อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ 
คำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ตามข้อ 3  

 โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุมัติ  
ตั้งงบประมาณเป็นรายปี เพื่อดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลำดับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549
อนุมัติให้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 
ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน   
 อนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใช้ผลการวิจัย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ การปรับเพิ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ผลการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ปรับ
อัตราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน 
และนอกระบบโรงเรียน โดยแบ่งการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  
ใช้อัตราดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน   
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ข. วัตถุประสงค ์
 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการ
พ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที ่จะได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ค. เป้าหมาย 
๑. ด้านปริมาณ  

  จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖5 
จำนวนทั้งสิ้น ๖,623,909 คน จำแนกได้ ดังนี้  
       จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
  ระดับก่อนประถมศึกษา         857,124  คน 
  ระดับประถมศึกษา          3,044,339  คน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            1,690,300  คน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,010,067  คน 
  ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)             5,656  คน 
  นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ      16,423  คน 
       จำนวนนักเรียน จำแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้   
  โรงเรียนปกติ  (จำนวน 29,349 โรง)   6,554,031  คน 
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  (จำนวน  52  โรง)              33,070  คน 
  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  (จำนวน  48  โรง)      12,528  คน 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  (จำนวน  77  ศูนย์)           16,423  คน 
        การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครวั/สถานประกอบการ    7,857  คน  
                       (จัดโดยครอบครัว 2,201 คน จัดโดยสถานประกอบการ 5,656 คน)  

๒. ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนทุกระดับ โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
 

ง. ตัวชี้วัด 
๑. ด้านปริมาณ 

      ร้อยละของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๒. ด้านคุณภาพ  

       2.1 ร้อยละของนักเรียนที ่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ 
อันพงึประสงคต์ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงาน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
               2.3 ร้อยละของผู ้ปกครองมีความพึงพอใจที ่ได้ร ับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   2.4 ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 
จ. นิยามศัพท์ 
 1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง งบประมาณที่รัฐจัดสรร 
ให้สถานศึกษา 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  (ค่าใช้จ่ายรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึง การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยรับเด็กเข้าศึกษาซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึง 
อายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กท่ีสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 
 3. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี แต่ไม่เกินอายุ 20 ปี 
ตามข้อมูลที่รายงานเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
 4. ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ให้แก่เด็กที ่มี 
อายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี 
 5. ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 – 6 
 6. ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  
คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท
สามัญ (ระดับชั ้น ม.4 ถึง ม.6) หรือระดับ ปวช. ที ่จ ัดโดยสถานศึกษา และประเภทอาชีวศึกษาที ่จัด 
โดยสถานประกอบการ (ปวช.)  
 7. การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ ่งจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะ  
ความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล 
 8. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาให้กับเด็กที ่ตกอยู ่ในภาวะยากลำบาก 
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที ่ดีขึ้น 
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
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 9. เด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย หมายถึง เด็กวัยเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทีเ่ข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
  9.1 เด็กที่ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร หมายถึง เด็กที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 
  9.2 เด็กที ่ไม่มี ทร .13 หมายถึง เด็กต่างด้าวที ่ไม่มีสัญชาติไทยไม่อยู ่ในทะเบียนกลาง 
ใช้รหัสนำหน้าด้วย G โดยได้รับรหัสประจำตัวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
  9.3 เด็กท่ีมี ทร.13 หมายถึง เด็กท่ียังไม่ได้รับสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกลาง  
 10. เด็กต่างชาติ หมายถึง เด็กที่มีสัญชาติต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีหลักฐาน 
แสดงตัวตน 

ฉ. แนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรร
งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน 5 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,547,330,900 บาท  ดังนี้ 

 1. ค่าจัดการเรียนการสอน              22,030,552,700 บาท  
 2. ค่าหนังสือเรียน    5,172,395,900 บาท    
 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน   2,511,686,900 บาท    
 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน   2,591,013,800 บาท   
 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  4,241,681,600 บาท    

 โดยมีแนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 

1.  ค่าจัดการเรียนการสอน  
  ค่าจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 
โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

      1.1  เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป 
             1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว  
                     จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้ 
               ระดับก่อนประถมศึกษา     ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ ๘๕๐ บาท/คน)  
                ระดับประถมศึกษา           ๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ ๙๕๐ บาท/คน)  
                ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ ๑,๗๕๐ บาท/คน)  
                  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๓,8๐๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรยีนละ ๑,๙๐๐ บาท/คน)  
 
 



6 
 

          1.1.2 เงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม 
        1.1.2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที ่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เ พ่ิม 
เงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้  
             1) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพ่ิม
จากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๕๐ บาท/คน)  
             2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพ่ิม
จากรายหัวที่ได้รับปกติ อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)  
        1.1.2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เพ่ิม 
เงินอุดหนุน ให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้ 
เฉพาะนักเรียน ม.ต้น เพ่ิมให้อีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)  
        1.1.2.3 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน   
            มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ปรับอัตรา
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ดังนี้ 
            1)  ระดับประถมศึกษา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา  
                  (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน)  
            2)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,0๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา 
                (ภาคเรียนละ 1,500 บาท/คน)  
      สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แนวทางและวิธีการบริหารจัดการ  
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามภาคผนวก หน้า 33 
        1.1.2.4 ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน  
            ตามหนังส ือกรมบัญชีกลาง ที ่  กค 0406.4/11297 ลงว ันที่   
24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนตามที่ขอทำความตกลงไว้ ดังนี้ 
  1) ระดับประถมศึกษา ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี  
            (ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน) 
  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี  
                (ภาคเรียนละ ๔,๐๐๐ บาท/คน)  

    1.1.3 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัวและ 
สถานประกอบการ เกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 
     ระดับก่อนประถมศึกษา ๗,๑๙๒ บาท/คน/ปี        (ภาคเรียนละ ๓,๕๙๖ บาท/คน) 
     ระดับประถมศึกษา ๗,๓๖๒ บาท/คน/ปี             (ภาคเรียนละ ๓,๖๘๑ บาท/คน) 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐,๒๗๖ บาท/คน/ปี    (ภาคเรียนละ ๕,๑๓๘ บาท/คน) 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,606 บาท/คน/ปี      (ภาคเรียนละ 5,303 บาท/คน) 
     ระดับ ปวช. ๑-๓  ๑๑,๗๓๖ บาท/คน/ปี            (ภาคเรียนละ ๕,๘๖๘ บาท/คน)  

 
 
 
 



7 
 

  1.1.4 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้  
   1.1.4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  
           1) นักเรียนประจำ ๓๐,๖๐๐ บาท/คน/ปี  
                      (ภาคเรียนละ 15,300 บาท/คน) 
              2) นักเรียนไป - กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ป ี
                   (ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)  
   1.1.4.2 ระดับประถมศึกษา  
     1) นักเรียนประจำ ๓๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี  
                   (ภาคเรียนละ ๑๕,๔๐๐ บาท/คน)  
              2) นักเรียนไป - กลับ  ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี  
                       (ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน)  
   1.1.4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
               1) นักเรียนประจำ ๓๒,๒๐๐ บาท/คน/ปี  
                            (ภาคเรียนละ ๑๖,๑๐๐ บาท/คน)  
              2) นักเรียนไป - กลับ  ๑๐,๑๐๐ บาท/คน/ปี  
                                              (ภาคเรียนละ ๕,๐๕๐ บาท/คน)  
   1.1.4.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                                            1) นักเรียนประจำ ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี  
                                              (ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)  
                                            2) นักเรียนไป - กลับ  ๑๐,๔๐๐ บาท/คน/ปี  
                                                (ภาคเรียนที่ ๕,๒๐๐ บาท /คน)  
  1.1.5 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 
   1.1.5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 
    1) นักเรียนประจำ ๓๑,๐๒๐ บาท/คน/ปี  
                                      (ภาคเรียนละ 1๕,๕๑๐ บาท/คน)  
    2) นักเรียนไป - กลับ ๘,๙๒๐ บาท/คน/ปี 
                                              (ภาคเรียนละ ๔,๔๖๐ บาท/คน)  
   1.1.5.2 ระดับประถมศึกษา  
                    1) นักเรียนประจำ ๓๑,๒๒๐ บาท/คน/ปี  
        (ภาคเรียนละ ๑๕,๖๑๐ บาท/คน)  
                                            2) นักเรียนไป - กลับ ๙,๑๒๐ บาท/คน/ปี  
                                              (ภาคเรียนละ ๔,๕๖๐ บาท/คน) 
   1.1.5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                                            1) นักเรียนประจำ ๓๒,๖๐๐ บาท/คน/ปี 
        (ภาคเรียนละ ๑๖,๓๐๐ บาท/คน)  
    2) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๕๐๐ บาท/คน/ปี 
         (ภาคเรียนละ ๕,๒๕๐ บาท/คน) 
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       1.1.5.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                                       1) นักเรียนประจำ ๓๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี  
                                            (ภาคเรียนละ ๑๖,๒๕๐ บาท/คน)  
                                           2) นักเรียนไป - กลับ ๑๐,๘๐๐ บาท/คน/ปี  
                                          (ภาคเรียนละ ๕,๔๐๐ บาท/คน)  
  1.1.6 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
   1.1.6.1 ค่าอาหารนักเรียนประจำ ๒๗,๐๐๐ บาท/คน/ปี  
    (ภาคเรียนละ ๑๓,๕๐๐ บาท/คน) 
   1.1.6.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี  
                                            (ภาคเรียนละ ๕๐๐ บาท/คน) 
   1.1.6.3 ค่าอาหารนักเรียน ไป - กลับ ๖,๖๐๐ บาท/คน/ปี  
                                            (ภาคเรียนละ ๒,๙๗๐ - ๓,๖๓๐ บาท/คน) 

 

2. ค่าหนังสือเรียน  
 2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นค่าหนังสือ
เสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับชั ้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื ้นฐาน ใน ๓ กลุ ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะ ป.๑ - ป.6 เพ่ือจัดสรร 
ให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้  
 

      มูลค่าหนังสือต่อชุด        
  ก่อนประถมศึกษา    ๒๐๐  บาท/คน/ป ี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    ๖56  บาท/คน/ปี 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   ๖50  บาท/คน/ป ี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ๖53  บาท/คน/ปี  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    707  บาท/คน/ป ี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   846  บาท/คน/ป ี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   859   บาท/คน/ป ี
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    808   บาท/คน/ป ี
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    921   บาท/คน/ป ี
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    996   บาท/คน/ป ี
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                  ๑,๓84  บาท/คน/ป ี
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                      ๑,326  บาท/คน/ปี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                      ๑,๑64  บาท/คน/ปี 
  ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ   ๒,๐๐๐  บาท/คน/ปี 
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 2.2  ลักษณะของหนังสือที่ใช้ 
   กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื ้อหนังสือตามกิจกรรม 

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 
        2.2.1  ระดับก่อนประถมศึกษา  
        เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
        2.2.2  ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖)  
         เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ  
      1) ภาษาไทย  
      2) คณิตศาสตร์  
      3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
      5) สุขศึกษาและพลศึกษา  
     6) ศิลปะ  
      7) การงานอาชีพ  
      8) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
    และแบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มี เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็น  
แก่นักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาเท่านั้น  ได้แก่  
  1) ภาษาไทย  
  2) คณิตศาสตร์  
  3) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
      2.2.3  ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)  
   เป็นหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
   หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖4 เป็นต้นไป  
ทุกระดับชั้น ให้ใช้หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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 2.3  การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  

        2.3.1 หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล 
   ให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล เป็นผู้คัดเลือกหนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   การพิจารณาคัดเลือกให้พิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรสถานศึกษา ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรม 
รักษ์สิ ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อตัวอย่างหนังสือที่ผ่านการประกวด/การคัดเลือกจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจากเว ็บไซต์สำนักว ิชาการและมาตรฐานการศึกษา  http://academic.obec.go.th  
หรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู ้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/ 
    2.3.2 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
    ให้ครูผู ้สอนเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ  
เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
(ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   การคัดเล ือกให้พ ิจารณาจากหนังส ือเร ียนและแบบฝึกหัดรายว ิชาพื ้นฐาน 
พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา  
มีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน โดยปกติให้เลือกจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้  
ในสถานศึกษา จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื ่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/ หร ือเว ็บไซต์  
ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th    

2.4   แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  
           2.4.1  การจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล 
     ให้จัดซื้อเพื่อใช้สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควรมีหลากหลายประเภท หลากหลายในด้านของผู้แต่ง ผู้วาดภาพประกอบ
และเนื้อหาการเรียนรู้ และมีจำนวนเพียงพอกับเด็ก เหมาะสมต่อการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนระดับ 
ชั้นอนุบาล 
   2.4.2 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ดำเนินการจัดซื้อ ดังนี้ 
     1) จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนครบทุกคน
โดยหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้พิจารณาเลือกซื ้อฉบับที ่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
   สำหรับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้อื ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ได้เห็นชอบการขยายเวลาการอนุญาตใช้สื ่อการเรียนรู ้ของเอกชนที ่ใบอนุญาตครบ ๕ ปี ในปีการศึกษา  
๒๕๕๙ – ๒๕๖4 ให้สามารถใช้ต่อในปีการศึกษา ๒๕๖5 ได้อีกในระยะเวลา ๑ ปี เพื่อรอการปรับปรุงและ
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับใหม่ 

http://academic.obec.go.th/textbook/web/
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    2) จัดซื้อแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษา โดยให้จัดซื้อแบบฝึกหัด 
ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือแจกให้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ทั้งนี้ การจัดซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา  
ให้พิจารณาเลือกซื้อฉบับที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   กรณสีถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการตามข้อ ๑) และ ๒) ข้างต้นได้  
อาจรวมกลุ่มกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน หรือร้องขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ช่วยดำเนินการแทนได้ 
   กรณีท่ีได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน 
ให้สถานศึกษายืมเงินจาก งบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน 
หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื ่อได้ร ับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดสามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้ 
      กรณีโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่  
๑) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ๒) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล 
และจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๓) ห้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔) ห้องเรียนในโรงเรียนหลักสูตร English Program (EP) 
และห้องเรียนในโรงเรียนหลักสูตร Mini English Program (MEP) สามารถนำเงินงบประมาณไปจัดซื้อ 
หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พิเศษของโครงการได้ โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกัน
ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    กรณีมีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื ้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู ้พื ้นฐาน 
รายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว ให้สถานศึกษาสามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับ
ปฐมวัยหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติมทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
หรือจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรียกเก็บคืน 
และสร้างวินัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.5 วิธีดำเนินการจัดซื้อ  
                      2.5.1  ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที ่ นร 0704/ว 37 ลงวันที ่ 6 มกราคม 2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ) 
และกฎกระทรวงที ่เกี ่ยวข้อง โดยให้คำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและให้ต่อรองราคาจากผู ้ขาย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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     กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจำเป็นต้องระบุชื่อสำนักพิมพ์และชื่อผู้แต่งเป็นการ เฉพาะ 
ให้ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยให้จัดทำหนังสือแจ้งให้
ผู ้มีอาชีพ ร้านค้า สำนักพิมพ์ เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที ่จะทำ ได้ เมื ่อมีผู ้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว  
หากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ทำการต่อรองราคาให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้ 
       2.5.2 ให้สถานศึกษาเตรียมดำเนินการหาผู้ขายไว้ให้พร้อม เพื่อที่จะทำสัญญาได้ทันที  
เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  
       2.5.3 เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจำนวน
เงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน และออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ 
ในนามของสถานศึกษาตามจำนวนเงินที่ได้รับส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน  
       2.5.4 เมื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุ หนังสือเรียน 
และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  
                      2.5.5 การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
ทั้งนี ้ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานมาให้ด้วยแล้ว  
 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
 

 3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน 
  ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด 
กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ  
ในอัตราดังนี้   

        ระดับก่อนประถมศึกษา       ๒๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๐๐ บาท/คน)  
  ระดับประถมศึกษา             ๓๙๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๑๙๕ บาท/คน)  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๒๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๐ บาท/คน) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน)  
  ระดับ ปวช.๑ - ๓              ๔๖๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๓๐ บาท/คน) 
                       ที่จัดโดยสถานประกอบการ  
    ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้ 

 3.2 แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน  
        3.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน 
ให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด  
        3.2.2 สถานศึกษาจ่ายเง ินสด ให้กับนักเรียนและ/หรือผู ้ปกครอง โดยดำเนินการ 
ตามขั้นตอนการจ่ายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้  
                 1) เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอน
เงินและจำนวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาว่ามีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน  
                 2) สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษา  
ตามจำนวนเงินที่ได้รับส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน  



13 
 

                 3) สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คน โดยมีครูประจำชั้นร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน 
ให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้  
ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ตามแบบหลักฐานการจ่ายเงิน  
ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ (ตามแบบฟอร์มหน้า 15) 
           4) สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ /หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การเรียน  
ได้ตามความต้องการ เช่น จัดซื้อจากร้านค้า ชุมชน ฯลฯ โดยดำเนินการให้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียน 
ที่ห่างไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งผู้ปกครอง
หาซื้อได้ลำบาก สถานศึกษาสามารถดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดหาได้ โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              5) สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียน  
จากนักเรียน หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้
หลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 (ตามแบบฟอร์มหน้า 16)  
      6) สถานศึกษาดูแลให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริง หากพบว่านักเรียนไม่มี                  
อุปกรณ์การเรียน โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองนำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครอง  
จะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ  
      7) นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามความต้องการ 
ให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยส่งผลต่อคุณภาพการเรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้
สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต  
วัสดุฝึก ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด้าน ICT กระเป๋านักเรียน ฯลฯ เป็นต้น  
      8) กรณีที ่ผู ้ปกครองบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษาดำเนินการ 
ตามแนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์อุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียน  
ด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  (ตัวอย่าง 
ตามแบบฟอร์มหน้า 25) เพ่ือนำไปเลือกซ้ืออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้ 
        3.2.3 สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน  
โดยดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  
       1) แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการ
จ่ายเงินรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและรายการค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแจ้ง  
ความประสงค์จะให้โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของ
นักเรียน ซึ่งผู้ปกครองหรือนักเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ (ถ้ามี) พร้อมแนบ
เอกสารสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของนักเรียนที่แจ้งความประสงค์
ให้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
       ๒) จัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน 
ตามแบบที่กำหนด พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตัวอย่างเอกสารหมายเลข 3 (ตามแบบฟอร์มหน้า 17) 
       ๓) ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยเร็ว 
       ๔) เก็บหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน  
เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และเพ่ือการตรวจสอบ  
   5) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำกับ ดูแลการโอนเงินและตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน  



14 
 

       6) กำชับผู้ปกครองหรือนักเรียนนำเงินดังกล่าวไปจัดหาอุปกรณ์การเรียนและ
เครื ่องแบบนักเรียน โดยสถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเร ียน  
จากนักเรียน หรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้
หลักฐานการจัดหาแทน) ตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 (ตามแบบฟอร์มหน้า 16) 
 
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
 4.1  งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน 
     ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้  
   ระดับก่อนประถมศึกษา    ๓๐๐ บาท/คน/ปี  
    ระดับประถมศึกษา     ๓๖๐ บาท/คน/ปี  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ๔๕๐ บาท/คน/ปี  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ๕๐๐ บาท/คน/ปี  
    ระดับ ปวช. ๑ - ๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ  ๙๐๐ บาท/คน/ปี  
 ทั้งนี้ ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ 
กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซ้ือเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุด
กีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้   

 4.2  แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน  
                       4.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โอนงบประมาณค่าเครื ่องแบบ
นักเรียนให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพ่ือให้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณ 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด  
         4.2.2 สถานศึกษาจ่ายเงินสดหรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารให้กับนักเรียน และ/หรือ
ผู้ปกครอง 

 4.3  การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
                       สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู ้ปกครองจัดซื ้อ จัดหาเครื ่องแบบนักเรียนได้  
ตามความต้องการ โดยดำเนินการให้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียน 
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลำบ าก โรงเรียน
สามารถดำเนินการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน 
ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดซื้อ 
นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้จาก ร้านค้า ชุมชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง ฯลฯ  
       กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองอาจนำเงิน 
ที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน  
ชุดประจำท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได ้
                      วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้ปฏิบัติเหมือนกับการจ่าย 
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
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เอกสารหมายเลข ๑ 
แบบหลักฐานการจ่ายเงิน 

 

❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน   ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน   ภาคเรียนที่…............ ปีการศึกษา…............ 
 

ระดับชั้น  ❏อนุบาลปีที่…..............   ❏ประถมศึกษาปีที่……...................... 
  ❏มัธยมศึกษาปีที…่..........  ❏ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…........................ 

นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น…………….........คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…........................................................... 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…....................................................................ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนำเงิน 
ที่ได้รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการหากไม่ดำเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืน
ให้กับโรงเรียนต่อไป 
 

ที ่ ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเลข 
ประจำตัว 

นักเรียน ๑๓ หลัก 

จำนวนเงิน วันที่ 
รับเงิน 

ลายมือชื่อ 
ผู้ปกครอง/ 
นักเรียน 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  รวมทั้งสิ้น     

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

 

                                                   ตรวจสอบแล้วถูกต้อง    
                       
          ลงชื่อ...................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                (.................................................)  
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เอกสารหมายเลข ๒ 

แบบหลักฐานยืนยันการจดัหา 
(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน) 

❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน   ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน   ภาคเรียนที่ …............... ปีการศึกษา…………………….... 
 

ระดับชั้น  ❏ อนุบาลปีที่…..................   ❏ ประถมศึกษาปีที่…................. 
   ❏ มัธยมศึกษาปีที…่...........   ❏ ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…................... 

นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น…..................คน  ได้รับเงินจากโรงเรียน….................................................................. 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…..................................................และขอรับรองว่านักเรียนทุกคน/ผู้ปกครอง
ได้นำเงินไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานจริง 
 

ที ่  ชื่อ - สกุลนักเรียน หมายเลข 
ประจำตัว 
นักเรียน  
๑๓ หลัก 

จำนวนเงิน ลายมือชื่อ 
ผู้ปกครอง/ 
นักเรียน 

หมาย
เหตุ  เคร่ืองแบบ 

นักเรียน 
อุปกรณ์ 
การเรียน 

รวม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมทั้งสิ้น      
      

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

            ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 

ลงชื่อ.......................................................  ผู้อำนวยการโรงเรียน  
       (....................................................) 
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เอกสารหมายเลข 3 
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน งบเงินอุดหนุน 

โรงเรียน..............................................................  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................ 
นักเรียนระดับชั้น...................................................... 

ที่ เลขบตัร
ประชาชน 

ของนักเรียน 

ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ปกครอง เบอร์
โทรศัพท์ 

ประะเภทการโอน จำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น หมายเหต ุ
ระบบบัญชีธนาคาร/ระบบพร้อมเพย ์

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร 

เลขที่บญัชี
ธนาคาร 

หมายเลข
พร้อมเพย์ 

ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

ค่าปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรยีน

ยากจน 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
          

 รวมทั้งสิ้น 
  

         ตรวจสอบแล้ว         รับรองข้อมูลถูกต้อง 
   ลงช่ือ .................................................ครูประจำช้ัน     ลงช่ือ................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
        (...................................................)             (.................................................) 
   วันท่ี...........เดือน...................... พ.ศ. ...........      วันท่ี............เดือน........................... พ.ศ. ......... 
 
หมายเหตุ 1. จัดทำแยกนักเรียนแต่ละระดับช้ัน ระดับชั้นละ 1 ชุด  
                 2. จัดทำแยกแต่ละชุด กรณผีู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง 1 ชุด หรือ 
                    กรณีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน 1 ชุด
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5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 5.1 งบประมาณค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้  
   ก่อนประถมศึกษา    ๔๓๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๑๕ บาท/คน)  
   ประถมศึกษา            ๔๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๒๔๐ บาท/คน) 
   มัธยมศึกษาตอนต้น     ๘๘๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๔๐ บาท/คน) 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย    ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน) 
   ปวช.๑-๓ ที่จัดโดยสถานประกอบการ   ๙๕๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ ๔๗๕ บาท/คน)  
 5.2 แนวทางการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สถานศึกษาวางแผนดำเนินการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการดำเนินงาน ดังนี้  
                       5.2.1 กิจกรรมวิชาการ  
   เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ และแก้ไขข้อบกพร่อง  
ของนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการให้โอกาสนักเ รียนได้เรียนรู้ 
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตย ทั ้งนี ้ เพื ่อเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้   
โดยพัฒนาความสามารถด้านการส ื ่อสารด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว ้าง   
(Growth Mindset) ด้านการแก้ปัญหา ด้านการใช้เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู ้ที ่ส่งเสริมการเรียนรู้  
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนอง 
ความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทำงาน ทักษะ  
ทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะ
ชีวิตและสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ  
  5.2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์   
   เป็นกิจกรรมที ่ช ่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที ่ด ีงาม  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื ่อเสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม โดยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก 
การทำประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง  ๆ ทั ้งที ่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
และต่อส่วนรวม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งม่ันในการทำงาน ความกตัญญู) และปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และหวงแหนสมบัติของชาติ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้  
   1) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ได้แก่ ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก 
ค่ายรักษ์สัตว์ ค่ายยุวชนคนดี ค่ายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นต้น    
   2) ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู ้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ   
ในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้แก่ การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม  
การผจญภัย (ไต่เขา ปีนต้นไม้ ฯลฯ)  
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           5.2.3  กิจกรรมทัศนศึกษา 
       โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษา 
ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
เพ่ือใหน้ักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง  
       5.2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
       เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่น ักเร ียนเพิ ่มเติม 
จากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทำสื ่อรายงาน การนำเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์  
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
      5.2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด  
และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี ่ยมบ้านนักเรียนที ่เป็นค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื ้อเพลิง  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือชั ่วโมง
อินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น 
  อนึ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สถานศึกษาสามารถพิจารณาเลือกจัดกิจกรรมหรือบูรณาการกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั ้งนี้ 
สามารถถัวจ่ายงบประมาณได้ตามความเหมาะสม  
 
ช. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 

  สำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็น
สถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษจากสถานศึกษาทั่วไป ได้รับการอนุโลมนอกจากแนวทางการดำเนินการข้างต้น ดังนี้  
      1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
                         1.1 โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนในลักษณะประจำ  
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี  
ชุดลำลอง ถุงเท้านักเรียน รองเท้านักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ตามหนังสือสำนักงบประมาณ  
ที่ นร ๐๔๑๐/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ และจากแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ให้นำไปจัดทำ
กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัด รองเท้า ชุดกีฬา ที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น โดยให้โรงเรียน 
เป็นผู ้ดำเนินการแทนผู้ปกครอง โดยมีหลักฐานแสดงความจำนงไว้กับผู ้อำนวยการโรงเรียนด้วยเหตุผล
ผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลและการคมนาคมลำบาก  
         1.2 โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่รับนักเรียนประเภทไป – กลับ
สามารถดำเนินการตามแนวนโยบายได้   
                        1.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้บริการเด็กพิการตั ้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ 
ในการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย (ชุดต่าง ๆ) ตามความเหมาะสม  
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  2. ค่าหนังสือเรียน  
                         โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนบกพร่องทางร่างกาย 
หรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา) ดำเนินการดังนี้ 
          2.1  โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเอง 
ในบางส่วน  
          2.2  โรงเรียนสอนคนตาบอด ไม่สามารถใช้หนังสือเรียนตามปกติให้จัดทำหนังสือ  
อักษรเบรลล์ได้  
          2.3  โรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้จัดทำแบบเรียนในด้านพัฒนาศักยภาพ และ 
แบบเสริมประสบการณ์ของเด็กแต่ละบุคคล  
          2.4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาที ่ให้บริการฟื ้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 
ตั ้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ให้จัดทำเอกสารตาม แผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ของเด็กพิการแต่ละบุคคล  
และแบบเสริมประสบการณ์ รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ 

ซ. แนวทางการบริหารงบประมาณ 
 
 
+ 

1.  การจัดสรรงบประมาณ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ 

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน/
ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)  ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และ ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน มีขั ้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
(ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖4 และภาคเรียนที่ ๑/๒๕65) รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 
 

การจัดสรรงบประมาณ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖4 
 

จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
ครั้งที่ ๑  จัดสรร ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียนในสังกัดทุกคน   
            โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖4 
ครั้งที่ ๒  จัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 

  ในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียน    
            รายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖4  

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕65 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ จัดสรร ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖4 
           ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง เป็น อ.๒ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๒ ม.๓  
           ม.๕ และ ม.๖ สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น อ.๑ อ.2 ป.๑ ม.๑ และ ม.๔  
            จัดสรรร้อยละ ๗๐ จำนวนนักเรียนชัน้ อ.๑ อ.2 ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ เดิม  
             ปีการศึกษา 2๕๖4 
ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
           ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕65 แล้วจึงจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ ร้อยละ ๑๐๐  
           ของจำนวนนักเรียนปัจจุบัน 
**ทั้งนี ้การโอนเงินประจำงวด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ** 
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  กรณีสถานศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเกินจำนวนนักเรียนจริง ภาคเรียนที่ 1/2564 
และภาคเรียนที่ 2/2565 (นักเรียนลดลง) ให้สถานศึกษาเก็บเงินงบประมาณไว้สมทบในการจัดสรรครั้งต่อไป 
ซึ ่งจะหักลบงบประมาณที ่ เก ินในภาคเร ียนถัดไป  สำหร ับกรณีน ักเร ียนย้ายให้สถานศึกษาต้นทาง 
แจ้งรายละเอียดรายการพร้อมหลักฐานที่นักเรียนได้รับจัดสรรให้สถานศึกษาปลายทางทราบ   
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน แจ้งจั ดสรรงบประมาณ กิจกรรม 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาให้สำนักงาน 
เขตพื ้นที ่การศึกษาทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบเพื ่อเตรียมการจัดซื ้อ จัดหา จัดกิจกรรมต่อไป 
สถานศึกษาสามารถเปิดดูรายละเอียดการจัดสรรได้จากเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
http://www.bopp.go.th ทั ้งนี ้ จะโอนงบประมาณดังกล ่าวให้แก่หน่วยเบิกจ่ายเพื ่อ ดำเนินการโอน
งบประมาณเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้นักเรียนได้รับ  
หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน 
   สำหรับโรงเร ียนที ่เป็นหน่วยเบิก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ได้โอนเงินประจำงวดให้เพ่ือเบิกจากคลังจังหวัด  
 2. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
                        2.1 ระดับสถานศึกษา 
                              2.1.1 ให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน และให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษากำกับติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ  
ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย 
                              2.1.2 สถานศึกษาต้องใช้จ ่ายเง ินภายในปีงบประมาณ กรณีมีเง ินเหล ืออยู่  
ให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมด  
ตามระยะเวลาเงินที ่เหลือต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที ่สุด  
ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน)  
                        2.1.3 สถานศ ึกษาแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการกำก ับ ต ิดตาม และประเม ินผล  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นกรรมการกำกับ 
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                              2.1.4 สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานโครงการ โดยรายงานในระบบเว็บไซต์ 
https://e-budget.jobobec.in.th เลือกรายการระบบบัญชีการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ( National Education 
Account : NEA )  
                        2.2 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                               สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดำเนินงานภายในเขตพื้นที ่การศึกษา และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน  
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ ่ายในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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                       2.3 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม  
และประเมินผลการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน 
 3.  แนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 
     การดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เน้นการมีส ่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร ่วมทำ ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ  
โดยกลุ ่มเป้าหมายในการมีส่วนร่วมประกอบด้วย นักเรียน ผู ้ปกครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้ 
     3.1 นักเรียน 
           นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการร่วมพิจารณาจัดซื ้อจัดหาเครื ่องแบบนักเรียนและ 
อุปกรณ์การเร ียนของตน ตามความเหมาะสม โดยเงินที ่ได้ร ับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ  
ซึ่งรับผิดชอบการใช้ การรักษาหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน  
และรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
      3.2 ผู้ปกครอง 
        ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
ในปกครองของตนให้เพียงพอ โดยเงินที ่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ สร้างความตระหนัก 
และปลูกฝังนิสัยให้นักเรียน ใช้หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
   3.3 คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ ่าย ซึ ่งประกอบด้วย ๑) ผ ู ้แทนครู ๒) ผ ู ้แทนผู ้ปกครอง  
๓) ผู้แทนชุมชน และ ๔) ผู้แทนนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
                            3.3.1 รว่มพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน 
                            3.3.2 ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
นักเรียนและสถานศึกษา  
                            3.3.3 ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน  
และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
                            3.3.4 ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผล เพื ่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน 
ในเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                            3.3.๕ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน 
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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         ประกอบด้วย                                       ประกอบด้วย 
                                

                        ๑. ผู้แทนครู          ไม่น้อยกว่า ๑ คน   1. 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. ผู้แทนนักเรียน   ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
                 รวม      ไม่น้อยกว่า ๔ คน            รวม         ไม่น้อยกว่า ๘ คน 
 
 
 
 
 
           

    สถานศึกษาจัดทำประกาศรายช่ือคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
     เป็นรายปีแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอำนาจหน้าที่ 

            

3.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 
                           3.4.1  ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน 
                           3.4.2 ให้ความเห็นชอบในการกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา 
                           3.4.3 ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน 
ของสถานศึกษา  
     กรณีงบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน
ให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น 
และเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี  
๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                           3.4.4 สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 
                           3.4.5 ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เร ียน  
และนำไปใช้เพ่ือพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน 
ไม่เกิน ๓๐๐ คน 

กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียน 
ตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 



24 
 

ตารางแสดงการมีส่วนร่วม 

 

 

3. บริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

  กรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว                
มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนนำไป                
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถทำได้โดยทำใบสำคัญรับเงินจากโรงเรียน  
และนำเงินบริจาคให้กับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกัน ตามแบบใบแสดงเจตจำนงบริจาคค่าเครื่องแบบ
นักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ตัวอย่างแนวทางการบริจาคเงินฯ (ตามแบบฟอร์ม หน้า 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตาม 
ประเมินผล 

ร่วมรับผิดชอบ 

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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แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน 
........................................ 

 

ใบแสดงเจตจำนงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน 

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

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

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

อยู่บ้านเลขที่...................ถนน.......................................................แขวง/ตำบล......................... .............................. 
อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์. ............................. 
ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)....................................... .........................................................  
หมายเลขประจำตัวนักเรียน (๑๓ หลัก).................................................. ระดับชั้น...................ปีการศึกษา ๒๕๖5 

 มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่เป็นสิทธิ์
ของข้าพเจ้าด้วยความสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรายการ ดังนี้  

   ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน.................................................บาท 
   ค่าอุปกรณ์การเรียน     จำนวน.................................................บาท  
               รวมจำนวนเงินทั้งสิน้..................................บาท (............................................................) 

เพื่อให้โรงเรียนนำไปดำเนินการ ดังนี้ 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 
 ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาหรือจัดสร้างอาคารเพื่อประโยชนท์างการศึกษา 

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

หมายเหตุ   โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่………………….............….. ให้กับผู้บริจาคแล้ว 
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4. ปฏิทินการดำเนินงาน 
 

  เพ่ือให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้   
 

ปฏิทินการดำเนินงานการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี 
๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดหลักการ 

และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย  
เดือนมกราคม 2565 

๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศ 
รายชื่อหนังสือเรียนลงในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับ
เลือกใช้ในสถานศึกษา 
๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยู่ (ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖) 
๒.๒ หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตเพ่ิมเติม (ชั้น ป.๑ – ชั้น ม.๖)  

 
 
 
รอบที่ 1 วันที่  21 มกราคม 2565 
รอบที่ 2 วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 

3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาชี้แจงและประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงานโครงการ 

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรร
งบประมาณให้แก่ สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วย
เบิกจ่าย เพื่อโอนงบประมาณดังกล่าว ให้แก่สถานศึกษา 
ในสังกัด 

ภาคเรียนที่ 2/2564 
ภายในเดือนมกราคม 2565  
ภาคเรียนที่ 1/2565  
ภายในเดือนมีนาคม 2565 

๕ สถานศึกษารณรงค์การบริจาคเงินท่ีได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน 

เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565 

๖ สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/ส่งของ/ตรวจรับ  
ตามโครงการฯ และนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6.1 ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อ 
6.2 ให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพ่ือให้นักเรียน    
      มีหนังสือใช้โดยพร้อมเพรียงกันก่อนเปิดภาคเรียน 

 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 
 

7 สถานศึกษาจัดหนังสือให้นักเรียนทุกคนทันก่อนวันเปิด 
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2565 

  ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565          
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ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี 
๘ สถานศึกษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์ 

การเรียนให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองทันก่อนวัน 
เปิดภาคเรียน  

ภาคเรียนที่ 2/2564 
ภายในเดือนธันวาคม 2564 
ภาคเรียนที่ 1/2565 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการกำกับ  
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลให้เป็นไปตามโครงการฯ 
และนโยบาย 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป 

๑๐ สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินท่ีได้รับสิทธิ์ 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรายงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แบบฟอร์มการบริจาค หน้า 24 

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2565  

11 สถานศึกษารายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน พร้อมทั้งยืนยัน
จำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(Data Management Center : DMC) 

ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ภาคเรียนที่ 2/2564 
ครั้งที่ ๒ ข้อมูล ภาคเรียนที่ 1/2565 
จาก http://www.bopp-obec.info 

1๒ สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรายงานผ่านระบบเว็บไซต์ 
https://e-budget.jobobec.in.th เลือกรายการระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( National Education Account : NEA ) 

ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม 2565 

  

ฌ. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ 
เป็นพลเมืองดีของโลก  

3. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   5. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ  .ศ .  2565 แยกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้ 
 
 
 
 

http://www.bopp-obec.info/
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                   5.1 โรงเรียนปกติ  
ชั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕64  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕65 รวมงบประมาณ 

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

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

๑,๖๖๕ บาท  
๒,401 บาท - ๒,604 บาท 
2,901 บาท - ๓,104 บาท  
๓,658 บาท - ๓,846 บาท 
๕,158 บาท - ๕,346 บาท 
๔,489 บาท - ๔,๒69 บาท 

๒,๘๓๐ บาท 
๓,786 – ๓,๙89 บาท 
4,286 – ๔,489 บาท 
6,058 – ๖,246 บาท 
7,558 – 7,746 บาท 
7,094 – ๖,๘74 บาท 

 

                   5.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
ชั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕64  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕65 รวมงบประมาณ 

อ.๑ - อ.3 นักเรียนประจำ 
อ.๑ - อ.3 นักเรียนไป-กลับ 
ป.๑ - ป.๖ นักเรยีนประจำ 
ป.๑ - ป.๖ นักเรยีนไป-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 
๑6,851 บาท - ๑7,054 บาท 
  6,011 บาท -   6,214 บาท
18,008 บาท - ๑8,196 บาท 
  ๖,958 บาท -   7,146 บาท 
18,839 บาท - 18,619 บาท 
  ๗,789 บาท -   7,569 บาท 

31,730 บาท 
10,050 บาท 
32,686 - 32,889 บาท 
11,006 - 11,209 บาท 
34,758 - 34,946 บาท 
12,658 - 12,846 บาท 
35,794 - 35,574 บาท 
13,694 - 13,474 บาท 

 

                   5.3 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ชั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕64  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕65 รวมงบประมาณ 

อ.๑ - อ.3 นักเรียนประจำ 
อ.๑ - อ.3 นักเรียนไป-กลับ 
ป.๑ - ป.๖ นักเรยีนประจำ 
ป.๑ - ป.๖ นักเรยีนไป-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 
๑7,061 บาท - ๑7,264 บาท 
  6,011 บาท -   6,214 บาท               
 18,208 บาท - ๑8,396 บาท  
  7,158 บาท -   7,346 บาท 
๑8,839 บาท -  ๑8,619 บาท 
  ๗,989 บาท -    ๗,769 บาท 

๓๒,๑๕๐ บาท 
๑๐,๐๕๐ บาท 

๓๓,106 – ๓๓,309 บาท 
๑1,006 – ๑๑,209 บาท 
๓๕,158 – ๓๕,346 บาท 
๑3,058 – ๑๓,246 บาท 
35,794– 35,574 บาท 
14,094 – 13,874 บาท 

                          

                   5.4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ชั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕64  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕65 รวมงบประมาณ 

เด็กที่มารับบริการทีศู่นย์ฯ  
นักเรียนประจำ 
นักเรียนไป-กลับ 

 
14,315 บาท 
  3,945 บาท 

 
14,815 บาท 
3,785 บาท 

 
29,130 บาท 
  7,730 บาท 
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                   5.5 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ  
ชั้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕64  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕65 รวมงบประมาณ 

อ.๑ - อ.3  
ป.๑ - ป.๖  
ม.๑ - ม.๓  
ม.๔ - ม.๖  
ปวช.๑ - ๓  
 

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

๔,๔๑๑ บาท 
๕,132 บาท - ๕,335 บาท 
7,046 บาท - ๗,234 บาท 
๗,892 บาท - ๗,๖72 บาท 
๙,๔๗๓ บาท 

  ๘,๓๒๒ บาท 
  ๙,248 –   ๙,๔51 บาท 
๑๒,834 – ๑3,022 บาท 
๑๓,900 – ๑๓,๖80 บาท 
๑๖,๐๔๖ บาท 

  หมายเหต ุสำหรับรายละเอียดดูจากภาคผนวก หน้า 30 
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ภาคผนวก 
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหวั) 

 

ก. หลักการ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ได้บัญญัติไว้ว่า  
“รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 
เรื ่อง ให้จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้องตามที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และรัฐจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อบัญญัติ
ดังกล่าว 

ข. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) แก่สถานศึกษาในการจัด 
การเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักเรียน คุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช ๒๕62 

ค. แนวทางการใช้งบประมาณ   

 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เกิดประโยชน์ต่อการเรียน 
การสอนได้มากที่สุด จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  
 1. ให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัต ิการประจำปีของสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับภารกิจ  
ของสถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เห็นชอบ  

 3. รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ  
 4. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  

 5. การเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7  กันยายน 2548  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน 
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ง. ลักษณะการใช้งบประมาณ 
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด 

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เง ินอุดหนุนรายหัว) ให้ปฏิบัต ิตามระเบียบ 
ของทางราชการที่เก่ียวข้อง โดยสามารถใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้  

1. งบบุคลากร  
     ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เป็นต้น 
 2. งบดำเนินงาน  
      2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น เป็นต้น  
      2.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
      2.3 ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น 
      2.4  ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

    3. งบลงทุน  
      3.1 ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  
                     3.2 ค่าที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที ่ดิน  
และ/หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน สะพาน บ่อน้ำ ฯลฯ 
               ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้เพิ่มเติมตามหนังสือของสำนัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักการจำแนกประเภท
รายจ่าย ตามงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐4/ว 68 ลงวันที่ ๒9 
เมษายน ๒๕5๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ ที่ นร 0704/ ว 37  
ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ  

รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 
 

ก. หลักการ 
 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื ้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  
คือ เงินงบประมาณที ่จ ัดสรรให้แก่สถานศึกษาที ่มีน ักเร ียนยากจน เพื ่อจัดหาปัจจัยพื ้นฐานที ่จำเป็น  
ต่อการดำรงชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน           
และผ่านเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด            

ข. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ค.  เกณฑ์การพิจารณาจดัสรร 
 จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้  

๑. นักเรียนยากจน ให้พิจารณาคัดกรองจากนักเรียน ดังนี้ 
                     1.1  เบื้องต้นให้พิจารณาจากครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท 
                     1.2  เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณา ข้อ ๑.๑ แล้ว จะพิจารณาเกณฑ์สถานะครัวเรือนเพื่อจัด
ระดับความยากจน ดังนี้  
                            1.2.1 สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง (ผู้พิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ หรือผู้ไม่มี
รายได้) 
                            1.2.2 การอยู่อาศัย (บ้านตนเอง/บ้านเช่า/อยู่กับผู้อ่ืน) 
                            1.2.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย 
                            1.2.4 ที่ดินทำการเกษตรได้ (รวมเช่า) 
                            1.2.5 แหล่งน้ำดื่ม 
                            1.2.6 แหล่งไฟฟ้า 
                            1.2.7 ยานพาหนะในครัวเรือน (ท่ีใช้งานได้) 
                            1.2.8 ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)                    
      1.3  ระดับความยากจน 
         พิจารณาข้อมูลรายได้ สถานะครัวเรือน และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ ่มเติม  
จะถูกนำมาคำนวณด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Mean Test : PMT) โดยกำหนดน้ำหนัก 
ให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้าน ค่าน้ำหนักที่ได้จะนำมาแปลงเป็นคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน  
ค่าคะแนนความยากจนจะมีระดับความยากจน ตั้งแต่จนน้อยถึงจนมากที่สุด  
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  ระด ับความยากจน ข ึ ้นอย ู ่ก ับคะแนนความยากจนเป ็นค ่าคะแนนส ัมพ ันธ์  
อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
 2. การจัดสรรงบประมาณ 
                    การจัดสรรงบประมาณจะจัดให้นักเรียนยากจน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มระดับยากจน และระดับ
ยากจนพิเศษ โดยจัดสรรระดับประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ปี) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ปี)  
 

ง. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 1. วิธีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน สามารถดำเนินการ 
ได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
      1.1 สถานศึกษาสามารถดำเนินการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง โดยให้สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย ๓ คน  โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน หรือโอนผ่านระบบบัญชี
ธนาคารหรือระบบพร้อมเพย์ และเก็บหลักฐานการโอนไว้เพื่อการตรวจสอบ (สำหรับการปฏิบัติให้ปฏิบัติ  
ตามการจ่ายเงินของรายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน) 
                     1.2 สถานศึกษาจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่อ 
ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    1.2.1 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน  
    1.2.2 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
    1.2.3 ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร 
    1.2.4 ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 
    1.2.5 ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันนอกเหนือจาก 
4 รายการข้างต้น 
 2. กรณีการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  
 3. กรณีนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน มีการย้าย 
ลาออกและไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนได้  ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุน 
ของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 
                    3.1 โรงเรียนปกติให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ต้นสังกัด เพ่ือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะดำเนินการรวบรวมส่งงบประมาณกลับคืนส่วนกลาง  
                    3.2 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ส่งคืนเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวกลับคืนส่วนกลาง 
               ทั้งนี้ ขอให้ส่งหลักฐานการส่งคืนเงิน (ระบุประเภทรายการและจำนวนเงินแต่ละรายการที่ส่งคืน)  
พร้อมหนังสือนำส่งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ  
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จ. แนวทางการดำเนินงาน 

 1. ระดับสถานศึกษา  
                     1.1 สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)  
                     1.2 รายงานข้อมูลในระบบคัดกรองปัจจัยพื ้นฐานนักเรียนยากจน (C0nditional Cash  
Transfer : CCT) ตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01) ในระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ       
                     1.3 จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม กำกับ  
ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการจำเป็น  
                     1.4 ส่งงบประมาณกลับคืนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีนักเรียนไม่สามารถมารับเงินได้ 
                     1.5 รายงานผลการดำเนินงาน  
  2. ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                     2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน 
                     2.2 รวบรวมงบประมาณส่งกลับคืนส่วนกลาง กรณีนักเรียนไม่สามารถมารับเงินได้ 
                     2.3 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรา 5 (2) สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional 
Cash Transfer : CCT) สนับสนุนเงินอุดหนุนแบบมีเง ื ่อนไข โดยนำข้อมูลเด็กกลุ ่มระดับยากจนพิเศษ  
มาคัดกรองเป็นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่ระดับชั้น อ.1 – ม.3 เพ่ิมเติม คนละ 3,000 บาท/คน/ปี 
โดยเงินอุดหนุนดังกล่าว สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสรร
และกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ 
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)   

ก. หลักการ 
 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)  
ที่จัดสรรให้โรงเรียน เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินการจัดที่พัก 
ให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป  – กลับได้ โดยโรงเรียน 
ได้ดำเนินการกำกับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา 

ข. นิยาม  
 1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป  – กลับได้ และเป็น
โรงเรียนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาตและประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน 
 2. ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักสำหรับนักเรียนประจำพักนอนที่โรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย 
บ้านพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยเงินงบประมาณ หรือเงินบริจาค สำหรับ
ให้นักเรียนพักนอนในพ้ืนที่โรงเรียน 
 3. ถิ ่นทุรกันดาร ห่างไกล หมายถึง พื ้นที ่ซึ ่งอยู ่ห่างไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร  
เป็นภูเขา ทะเล เกาะ หรือแม่น้ำกั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน 
 4. เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นขอบเขตในการรับนักเรียน 
โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนตามประกาศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  5. พื ้นที ่โรงเรียน หมายถึง ขนาดของที ่ดินที ่เป็นที ่ตั ้งของโรงเรียน ที ่ดินที ่โรงเรียนมีสิทธิ์ 

 

ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้น   
 6. นักเรียนประจำพักนอนในเขตพื้นที่บริการ หมายถึง นักเรียนในเขตบริการตามประกาศ 
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่มีที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้ มาเรียนและพักนอนในที่พักนอน 
ที่โรงเรียนจัดให้เป็นประจำ โดยโรงเรียนจัดให้แบบเต็มระบบเวลา  
 7. นักเรียนประจำพักนอนนอกเขตพื้นที่บริการ หมายถึง กรณีที่สถานศึกษามีความจำเป็นที่ต้อง
จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ และต้องการขอรับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการ
ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ให้กับนักเรียนที ่สุ ่มเสี ่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา และ 
ไม่สามารถเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่พักอาศัยกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ และหรืออยู่ในพื้นที่ติดต่อ
กับโรงเรียนที่นักเรียนจำเป็นต้องมาเรียนและพักนอน  
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ค. เกณฑก์ารจัดสรร  
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ                  
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ  
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ให้กับนักเรียนในโรงเรี ยนประจำพักนอน  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหาร
นักเรียนประจำพักนอนตามที่ขอทำความตกลงไว้ในอัตราที ่เพิ ่มขึ ้นจากมื ้อละ 13 บาท/คน เป็นมื ้อละ  
20 บาท/คน วันละ 2 มื้อ จำนวน 200 วัน/ปีการศึกษา โดยจัดสรรให้ ดังนี้ 

๑. จัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ระดับชั้น ป.1 – 6) 
คนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ ,0004  บาท/คน) 

๒. จัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับชั้น ม.1 – 3) 
คนละ 8,000 บาท/ปีการศึกษา (ภาคเรียนละ 4,000  บาท/คน) 

 

 หมายเหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษามีความจำเป็นที่ต้องจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนนอกเขตพื้นที่
บริการ และต้องการขอรับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ให้กับ
นักเรียนที่สุ่มเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา และไม่สามารถเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่พักอาศัย
กับโรงเรียนในเขตพื้นที ่บริการได้ และหรืออยู ่ในพื ้นที ่ติดต่อกับโรงเรียนที ่นักเรียนจำเป็นต้องมาเรียน  
และพักนอนให้สถานศึกษาเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น เป็นรายบุคคลส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองความถูกต้อง เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป  
 ยกเว้น  
  1. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
โรงเรียนประชามงคลจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จั งหวัดน่าน และอิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
  2. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
  3. นักเรียนในโรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดที่พักนอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหา ร
นักเรียนประจำพักนอนทุกคนแล้ว กรณีที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะ  จำนวน
นักเรียนส่วนที่เหลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
                 4. นักเรียนในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการห้องเรียนกีฬา โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเร ียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 64 โรง 
ใน 37 อำเภอ 
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ค. การใช้จ่ายงบประมาณ  
โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจำพักนอน ดังนี้ 

                1. จัดซื ้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด  เครื ่องปรุงสำหรับ 
ประกอบอาหารเอง เป็นต้น  
  2. จ้างเหมาทำอาหาร  
 3. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน จ่ายเงินสด 
ให้นักเรียน ทั้งนี้ ต้องมีใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
 

 ทั ้งนี ้ การดำเนินการตามข้อ 1 - 2 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้าง  และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562  
เรื ่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร  
หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  

 หมายเหตุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจำ
พักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป – กลับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีท่ีสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์หรือสลับวันมาเรียน ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ จึงจำเป็นต้องจ่าย
งบประมาณค่าอาหารให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองเพ่ือนำไปจัดหาอาหารรับประทานที่บ้าน ดังนี้ 
   
 
 

-----------------------------
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แนวทางการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนของสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อ 4.5 การบริหารจัดการสำหรับนักเรียนพิการ
และเด็กด้อยโอกาส และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่องการเตรียม 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในข้อ 4.3 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนที่จัดสถานที่พักนอน
ให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ และข้อ 4.4 แนวทางการใช้จ่าย
งบอุดหนุนสำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป – กลับ
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) กรณีที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือสลับวันมาเรียน ทำให้สถานศึกษา  
ไม่สามารถจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง  
เพ่ือนำไปจดัหาอาหารรับประทานที่บ้าน ดังนี้ 
  1. กรณีเปิดภาคเรียนและนักเรียนมาเรียนตามปกติ  
                         1.1 สถานศึกษาเป็นผู้จัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ 
โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖0 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ้างและการบร ิหารพัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖ 0 (ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒) ใน ๓ กรณี ดังนี้ 
       กรณีท่ี ๑ กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 
      กรณีท่ี ๒ กรณีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร 
       กรณีท่ี ๓ กรณีการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 
                         1.2 สถานศึกษาจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารให้แก่นักเรียนประจำ 
พักนอนหรือนักเรียนประจำ ให้สถานศึกษาดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้อ 2 
  ๒. กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสลับวันมาเรียน หรือการจัดการเรียนการสอน
ที่บ้านแบบผสมผสานใน 3 รูปแบบ คือ เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air Education) เรียนรู้เสริม 
ผ่านดิจิทัล (Online Education) และเรียนรู้เสริมแบบโต้ตอบ ( Interactive Education) โดยให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามบริบทของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป – กลับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
โดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทาง ดังนี้ 
         ๒.1 สถานศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื ่อดำเนินการจ่ายเงินสด 
หรือโอนผ่านระบบบัญชีธนาคาร หรือตามรูปแบบและวิธีการที ่สถานศึกษากำหนด ให้แก่นักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโอนเข้าบัญชี 
หรือตามรูปแบบและวิธีการที่สถานศึกษากำหนด ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยมีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจ่ายเงิน (ตัวอย่างตามเอกสารหน้าที ่ 44) ซึ ่งนักเรียนหรือผู ้ปกครอง 
ลงลายมือชื่อในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน (ตัวอย่างตามเอกสารหน้าที่ 45) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว



43 
 

ประชาชนของนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ
รับเงินแทน เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน   

         ๒.๒ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียน (ข้อ ๑ และข้อ ๒) 
                         ๒.๓ จัดเก็บแบบหลักฐานการจ่ายเงิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  
หรือผู้ปกครอง (ผู้รับเงิน) เพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียน…………………………………. 
ที่................................./.................................. 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประจำพักนอน 
หรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป-กลับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

……………………………………………………………..  
  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว ..... 
ลงวันที่ .................. เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน 
สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสลับวันมาเรียน 
หรือการจัดการเรียนการสอนที่บ้านแบบผสมผสานใน 3 รูปแบบ คือ เรียนรู้หลักผ่าน TV ทุกระบบ (On-Air 
Education) เร ียนร ู ้ เสร ิมผ่านดิจ ิท ัล (Online Education) และเร ียนร ู ้ เสร ิมแบบโต้ตอบ ( Interactive 
Education) โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และตามบริบทของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาประจำพักนอนหรือนักเรียนประจำ และนักเรียนไป – กลับ 
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามเดิมที่สถานศึกษาเคยจัดได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหาร
ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง เพ่ือนำไปจัดหาอาหารให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน  

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจ่ายเงิน ประกอบด้วย 
  1. ..............................................................   
  ๒. ..............................................................      
  ๓. ..............................................................  
               ฯลฯ 

                     ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 

สั่ง ณ วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. .............. 
 
     (...........................................................) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ...................................................... 
 

 

เอกสารหมายเลข 1 
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ตัวอย่าง 
  

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน 
ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาประจำพักนอน หรือนักเรียนประจำ 

และนักเรียนไป - กลับสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 

ระดับชั้น        อนุบาลปีที่...................         ประถมศึกษาปีที่.................        มัธยมศึกษาปีที่...................  
จำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินทั้งสิ้น..................คน ระหวา่งวันท่ี...................................ถึง.................................... 
ได้รับเงินจากโรงเรียน........................................................................................................ ................................ 
สังกัด........................................................................................... ................................. ดังนี้  

ที ่ ชื่อ-สกุลนักเรียน หมายเลข
ประจำตัว
ประชาชน 
13 หลัก 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
วัน/เดือน/ปี

ที่รับเงิน 
ลายมือชื่อ 

ผู้ปกครอง
/นักเรียน  

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       

รวมทั้งสิ้น     

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

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 ลงชื่อ.............................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

เอกสารหมายเลข 2 
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3. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          

 

 

โรงเรียน 

6. ตรวจสอบและบริหารงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงิน 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. รายงาน สพท. เพื่อขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจำพักนอนทุกปีการศึกษา 
 

 
          
 

1. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขออนุญาตเป็น ร.ร.ประจำพักนอน   
  
 
 
    
          

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นร.ประจำพักนอน  
    ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 
 
    
          

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการดำเนินการ 

  
 
 
    
          

2. สำรวจ และจัดทำข้อมูล นร.ประจำพักนอน ตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ.   
   -  ข้อมูลรายชื่อ นร.ประจำพักนอน 
   -  ข้อมูลสถานท่ีพักนอน 
   -  การบริหารจัดการ นร.ประจำพักนอน 
 

สำนักงาน        
คณะกรรมการ       

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน              

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจำพักนอน ให้แก่เขตพื้นท่ี 
    การศึกษาท่ีมีโรงเรียนท่ีดำเนินการจัดท่ีพักให้แก่นักเรียน 

5. เมื่อได้รับอนุญาต และประกาศจาก สพท.แล้ว ให ้ร.ร.ตรวจสอบ คัดกรอง 
    และรายงานข้อมูลจำนวนนกัเรียนประจำพักนอนให้ สพท.             
 
 

 
          
 8. กรณี นร.ประจำพักนอนเพิ่มจากท่ีรายงาน ให้รายงานรายชื่อเพิ่มในภาคเรียนถัดไป 

7. รายงานรายชื่อ นร.ประจำพักนอนท่ีได้รับจัดสรรลงเว็บไซต์ เมื่อ ร.ร.ได้รับแจ้งโอนเงินประจำงวด 

9. กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงาน นร.ประจำพักนอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทาง 
    

3. อนุญาต และจัดทำประกาศเป็น ร.ร.ประจำพักนอนของ สพท. 

5. แจ้งจัดสรร และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูล นร. ท่ีได้รับจัดสรร 

4. แจ้งประกาศให้ ร.ร.ทราบ และบันทึกข้อมูลรายชื่อ นร.ประจำพักนอน เพื่อขอรับ     
    การจัดสรร และจัดพิมพ์สรุปจำนวน นร.รายคนของ ร.ร. จัดส่ง สพฐ. 

6. ตรวจสอบรายชื่อ นร.ท่ีได้รับจัดสรร หากไม่เป็นไปตามท่ีจัดสรร สพฐ.จะดำเนินการ    
   ปรับเพ่ิม-ลด ในภาคเรียนถัดไป 

7. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์             

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 
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แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน เงินอดุหนนุทั่วไป 

สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

ก. หลักการ 
               การสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายในการจ ัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไปจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื ่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับจัดสรร
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  
4 รายการ ประกอบด้วย รายการค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และจากผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรม
การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ รายการค่าอาหารนักเรียนประจำ ค่าอาหารนักเรียน
ไป-กลับ และปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ 
  

ข. แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอดุหนุนทั่วไป 
 

                1. เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้โรงเรียนตรวจสอบบัญชีจัดสรร ตามท่ีระบุไว้ในบัญชีจัดสรร
กับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ส่งมาพร้อมบัญชีจัดสรร 
 2. เมื่อสถานศึกษาได้รับแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ ให้สถานศึกษาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งคำขอเบิก
เงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกตามรายการที่ได้รับจัดสรร  
                3. ให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัต ิการประจำปีของสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับภารกิจ  
ของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                4. นำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบ  
                   5. ให้สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน (ใช้จ่ายเงินภายในปีงบประมาณ 
กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป)  
                6. สถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลาข้อ 5 เงินที่เหลือต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
                7. ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารสถานศึกษาต้องนำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   
 8. บันทึกการรับ – จ่ายเงิน ตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื ่อมโยงกับการปฏิบัติงาน  
ในระบบ GFMIS 
                9. การใช้จ่ายเงินต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นลำดับแรก และใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
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              10. หลักฐานการใช้จ่ายเงิน สถานศึกษาเก็บไว้เพ่ือให้ตรวจสอบได้ 
 11. สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ไม่มีสถานะเป็นหน่วยเบิกจ่าย 
ให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ตามหนังสือ  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว 5659 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

ค. ลักษณะการใช้งบประมาณ  
  1. งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
                      1.1  ค่าจัดการเรียนการสอน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้  
ในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้ 
   1.1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน เป็นค่าจ้างชั่วคราว 
เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง ฯลฯ  
   1.1.2 งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ 
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ 
                                     - ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ 
ท้องถิ่น ฯลฯ 
                                     - ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
                                    - ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน แปรงลบกระดาน กระทะ  
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ  
                                     - ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
   1.1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่าย  
ที่จ่ายในลักษณะ 
      - ค่าครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคำนวณ เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ 
     - ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื ่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ฯลฯ 
                                    ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบดำเนินงาน สามารถดำเนินการได้เพิ่มเติมตามหนังสือ 
สำนักงบประมาณ ดังนี้  
                                     - หนังสือ ด่วนที ่สุดที ่ นร 0702/ว 51 ลงวันที ่ 20 มกราคม 2548  
เรื่องหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ  
     - หนังสือ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุง
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
                                     - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558  
เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
                                     - หนังสือ ที่ นร 2704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
       - หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือ 
สำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 และหนังสือ
สำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด 
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่มา : http://www.bb.go.th 
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  1.2  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงาน  
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้  
 2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนา
สมรรถภาพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ  
    2.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ  
                     2.2 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนไป - กลับ  
                     2.3 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ  
 

                    ทั้ง ข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที ่เกี ่ยวข้อง  
และใช้ตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที ่ 7 กันยายน 2548 เรื ่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402.5/033273 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับ  
การใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ที่  กค ๐๔02.5/033273                                            กรมบัญชีกลาง 
                                                                             ถนนพระราม 6 กทม. 10400 

                              7   สิงหาคม  2560 

เรื่อง  ขอหารือเก่ียวกับการใช้เงินเหลือจ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อ้างถึง  1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04007/3176 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 
  2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04007/1643 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

ตามหนังสือที ่อ้างถึง 1 และ 2 แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ 
นักเรียนไป - กลับ และเงินอุดหนุนปัจจัยพื ้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ  
และได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื ่อเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS เข้าฝากบัญชีเงินอุดหนุน 
ประเภทออมทรัพย์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณพบว่า มีเงินคงเหลือในบัญชีดังกล่าว 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอหารือว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถนำเงินงบประมาณ  
ที่คงเหลือในบัญชีดังกล่าว ไปชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการ ข้อ 2.6 
กำหนดให้ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่ายภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่ 
และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแล้ว ปรากฏว่า มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

2. กรณีตามข้อหารือ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
นักเรียนประจำ นักเรียนไป – กลับ และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ จนเสร็จสิ้นบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์แล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องนำเงินที่เหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์  
ในหนังสือกระทรวงการคลัง ข้อ 1 ไม่สามารถนำเงินที่เหลือจ่ายไปชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                      (นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์) 
                             ทีป่รึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน 
                                                    อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
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ที่  ศธ 04002/ว 5659                                              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                             กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 

                            23   ธันวาคม  2563 

เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัด    
       การศึกษาขัน้พื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกเขต 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ทุกโรงเรียน 
        ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก ทุกศูนย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ด้วย สำนักงานการตรวจเง ินแผ่นดิน แจ้งว่า จากการสุ ่มตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรั บ 
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓0 กันยายน 2562 มีข้อสังเกตที่เก่ียวกับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ดังนี้ 
 ข้อสังเกต ข้อ ๗.1 โรงเรียนไม่จัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๕ ปี แยกตามรายการ 
ที่ได้รับเงิน หรือโรงเรียนไม่มีการบันทึกรับเงินในทะเบียนคุม (บันทึกเฉพาะการจ่ายเท่านั้น) หรือโรงเรียน 
คำนวณตัวเลขในทะเบียนคุมไม่ถูกต้อง (แสดงยอดยกไป ณ สิ้นเดือนปัจจุบัน และยอดยกมา ณ ต้นเดือนถัดไป
ไม่ตรงกัน) ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินได้ 
ในการนี ้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ข้อเสนอแนะโดยให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามรายการที่ได้รับเงินทั้ง ๕ รายการ หากมีเงินเหลือจ่ายให้นำส่งเป็น 
รายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งให้แจ้งกำชับโรงเรียนในสังกัดจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเรียนฟรี 1๕ ปี แยกตาม
รายการที่ได้รับเงินทั้ง 5 รายการ และให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน และการจัดทำ
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) 
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไป  
เพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ตามระเบียบของทางราชการและแนวทางที ่สำนักงาน- 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด รวมทั้งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก และศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก ดำเนินการดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบและควบคุมให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัด-
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเป็นสำคัญตามวัตถุประสงค์ของเงิน
และแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งใช้จ่ายให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖ / ว ๑๒๖ 
ลงวันที ่ ๗ กันยายน 2548 ซึ ่งกระทรวงการคลังกำหนดว่า การใช้จ่ายเงินงบเงินอุดหนุนที ่เบิกจาก 
กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดไปแล้ว ให้จ่ายภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลือจ่ายอยู่และ 
 

/ ยังไม่สิ้นสุด... 
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- 2 – 
 

ยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก 
โครงการแล้ว ปรากฎว่ามีเงินคงเหลืออยู ่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ฉะนั้น  
หากตรวจสอบแล้ว พบว่าการใช้จ่ายเงินดังกล่าวของโรงเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและแนวทาง 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือมีเงินคงเหลือเกินระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ให้นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  
 อนึ่ง รายการค่าใช้จ่ายที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ข้อเสนอแนะว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
ตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่ ค่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานเกษียณอายุหรือ
งานมุทิตาจิต ค่าเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ค่าปฏิทินตั้งโต๊ะ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึง  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 
 ๒. ตรวจสอบและควบคุมให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยจัดทำทะเบียนคุมเงิน 
แยกแต่ละรายการที่ได้รับเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการโดยเคร่งครัด 

      ขอแสดงความนับถือ 

          
                   (ว่าที่ ร.ต. ธนุ  วงษ์จินดา) 

              รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน 
    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ที่  ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๘๓                                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

             ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน 
 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
        ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกและผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายในการจัดกิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างความรู ้ให้ก ับนักเร ียน  
ด้วยงบเงินอุดหนุนสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๒.๑ กระทรวงการคลังกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
กำหนดระเบียบ ภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่ขอตั้ง
งบประมาณ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานได้แจ้งหลักเกณฑ์ และ  
แนวปฏิบัติการใช้จ่าย งบประมาณงบเงินอุดหนุน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนได้กำหนดแผน  
ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ กิจกรรม 
เข้าค่ายคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด การพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
รวมทั้ง การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันทางการศึกษา กับโรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น โดยใช้จ่ายจ าก  
งบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ ซึ่งในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โรงเรียนบางแห่ง ยังไม่ชัดเจนว่ารายการใด สามารถ
เบิกจ่ายได้และรายการใดไม่สมควรเบิกจ่าย ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ด้วยงบเงินอุดหนุน 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายให้คำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด 
ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย 
 

 จึงเรียนมาเพื ่อทราบและพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ท ี ่เกี ่ยวข้องรวมทั ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
          
                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                         (นายชนิภัทร  ภูมิรัตน) 
                    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

สำนักการคลังและสินทรัพย ์
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓ 
โทรสาร  ๐ ๒2๖๒๘๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน 
ด้วยงบเงินอุดหนุนสำหรับหน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 เพื ่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู ้ให้กับนักเรียน ได้แก่  
การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือทัศนศึกษา 
ตามแหล่งเรียนรู้ทั ้งในและนอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ  
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้จ่ายจากงบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน  ดังนี้ 
 1. การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่าย ( แทนครู ผู ้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชผู้ น  
และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา 
 2. การพิจารณาสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม รวมทั้งการพักแรมให้เลือกใช้บริการสถานที่  
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นลำดับแรก กรณีจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในสถานที่  
ของเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน โดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม ประหยัด และวงเงิน  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
      สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/การแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี 

                    กรณีที่ ๑ โรงเรียนเป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
ดังนี้ 
       1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม 
       2. ค่าวัสดุต่าง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรม 
       3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
       4. ค่าหนังสือสำหรับการจัดกิจกรรม 
       5. ค่าเช่าอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม 
       6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ ๕๐ บาทต่อคน 
       7. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ 
       8. ค่าสาธารณูปโภค 
       9. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
          9.1 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
                                             1) กรณีเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
ได้ไม่เกิน ๑ คน 
                                             2) กรณีเป็นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตร
การจัดกิจกรรมและจำเป็นต้องมีวิทยากรประจำกลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน 
                                             3) การนับชั่วโมงการบรรยายหรือทำกิจกรรมให้นับตามเวลาที่กำหนด 
ในตารางการจัดกิจกรรม โดยแต่ละชั่วโมงต้องกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้านาที กรณีกำหนดเวลา ไม่เกิน ๕๐ นาที 
แต่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง 
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           9.2 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
                                              1) วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากร ได้ไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
                                              2) วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากร ได้ไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
 

           ทั้งนี้ ให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร เอกสารหมายเลข ๑ (หน้า 57) 
      10. ค่าอาหารสำหรับการจัดกิจกรรมมื้อละไม่เกิน ๘๐ บาท หรือกรณีจำเป็น 
ต้องจัดกิจกรรม ในสถานที่ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินมื้อละ ๑๕๐ บาท 
                                  11. กรณีที่ไม่สามารถจัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกมื้อ หรือจัดอาหาร 
ให้เพียงบางมื้อ ให้เบิกค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
                                        11.1 สำหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  
                                                11.1.1 โดยคำนวณเวลาตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่  
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแล้วแต่กรณี (นับเวลา 
๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก ๑ วัน) 
                                                11.1.2 นำจำนวนวันทั้งหมด (ตามข้อ ๑) คูณ กับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 
เหมาจ่ายตามสิทธิ 
                                                11.1.3 นับจำนวนมื้ออาหารที่จัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม 
                                                11.1.4 คำนวณค่าอาหารทั้งหมดโดยให้คิดค่าอาหารมื้อละ 1 ใน 3 
ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ 
                                                11.1.5 นำจำนวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่คำนวณได้ตาม (ข้อ 11.1.1)  
หักด้วย จำนวนเงินค่าอาหารที่คำนวณได้ตาม (ข้อ 11.1.4) ส่วนที่เหลือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ 

          11.2 สำหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราดังนี้ 
 

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

 
   โดยใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน เอกสาร
หมายเลข ๒ (หน้า 58) เป็นหลักฐานการจ่าย 
  12. ค่าเช่าที่พักตามที่หน่วยงานให้บริการที่พักเรียกเก็บหรือกรณีจำเป็นต้อง  
พักในสถานที่ของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด  ดังนี้ 
                                         ค่าเช่าห้องพักคู่  ไม่เกินคนละ    ๖๐๐ บาทต่อวัน 
             ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน 
  13. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ขนส่งอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
                                   14. ค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการใช้บริการสุขาให้เบิกได้ตามอัตราที ่หน่วยงานที่
ให้บริการเรียกเก็บ 
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  15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่
ให้บริการเรียกเก็บ 
                                   16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน 
                                         16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
                                                 16.1.1 กรรมการที่เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 
คนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน 
                                                 16.1.2 กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 
คนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวัน 
                                                 16.1.3 ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือแข่งขัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณชิ้นละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 
           17. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรม 

        กรณีที่ ๒ โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้ 
                                   1. สำหรับครู 
                                       1.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื ่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน  
มีการจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
                                       1.2 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื ่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน  
ไม่จัดอาหาร ที่พัก พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วนให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดสำหรับครู  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น 
                                            1) ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บาทต่อวัน 
สำหรับค่าเช่าห้องพักคู่และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทต่อวันค่าเช่าห้องพักเดี่ยว 
                                            2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้คำนวณเช่นเดียวกันกับกรณีท่ี ๑ ข้อ 11.๑ 
                           

  2. สำหรับนักเรียน 
                                       2.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื ่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน  
มีการจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
                                       2.2 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื ่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน  
ไม่จัดอาหาร ที่พัก พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้กับนักเรียน ดังนี้ 
                                             1) ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน) 
                                          2) ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อวัน 
                                          3) ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ ๑-๔) 
                                             4) ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน 
เอกสารหมายเลข ๒ (หน้า 58)  เป็นหลักฐานการจ่าย 

                                  3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขัน 
 หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้คำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด 
ภายในวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองเพ่ิมเติมด้วย 
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เอกสารหมายเลข ๑ 
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร 

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

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

 ข้าพเจ้า....................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................................... ....... 
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด....................... ................. 
ได้รับเงินจาก..................................................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จำนวนเงิน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับเงิน 
                          (................................................................) 

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

 
 
 
 
 
 



58 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน 
 

ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม...........................................โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม.............................. ........ 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน....................... .......พ.ศ. ................. 
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น.....................คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเงินจากโรงเรียน................................
สังกัด สพป. ..................................................../สพม. .................................................ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ค่าอาหาร 
(บาท) 

ค่าเช่าท่ีพัก 
(บาท) 

ค่าพาหนะ 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

วัน เดือน ป ี
ที่รับเงิน 

ลายมือชื่อ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       

 
      ลงชื่อ.................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                            ( .......................................................) 
      ตำแหน่ง.............................................................. 
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แนวทางดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
ตามกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ก. หลักการ 
 รัฐบาลกำหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยจัดงบประมาณสำหรับหนังสือเสริม
ประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละรายการ  
มีรายละเอียดที่เก่ียวกับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ดังนี้  

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

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน  
   (กิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการ/กิจกรรมคุณธรรม/การบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ICT) 

 

หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนดหลักการจัดประสบการณ์สำหรับ   
เด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี  เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม อย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการ ไม่สอนเป็นรายวิชา  
ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ 
ได้หลายทักษะ หลายประสบการณ์สำคัญ การที่เด็กมีโอกาสได้เลือกอ่านหนังสือบ่อย ๆ จะทำให้เด็กคุ้นเคย 
กับการใช้หนังส ือและคุ ้นเคยกับตัวหนังสือ ส ิ ่งสำคัญที ่ควรตระหนักคือหากเด็กมีประสบการณ์ที ่ดี 
และมีความสุขในการใช้หนังสือ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างดียิ่งในอนาคต  
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กอนุบาลมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อสนองความต้องการของเด็ก เสริมสร้าง 
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติให้เด็กเกิดนิสัย            
รักการอ่าน 

คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยสิ่งท่ีควรคำนึงถึง   

 ๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  ๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 

     ๑.๓ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถและพัฒนาการของเด็กอนุบาล 
 ๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
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  อายุ ๓ - 4 ปี 
เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พูดได้มากขึ้น สนใจในความสัมพันธ์          

ระหว่างบุคคล รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก            
เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อื่นฟังเข้าใจ ถามอะไร ที่ไหน และเด็กสามารถวาดวงกลมได้ตามแบบ 

 อายุ ๔ - 5 ปี 
เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาจากไหนทำไมจึงเป็นเช่นนี้

ทำไมจึงเป็นอย่างนั ้นอย่างนี้  สิ ่งนี ้ความเป็นมาอย่างไร วัยนี ้เริ ่มจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างความจริง 
และเรื่องสมมติ นิทานที่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่าย มีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียว และ
ตัวละครร่วมอีก ๒ - ๓ ตัว เรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้าง เด็กสามารถเล่าเรื่อง  นิทาน 
และออกเสียงได้ถูกต้อง 

 อายุ ๕ - 6 ปี  
 เด็กวัยนี้เริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่าตัวเอง 

เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นแต่ก่อน เนื้อหาของเรื่องควรส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยจะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้  

  

 ๒. คุณลักษณะของหนังสือ  
    ๒.๑ รูปเล่ม  

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

    ๒.๒ สีสบายตาและไม่ใช้สีสะท้อนแสง  
    ๒.๓ ภาพประกอบ  

    - มีภาพชัดเจนเหมาะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภาพน่าสนใจให้เรื ่องราวต่อเนื ่อง  
และต้องไม่เป็นภาพที่ทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัว และมีช่องว่างพักสายตา ขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก  

    ๒.๔ กระดาษ  
       - ควรเป็นกระดาษชนิดดี เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต ฯลฯ  
    ๒.๕ ภาษา  
          - ภาษาที่ใช้ควรมีความถูกต้อง สละสลวย ช่วยให้เกิดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
    ๒.๖  เนื้อหา  
          - เนื้อเรื่องไม่ยากเกินไป ไม่สลับซับซ้อน ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมคุณธรรม  
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 ๓. ประเภทของหนังสือเสริมประสบการณ์ 
        ประเภทของหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ควรมีความหลากหลาย 

ทั้งเนื้อหา รูปแบบ และผู้แต่ง ตอบสนองความต้องการของเด็ก สนุกสนาน เพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ อาจมีลักษณะเป็นคำคล้องจอง คำหรือข้อความที่เป็นจังหวะ 
มีรูปแบบซ้ำ และภาพสวยงาม เช่น  

 ๓.๑ หนังสือนิทาน เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก เทพนิยาย นิทานอีสปทั้งที่เป็นร้อยแก้ว
และร้อยกรอง  

 ๓.๒ หนังสือภาพ เช่น หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ  
 ๓.๓ สารานุกรมภาพสำหรับเด็กปฐมวัย  
 ๓.4 หนังสือที่แสดงวิธีการทำหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ  
 ๓.5 นิตยสารสำหรับเด็ก  
 ๓.6 หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
 ๓.7 หนังสือที ่มีเสียงประกอบ หนังสือพลาสติก หนังสือผ้า หนังสือที ่ผลิตจากวัสดุอ่ืน  

ที่ไม่เป็นอันตราย หนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ ฯลฯ  
 

แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย  
 

 การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย สถานศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน  
คือ ครูผู ้สอนเป็นผู ้เลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย เสนอให้คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และผู้แทนกรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้  

 ๑. คัดเลือกจากประเภทหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณสมบัติส่งเสริม 
และพัฒนาเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒560  
และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะข้างต้นและ/หรือ 

 ๒. เลือกจากตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านการประกวด/               
การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 หมายเหตุ รายละเอียดสามารถ Download จากเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐาน 
การศ ึกษา ที่ (http://academic.obec.go.th) และเว ็บไซต ์ฐานข ้อม ูลบ ัญช ีกำหนดส ื ่อการเร ียนรู้ ฯ 
(http://academic.obec.go.th/textbook/web) 

 ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ควรเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านประเภทผู้แต่ง ผู้วาดภาพประกอบ
และเนื้อหาการเรียนรู้ เพราะจะช่วยให้เด็กมีโอกาสอ่านหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่หลากหลายและเกิดการเรียนรู้
ได้มากที่สุด  

 ๒. จำนวนหนังสือเสริมประสบการณ์ควรเพียงพอกับจำนวนเด็ก  
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ประมาณ 2 วันทำการ  

          ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
 
                             
 

 
                                                                               

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
 
 

 

ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

แต่งตั้ง   1. คณะกรรมการวิชาการ   
          2. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
    
          

ครูผูส้อนคัดเลือกรายการหนังสือรายวิชาพื้นฐานจากเว็บไซต์ 
http://academic.obec.go.th/textbook/web  
โดยเลือกจากบัญชี 1.1 และ 1.2 ซื้อให้ครบทุกช้ัน  
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ และครบทุกคน 
 
    
          
เสนอรายชื่อหนังสือผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 
          ฝ่ายพัสดุพิจารณาวิธีการจัดซื้อ โดยพิจารณา 

จากงบประมาณการจัดซื้อ 
          

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

          

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

ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง 
          

รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

และจัดทำใบสั่งซื้อ 
          

ผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน 

รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้ง    
คณะกรรมการ 2 ชุด และ 

  
 
 

1. คณะกรรมการ               
    ซ้ือโดยวิธีคัดเลือก    
2. คณะกรรมการ         
    ตรวจรับ    

ประมาณ 3 วันทำการ  

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคดัเลือก                         
จัดทำหนังสือเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย 

โดยมีคณุสมบัตติรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานกำหนด 
 
 

จากผู้ขายที่เสนอราคา (โดยตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ขาย) 

          

ประมาณ 2 วันทำการ  

                     

ประมาณ 3-5 วันทำการ  

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคดัเลือก                         
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น 
 
 

จากผู้ขายที่เสนอราคา (โดยตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ขาย) 

          

http://academic.obec.go.th/textbook/web%20โดยเลือกจากบัญชี%201.1%20และ%201.2%20ซื้อ
http://academic.obec.go.th/textbook/web%20โดยเลือกจากบัญชี%201.1%20และ%201.2%20ซื้อ
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(ต่อ) 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำรายงานการจัดซื้อหนังสือจากผู้ขายท่ีพิจารณาคัดเลือกได้ 
          

ทำหนังสือเชิญผู้ขายมาลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย  

(ผู้ขายเตรียมหลักประกันสัญญา 5% มาด้วย) 

ผู้ขายจัดส่งหนังสือ
เรียน 

ประมาณ 1-2 วันทำการ  

ประมาณ 1-2 วันทำการ  

ประมาณ 7 วันทำการ  

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก                         
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น 
 
 

จากผู้ขายที่เสนอราคา (โดยตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ขาย) 

          

กรณีท่ีส่งหนังสือเรียนเกินกำหนด กรณีส่งหนังสือตรงตามกำหนด
กำหนดผู้ขายจัดส่งหนังสือเรียน    

โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการปรับ 
ให้ผู้ขายทราบ (แจ้งอัตราการปรับ) 

  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ดำเนินการตรวจรับหนังสือเรียน  

โรงเรียนเบิกจ่ายเงิน 

โรงเรียนเบิกจ่ายเงินโดยหักค่าปรับ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ดำเนินการตรวจรับหนังสือเรียน 

วันที่ผู้ขายส่งหนังสือครบ 

คำนวณค่าปรับ 
และแจ้งจำนวน 
ค่าปรับให้ผู้ขาย 

ทราบ 
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ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน 
 

ก. รายการพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับโรงเรียนปกติ 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) 
รวม 2 

ภาคเรียน 
๑.  

ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

๒. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๓. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 
๑.  

ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

๒.  
ค่าหนังสือ

เรียน 

๓. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๔. 
ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน 

๕. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา 
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 
อ.3 ๘๕๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑,๑๖๕ ๘๕๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๑,๖๖๕ ๒,๘๓๐ 

ประถมศึกษา  
ป.๑ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 656 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,401 ๓,๗๘๖ 

ป.๒ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 650 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,395 ๓,๗๘๐ 

ป.๓ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 653 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,398 ๓,๗๘๓ 

ป.๔ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 707 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,452 ๓,๘๓๗ 

ป.๕ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 846 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,591 ๓,๙๗๖ 

ป.๖ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๙๕๐ 859 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 2,604 ๓,๙๘๙ 
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ก. รายการพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับโรงเรียนปกติ (ต่อ) 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) 
รวม 2 
ภาค
เรียน 

๑.  
ค่าจัดการเรียน

การสอน 

๒. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๓. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 
๑.  

ค่าจัดการเรียน
การสอน 

๒.  
ค่าหนังสือ

เรียน 

๓. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๔. 
ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน 

๕. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 

มัธยมศึกษาตอนต้น  
ม.๑ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๑,๗๕๐ 808 ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ 3,658 ๖,๐๕๘ 

ม.๒ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๑,๗๕๐ 921 ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ 3,771 ๖,๑๗๑ 

ม.๓ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๑,๗๕๐ 996 ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ 3,846 ๖,๒๔๖ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๔ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๒,๖๐๕ ๑,๙๐๐ 1,384 ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ 4,489 ๗,๐๙๔ 

ม.๕ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๒,๖๐๕ ๑,๙๐๐ 1,326 ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ 4,431 ๗,๐๓๖ 

ม.๖ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๒,๖๐๕ ๑,๙๐๐ 1,164 ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ 4,269 ๖,๘๗๔ 
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ข. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ) 
 

      1. จัดโดยครอบครัว 
 

 
ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65)  
รวม 

๒ ภาคเรียน 
๑.  

ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

๒. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๓. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 
๑.  

ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

๒.  
ค่าหนังสือ

เรียน 

๓. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๔. 
ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน 

๕. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 

อ.1-อ.3 ๓,๕๙๖ ๑๐๐ ๒๑๕ ๓,๙๑๑ ๓,๕๙๖ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๔,๔๑๑ ๘,๓๒๒ 

ป.๑ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ 656 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 5,132 ๙,๒๔๘ 

ป.๒ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ 650 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 5,126 ๙,๒๔๒ 

ป.๓ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ ๖๕๓ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 5,129 ๙,๒๔๕ 

ป.๔ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ 707 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 5,183 ๙,๒๙๙ 

ป.๕ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ 846 ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 5,322 ๙,๔๓๘ 

ป.๖ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๓,๖๘๑ ๘๕๙ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ 5,335 ๙,๔๕๑ 

ม.๑ ๕,๑๓๘ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๗๘๘ ๕,๑๓๘ 808 ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ 7,046 ๑๒,๘๓๔ 

ม.๒ ๕,๑๓๘ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๗๘๘ ๕,๑๓๘ 921 ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ 7,159 ๑๒,๙๔๗ 

ม.๓ ๕,๑๓๘ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๗๘๘ ๕,๑๓๘ ๙๙๖ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ 7,234 ๑๓,๐๒๒ 

ม.๔ ๕,๓๐๓ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๐๐๘ ๕,๓๐๓ 1,384 ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ 7,892 ๑๓,๙๐๐ 

ม.๕ ๕,๓๐๓ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๐๐๘ ๕,๓๐๓ ๑,๓๒๖ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ 7,834 ๑๓,๘๔๒ 

ม.๖ ๕,๓๐๓ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๐๐๘ ๕,๓๐๓ ๑,๑๖๔ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ 7,672 ๑๓,๖๘๐ 
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      2. จัดโดยสถานประกอบการ 
 

 
ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65)  
รวม 

๒ ภาคเรียน 
๑.  

ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

๒. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๓. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 
๑.  

ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

๒.  
ค่าหนังสือ

เรียน 

๓. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๔. 
ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน 

๕. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา 
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. เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

      สำหรับโรงเรียนปกติ 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) 
รวม 

๒ ภาค
เรียน 

๑.  
ค่าจัดการ

เรียนการสอน 

๒. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๓. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 
๑.  

ค่าจัดการ
เรียนการสอน 

๒.  
ค่าหนังสือ

เรียน 

๓. 
ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

๔. 
ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน 

๕. 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รวม 

ระดับประถมศึกษา 
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑก์ารคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑส์ถานะครัวเรือน) 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 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  
จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านเกณฑก์ารคัดกรอง (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท และเกณฑส์ถานะครัวเรือน) 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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ง. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 

      ๑) นักเรียนประจำ 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) 
รวม 
๒ 

ภาคเรียน 

พ้ืนฐาน สมทบ 
(ประจำ) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

รวม พ้ืนฐาน สมทบ 
(ประจำ) 

หนังสือเรียน 
(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เคร่ืองแบบ 
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 14,450 656 195 360 240 16,851 32,686 

ป.๒ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 650 195 360 240 16,845 32,680 

ป.๓ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 653 195 360 240 16,848 32,683 

ป.๔ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 707 195 360 240 16,902 32,737 

ป.๕ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 846 195 360 240 17,041 32,876 

ป.๖ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 859 195 360 240 17,054 32,889 

ม.๑ 1,750 14,350 210 440 16,750 1,750 14,350 808 210 450 440 18,008 34,758 

ม.๒ 1,750 14,350 210 440 16,750 1,750 14,350 921 210 450 440 18,121 34,871 

ม.๓ 1,750 14,350 210 440 16,750 1,750 14,350 996 210 450 440 18,196 34,946 

ม.๔ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,384 230 500 475 18,839 35,794 

ม.๕ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,326 230 500 475 18,781 35,736 

ม.๖ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,164 230 500 475 18,619 35,574 
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       ๒) นักเรียนไป - กลับ 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) 
รวม 
๒ 

ภาคเรียน 

พ้ืนฐาน สมทบ 
(ประจำ) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

รวม พ้ืนฐาน สมทบ 
(ประจำ) 

หนังสือ
เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เคร่ืองแบบ 
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 3,610 656 195 360 240 6,011 11,006 

ป.๒ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 650 195 360 240 6,005 11,000 

ป.๓ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 653 195 360 240 6,008 11,003 

ป.๔ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 707 195 360 240 6,062 11,057 

ป.๕ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 846 195 360 240 6,201 11,196 

ป.๖ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 859 195 360 240 6,214 11,209 

ม.๑ 1,750 3,300 210 440 5,700 1,750 3,300 808 210 450 440 6,958 12,658 

ม.๒ 1,750 3,300 210 440 5,700 1,750 3,300 921 210 450 440 7,071 12,771 

ม.๓ 1,750 3,300 210 440 5,700 1,750 3,300 996 210 450 440 7,146 12,846 

ม.๔ 1,900 3,300 230 475 5,905 1,900 3,300 1,384 230 500 475 7,789 13,694 

ม.๕ 1,900 3,300 230 475 5,905 1,900 3,300 1,326 230 500 475 7,731 13,636 

ม.๖ 1,900 3,300 230 475 5,905 1,900 3,300 1,164 230 500 475 7,569 13,474 
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จ. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
      ๑) นักเรียนประจำ 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) 
รวม 
๒  

ภาคเรียน 

พ้ืนฐาน สมทบ 
(ประจำ) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 

รวม พ้ืนฐาน สมทบ 
(ประจำ) 

หนังสือ
เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เคร่ือง 
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 14,660 656 195 360 240 17,061 33,106 

ป.๒ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 650 195 360 240 17,055 33,100 

ป.๓ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 653 195 360 240 17,058 33,103 

ป.๔ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 707 195 360 240 17,112 33,157 

ป.๕ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 846 195 360 240 17,251 33,296 

ป.๖ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 859 195 360 240 17,264 33,309 

ม.๑ 1,750 14,550 210 440 16,950 1,750 14,550 808 210 450 440 18,208 35,158 

ม.๒ 1,750 14,550 210 440 16,950 1,750 14,550 921 210 450 440 18,321 35,271 

ม.๓ 1,750 14,550 210 440 16,950 1,750 14,550 996 210 450 440 18,396 35,346 

ม.๔ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,384 230 500 475 18,839 35,794 

ม.๕ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,326 230 500 475 18,781 35,736 

ม.๖ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,164 230 500 475 18,619 35,574 
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 ๒) นักเรียนไป - กลับ 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) 
รวม 
๒ 

ภาคเรียน 
 

พ้ืนฐาน สมทบ 
(ไป-กลับ) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรม
พัฒนา 
คุณภาพ
ผู้เรียน 

รวม พ้ืนฐาน สมทบ 
(ไป-กลับ) 

หนังสือ
เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เคร่ืองแบบ 
 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 3,610 656 195 360 240 6,011 11,006 

ป.๒ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 650 195 360 240 6,005 11,000 

ป.๓ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 653 195 360 240 6,008 11,003 

ป.๔ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 707 195 360 240 6,062 11,057 

ป.๕ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 846 195 360 240 6,201 11,196 

ป.๖ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 859 195 360 240 6,214 11,209 

ม.๑ 1,750 3,500 210 440 5,900 1,750 3,500 808 210 450 440 7,158 13,058 

ม.๒ 1,750 3,500 210 440 5,900 1,750 3,500 921 210 450 440 7,271 13,171 

ม.๓ 1,750 3,500 210 440 5,900 1,750 3,500 996 210 450 440 7,346 13,246 

ม.๔ 1,900 3,500 230 475 6,105 1,900 3,500 1,384 230 500 475 7,989 14,094 

ม.๕ 1,900 3,500 230 475 6,105 1,900 3,500 1,326 230 500 475 7,931 14,036 

ม.๖ 1,900 3,500 230 475 6,105 1,900 3,500 1,164 230 500 475 7,769 13,874 
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ฉ.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕64 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65) 
รวม 
๒ 

ภาคเรียน 

ค่าอาหาร ปัจจัย 
พ้ืนฐาน 
นักเรียน 
ประจำ 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

รวม ค่าอาหาร ปัจจัย 
พ้ืนฐาน 
นักเรียน 
ประจำ 

หนังสือ
เรียน 

รวม/ชุด 

อุปกรณ์ 
การเรียน 

เคร่ืองแบบ
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 

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

 
              สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนเงินอุดหนุนค่าอาหาร 
และปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ ซึ่งได้รับจัดสรรในผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ โดยให้บริหารงบประมาณให้เป็น 
ไปตามรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
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ด่วนที่สุด 
ที ่ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 

 

                                                           ๔     พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา 
                      สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน ๑ ชุด 
                  2. หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                      จำนวน ๑ ชุด 
                  ๓. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
                      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน ๑ ชุด 
                    ๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  จำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุง 
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม 
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. หลักเกณฑ์การเก็บเง ินบำรุงการศึกษาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พื้นฐาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
  

 
                (นายชินภัทร ภูมิรัตน) 
         เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖  โทรสาร ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๖ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา   
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บ  
เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ ณ วันที่ ๒๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
 

  เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗ 
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จึงกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื ้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอน  
ด้วยบุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบ หรือวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ  หรือการสอน 
ที่ใช้สื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที ่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ 
ของท้องถิ ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจ  
ของผู้ปกครองและนักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 
 

                           (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) 
                           รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

  ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีความพร้อม 
และมีศักยภาพเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงต้องการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรีย น
ด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ทำการสอนเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้  กอปรกับ
การตอบข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถประกาศให้สถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่าย เพื ่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานได ้

  ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาจำนวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่ง            
เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นกรณีพิเศษ  ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและการมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครอง ผู้ปกครองมิให้
เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้ 

  ก.  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินสนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ืออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้ 
   ๑. ค่าเล่าเรียน 
   ๒. ค่าหนังสือเรียน 
   ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
   ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   ๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง 
   ๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง 
   ๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา  ปีละ ๑ ครั้ง 
   ๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรปีละ  
๔๐ ชั่วโมง 
   9. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบพื้นฐาน 
   ๑๐. ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
   ๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล 
   ๑๓. ค่าวัสดุสำนักงาน 
   ๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
        1๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
  1๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา 
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    ๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  ๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน 
  ๒๐. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 
  ๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 
  ๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน 
        สำหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดทำเป็นลักษณะพิเศษอย่างมี
คุณภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัดตามความจำเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  ข. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม  
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้  
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราการเก็บ / 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) 

เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
กับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ 
ให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP 

 

  การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
      ค. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียน  
ที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจ  
ของผู้ปกครองและนักเรียน  โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรยีน 
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัด 

ของนักเรียนนอกเวลาเรียน 
เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพ               
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทุกรายการรวมกันไม่เกิน 
๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน ๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 

๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 

๔ ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ 
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  ง. สถานศึกษาที ่จัดการเรียนการสอนเสริมเพิ ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไป ที่ได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัด  
ตามความจำเป็น และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความสมัครใจของผู้ปกครอง  
และนกัเรียน ดังนี้ 
  ๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
  ๒. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับหอ้งเรียนปรับอากาศ 
  ๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน) 
  ๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐาน  
ที่รัฐจัดให้ 
  ๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
   จ. สถานศึกษาท่ีจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
  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 ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับ สภาพฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น   
    ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์ 
ที่จะได้รับ ดังนี้ 
  ๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคนควรจัดให้
นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 
  ๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก 
  ๓. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับหอ้งเรียนปรับอากาศ 
  ๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
  ๕. ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ 
  ๖. ค่าอาหารนักเรียน 
            7. การเข้าร ่วมกิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ชุมนุมลูกเส ือ/เนตรนารี/ย ุวกาชาดและ 
การไปทัศนศึกษา 
  ๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
      อนึ่ง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาก่อน จึงจะดำเนินการขอรับการสนับสนุนได้โดยให้มี  
การประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
------------------------------- 

 

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นกำหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานระดมทรัพยากรเพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
   

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  

 
 

                     (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) 
                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

ด้วยปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบกับ 
มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การระดมทรัพยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้ 

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

๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจตามความเหมาะสมและความจำเป็น 
๓. สถานศึกษาต้องแต่งตั ้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพื ่อส่งเสริมและ  

ให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบต่อ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจะต้อง 
สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖. สถานศึกษาต้องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
......................................................... 
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หน้า 11  
เล่ม   133    ตอนพิเศษ   136  ง            ราชกิจจานุเบกษา                             15 มิถุนายน 2559 

 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที ่๒๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย 

 
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษา  

ขั ้นพื ้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั ้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าว 
โดยไม่เก็บค่าใช ้จ ่ายเป็นเวลา ๑๕ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยขออนุมัติ 
ตั้งงบประมาณเป็นรายปีและขยายขอบเขตการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลำดับ  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา  
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวและ 
พัฒนาต่อไปด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็ นหน้าที่ของรัฐและ
มาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้
อย่างต่อเนื่อง 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้ 
“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง

สถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี 
“การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ๑๕ ปี” หมายความว่า การศึกษาตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 

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

“การศึกษาพิเศษ” หมายความว ่า การจัดการศึกษาให้แก่บ ุคคลซึ ่งมีความผิดปกติ  
อย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอน
ตามลักษณะความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล 

“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีตกอยู่ในภาวะยากลำบาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 

ข้อ ๒ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็ก  
ก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
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ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่ 
(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน 
(๒) ค่าหนังสือเรียน 
(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้แทนและ 

ขยายผลต่อจากคำสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ 
ข้อ ๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ ๖ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย
สำหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ป ีตามข้อ ๓ 

ข้อ ๗ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

     หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว 2018         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

            2 มิถุนายน  ๒๕63 
เรื่อง  แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
        ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต  

อ้างถึง หนังสือประทับตรา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว1556  
         ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 
 

  ตามหนังสือที ่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้แจ้งแนวทาง 
การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน 
และบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพ่ิมเติม) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จากเดิม รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มีแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการ 
จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ดังนี ้ 1) กิจกรรมวิชาการ 2) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด ผู ้บำเพ็ญประโยชน์ 3) กิจกรรมทัศนศึกษา และ 4) กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร (ICT) เพิ่มเติม กิจกรรมที่ 5 คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน 
แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น เพื ่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

               (นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ) 
   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติราชการแทน 
       เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โทร. 0 2288 5851  
โทรสาร  0 2280 5515
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ ว 2729  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 
   

   31  สิงหาคม  ๒๕64 
 

เรื่อง  แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ชุด 

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ นั้น 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ตามแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน กำหนดให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับ
นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงกำหนดวิธีการจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) โดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  
ของผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงการเพิ่มเติมวิธีการจ่ายเงินรายการ  
ค่าอุปกรณ์การเร ียน และรายการค่าเครื่ องแบบนักเร ียน อันเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแจ้งความประสงค์จะให้
โรงเร ียนโอนเง ินเข ้าบ ัญช ีเง ินฝากธนาคารของผ ู ้ปกครอง หร ือบัญช ีเง ินฝากธนาคารของนักเร ียน  
โดยค่าธรรมเนียมการโอนขึ้นอยู่แต่ละธนาคาร พร้อมแนบเอกสารสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือ
สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ๒. จัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู ้ปกครองหรือนักเรียน  
ตามแบบท่ีกำหนด พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
  ๓. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยเร็ว 
   
 
 
 

๔. ใช้หลักฐาน... 
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  ๔. ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่ได้รับจาก
ธนาคาร พร้อมแบบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่ได้รับ
ประทับตราจากธนาคาร เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 
  ๕. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 
จากนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหาแทน 

  ทั ้งนี ้ การดำเนินการให้อยู ่ในดุลยพินิจของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกันพิจารณากำหนดวิธีการจ่ายเงินของแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสำคัญ   

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       (นายอัมพร  พินะสา) 
          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘8 5851   
โทรสาร ๐ ๒๒80 5515 
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ ว 2348      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐           

   21   กรกฎาคม  ๒๕64 
 

เรื่อง  แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
        ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพ่ิมเติม) 
 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต/ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อ้างถึง หนังสือประทับตรา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/ว 1482 
         ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ฉบับ 

  ตามหนังสือที ่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้แจ้งแนวทาง  
การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน  
และบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(เพ่ิมเติม) จำนวน 2 รายการ ดังนี้  
  1. รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติมข้อความ หน้าที่ 39 ง. ลักษณะการใช้งบประมาณ 
ดังนี้ “โรงเรียนสามารถนำเงินอุดหนุน รายการนี้ไปใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของครูได้ เช่น การเช่าซื้อ 
จัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารทางไกล การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์ของครู เป็นต้น” โดยโรงเร ียนปรับแผนปฏิบัต ิการประจำปี / แผนการใช้จ ่ายงบประมาณ  
เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติมข้อความ หน้าที่ 22 ในกิจกรรมที่ 
5.2.5 กิจกรรมการจัดการเร ียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่าย 
ในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชก ารครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติม “สามารถนำไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิม หรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ต
สำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน” เป็นต้น 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

 

 

ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง

ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       (นายอัมพร  พินะสา) 
          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โทร. 0 2280 55851  
โทรสาร  0 2280 5515 
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว 4093  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 
   

   28   ธันวาคม  ๒๕64 
 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษา  
        ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการเตรียมการเปิด 
ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  
ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 34) ข้อ 3.1.3.2 (2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการ 
ที่เหมาะสม ก่อนเข้า Quarantine Zone เพื ่อให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
ในสังกัด ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นั้น  

  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การเปิดภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อ 
ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 
  1. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ  
Antigen Test Kit (ATK) หรือวิธีการอื ่น ๆ ขอให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื ่อขอรับการสนับสนุน
บุคลากรและชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน หรือตามที่คณะกรรมการการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบ ตามหนัง สือ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ  04001/ ว 5014 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  
  2. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถนำเงินอุดหนุนไปจัดซื้อชุดตรวจ  
Antigen Test Kit (ATK) โดยดำเนินการดังนี้  
      2.1 รายการค่าจัดการเรียนการสอนที่มีงบประมาณเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การใช้งบประมาณในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาปรับแผนปฏิบัติการประจำปี/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปี ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2.2 รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีงบประมาณเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้สถานศึกษาดำเนินการปรับแผน
แผนการดำเนินการในแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปี ต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2.3 เงินรายได้สถานศึกษาเฉพาะในส่วนที่มิได้เก็บจากผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่มีงบประมาณ
คงเหลือเพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
3. ให้โรงเรียน... 
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  3. ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื ้อชุดตรวจ ATK ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที ่สุด  
ที่ กค 0๔๐๘.๔ /ว 1๓๘ ลงวันที่ ๑3 กันยายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติหลักการให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ 
และน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ 'SARS - COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน 
ด้วยตนเอง (COVD-19 Antigen test self-test kits) ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด 
และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 115 ลงวันที่  
27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์  
หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัด  

  ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องคำนึงถึงงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับโดยไม่ส่งผลกระทบในการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน และจัดซื้อชุดอุปกรณ์การตรวจที่ได้มาตรฐานเป็นสำคัญ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       (นายอัมพร  พินะสา) 
          เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘8 5851   
โทรสาร ๐ ๒๒80 5515 
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คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ที่  4 / 2565 

เรื ่อง  แต่งตั้งคณะทำงานประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุน  
         ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

------------------------------------------- 
  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ ่าย  
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ  
จำแนกตามรายการ ดังนี ้ 1) ค่าจ ัดการเร ียนการสอน 2) ค่าหนังส ือเร ียน 3) ค่าอุปกรณ์การเร ียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรีย นทุกคน
ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน                 
  เพื ่อให้การบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินงานและ  
การบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

ที่ปรึกษา 
1. นายอัมพร  พินะสา           เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ           
3. นายชลำ  อรรถธรรม   ผู้ทรงคุณวุฒิ           
4. นายวันชัย  ธงชัย   ที่ปรึกษาพิเศษ 

คณะทำงาน 

1. ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา      รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ประธานคณะทำงาน 
2. นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     รองประธานคณะทำงาน 
3. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผู้แทน      คณะทำงาน
4. ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน       คณะทำงาน
5. ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือผู้แทน     คณะทำงาน
6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือผู้แทน          คณะทำงาน
7. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน      คณะทำงาน
8. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือผู้แทน        คณะทำงาน 
9. นางสาวลิลิน  ทรงผาสุก        ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร      คณะทำงาน 
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

10. นายรัฏฐกร…  
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10. นายรัฏฐกร  ฟ้องเสียง      ผู้อำนวยการสำนักนิติการ      คณะทำงาน 
      สำนักนิติการ  
11. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง      ข้าราชการบำนาญ       คณะทำงาน 
12. นางพรพิมล  ชินภักดี       ข้าราชการบำนาญ       คณะทำงาน 
13. นางสาววรนันท์  รวมสุข          คณะทำงาน 
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
14. นายลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ์           คณะทำงาน 
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
15. นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน         คณะทำงาน      
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
16. นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
17. นางวิลาวัลย ์ ทองแย้ม      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
18. นายสมจิต  สมอ       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
19. นางสาวแก้วใจ  จิเจริญ      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม      
20. นางสาวสุดา ดวงจันทร์      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา     คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
21. นายจิรทิปต์ ผาธรรม       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย    คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
22. นายสมโชค  สุทธิเมธานนัท์      ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา    คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
23. นายอธิปย์  อู่แก้ว       ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
24. นายเจน เกิดโพชา       ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก     คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
25. นางวรรณา จิตกระแส      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี 
26. นายพิทักษ์  โสตถยาคม      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ     คณะทำงาน 
      รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
27. นายพิเชฏษ์  จับจิตต์                ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้     คณะทำงาน 
      สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
28. นางภาวิณี  แสนทวีสุข      ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย  คณะทำงาน 
      สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 

29. นางสาว... 
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29. นางสาวศรณ์วรัชท์  ทองเก่า       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                       คณะทำงาน    
      สำนักการคลังและสินทรัพย์  
30. นางสาวนพศร  พรมณีพิสมัย      ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ     คณะทำงาน 
      สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
31. นางสาวเจตนา  พรมประดิษฐ์      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ     คณะทำงาน 
      สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
32. นางนฤมล  พงศ์ไพสิทธิ์        นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ    คณะทำงาน 
      กลุ่มตรวจสอบภายใน 
33. นางสาวสำเภาเงิน ชาติสำราญ     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      คณะทำงาน 
      สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
34. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้แทน       คณะทำงาน 
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
35. ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย หรือผู้แทน       คณะทำงาน 
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
36. ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ หรือผู้แทน        คณะทำงาน 
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
37. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา หรือผู้แทน      คณะทำงาน 
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
38. นางสาววภิาภรณ์  ฤทธิ์ชยั          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     คณะทำงาน 
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
39. นางสาวนันทพร  ลิมปกาญจน์เวช  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ      คณะทำงาน 
      สำนักการคลังและสินทรัพย์  
40. นายจักรพันธ์  อัมรนันท์            พนักงานธุรการ       คณะทำงาน 
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
41. นางเบญจวรรณ  ดวงใจ            ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 1       คณะทำงานและเลขานุการ 
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
42. นางสาวกรชนก  เขื่อนเพชร        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
43. นางสาวปพิชญา  พุฒนา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
44. นายชาญณรงค์  มงคลศิวกุล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
      สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ 
  ๑. เสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   

๒. ระดม... 
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  ๒. ระดมความคิดเห็นและจัดทำร่างแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
  ๓. จัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่     4   มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 

                 (ว่าที่ ร.ต. ธน ุ วงษ์จินดา) 
       รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติราชการแทน 

    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ศูนย์ประสานงาน 
 

ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ 
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕1 ,0-๒๒๘0-๕๕1๒ 
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๕๕๑๕ 

หนังสือเรียน 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓3 , ๐-๒๒๘๘-๕๗๓5 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

สำนักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๕๒๔, 0-๒๒๘๘-๕๕22 
เปิดดูบัญชีจัดสรรได้จาก 

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

https://bopp-obec.info/ 
เปิดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จาก 
 http://academic.obec.go.th และ http://academic.obec.go.th/textbook/web/

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

ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนปกติ  
ก่อนประถมศึกษา   850 บาท/คน/ภาคเรียน  
   (1,700 บาท/คน/ปี) 
ประถมศึกษา  950 บาท/คน/ภาคเรียน  
   (1,900 บาท/คน/ปี) 
มัธยมศึกษาตอนต้น  1,750 บาท/คน/ภาคเรียน  
   (3,500 บาท/คน/ปี) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,900 บาท/คน/ภาคเรียน 
   (3,800 บาท/คน/ปี) 
ช้ัน ปวช 1 – 3    5,868 บาท/คน/ภาคเรียน  
(สถานประกอบการ) (11,736 บาท/คน/ปี) 
 
2. ค่าหนังสือเรียน      
มูลค่าหนังสือต่อชุด      
ก่อนประถมศึกษา  ๒๐๐ บาท/คน/ป ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑    ๖56   บาท/คน/ป ี
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๖50 บาท/คน/ปี    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๖53 บาท/คน/ปี  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  707   บาท/คน/ปี    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 846 บาท/คน/ปี    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 859 บาท/คน/ปี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 808    บาท/คน/ปี     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 921 บาท/คน/ปี      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 996 บาท/คน/ปี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔        ๑,๓84 บาท/คน/ปี  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕        ๑,326 บาท/คน/ป ี
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖        ๑,๑64 บาท/คน/ป ี
ช้ัน ปวช. 1-3                ๒,๐๐๐ บาท/คน/ป ี
(สถานประกอบการ) 
 
 
 

 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ก่อนประถมศึกษา   ๑๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน  
    (๒๐๐ บาท/คน/ปี)  
ประถมศึกษา   ๑๙๕ บาท/คน/ภาคเรียน 
    (๓๙๐ บาท/คน/ปี)   
มัธยมศึกษาตอนต้น   ๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน 
    (๔๒๐ บาท/คน/ปี)   
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน  
    (๔๖๐ บาท/คน/ปี)   
ช้ัน ปวช. ๑ - ๓     ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน  
(สถานประกอบการ)  (๔๖๐ บาท/คน/ปี)   
 

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ก่อนประถมศึกษา   ๓๐๐ บาท/คน/ปี  
ประถมศึกษา   ๓๖๐ บาท/คน/ปี  
มัธยมศึกษาตอนต้น   ๔๕๐ บาท/คน/ปี  
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๕๐๐ บาท/คน/ปี  
ช้ัน ปวช. ๑ – ๓   ๙๐๐ บาท/คน/ป ี
(สถานประกอบการ) 
 

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประกอบด้วย  
1. กิจกรรมวิชาการ 
2. กิจกรรมคณุธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
3. ทัศนศึกษา 
4. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ก่อนประถมศึกษา       215 บาท/คน/ภาคเรียน   
    (430 บาท/คน/ปี)  
ประถมศึกษา              240 บาท/คน/ภาคเรียน   
    (480 บาท/คน/ปี) 
มัธยมศึกษาตอนต้น      440 บาท/คน/ภาคเรียน  
     (880 บาท/คน/ปี) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย   475 บาท/คน/ภาคเรียน   
    (950 บาท/คน/ปี) 
ช้ัน ปวช. ๑ - ๓           475 บาท/คน/ภาคเรียน   
(สถานประกอบการ)  (950 บาท/คน/ปี)

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 

โทร 0 2288 5851 โทรสาร 0 2280 5515 
http://plan.bopp-obec.info 


