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ค าน า 
 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเดຌจัดท ำนวทำงกำรด ำนินงำน ครงกำรสนับสนุน
คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆ ใ  
พืไอ฿หຌผูຌทีไ กีไยวขຌองทัๅงระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ส ำนักงำนขตพืๅน ทีไกำรศึกษำ  
ละสถำนศึกษำเดຌ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรด ำนินงำน฿หຌกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กิดควำมคุຌมคำ ประหยัด
ปรง฿ส กิดประยชน์ตอผูຌรียนละทำงรำชกำรสูงสุด 
  กำรจัดท ำนวทำงกำรด ำนินงำน ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำล 
จนจบกำรศกึษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ มีนวคิดละหลักกำร฿นกำรด ำนินกำร ดังนีๅ 

 ํ. ยึดหลักกำรนวทำงกำรด ำนินงำน฿นปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑ๆโ ป็นนวทำงหลักละปรับปรุง 
นวทำงกำรด ำนินงำนจำกกำรระดมควำมคิดหใน ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ละรำยงำนกำรวิจัยกำรด ำนินงำน  
฿นปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ 
  2. สนองตอบตอนยบำยของคณะรัฐมนตรี พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชำ นำยกรัฐมนตรี กำรปฏิรูป
กระบวนกำรรียนรูຌละกำรพัฒนำศักยภำพของคนเทยทุกชวงวัย  พืไอ฿หຌคนเทยมีกำรศึกษำละกำรรียนรูຌ 
ดย฿หຌควำมส ำคัญทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบละกำรศึกษำทำงลือกเปพรຌอมกัน สรຌำงคุณภำพของคนเทย฿หຌสำมำรถ
รียนรูຌพัฒนำตนเดຌตใมตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพละกำรด ำรงชีวิต฿นศตวรรษทีไ โแ ดยมีควำม฿ฝຆรูຌละมีทักษะ 
ทีไหมำะสม ป็นคนดี มีคุณธรรม สรຌำงสริมคุณภำพกำรรียนรูຌ ดยมีกำรรียนรูຌพืไอสรຌำงสัมมำชีพ฿นพืๅนทีไ  
ลดควำมหลืไอมลๅ ำ ละพัฒนำก ำลังคน ฿หຌป็นทีไตຌองกำรหมำะสมกับพืๅนทีไ สงสริม฿หຌภำคอกชน องค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ละประชำชนทัไวเปมีอกำสขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรออกบบกำรศึกษำ฿นพืๅนทีไ พืไอยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ละกระทรวงศึกษำธิกำรเดຌก ำหนดนยบำยฉพำะส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน สงสริมกำรกຌเขปัญหำ
ดใกประถมศึกษำอำนเมออก ขียนเมเดຌ กำรดูลดใกออกกลำงคัน฿หຌเดຌรับกำรศึกษำภำคบังคับ ทบทวน ปรับปรุง 
หลักสูตรกำรศึกษำ  
  ใ. นวทำงกำรด ำนินงำนปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑ๆใ ป็นนวทำงกำรด ำนินงำนทีไสำมำรถ฿ชຌรวมกัน   
ส ำหรับสถำนศึกษำทีไจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน สำระส ำคัญ  
ของนวทำงกำรด ำนินงำน ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑ๆใ ประกอบดຌวย ควำมป็นมำ วัตถุประสงค์ สำระส ำคัญของนยบำย 
วิสัยทัศน์ ปງำหมำย ตัวชีๅวัด งบประมำณ กณฑ์กำรจัดสรรละนวทำงกำรด ำนินงำน ปฏิทินกำรด ำนินงำน 
ประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับ ละอกสำรทีไกีไยวขຌอง  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนหวังป็นอยำงยิไงวำ  นวทำงกำรด ำนินงำน ครงกำร
สนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑ๆใ 
อกสำรลมนีๅจะป็นประยชน์ตอกำรด ำนินงำนของผูຌทีไกีไยวขຌองละป็นประยชน์ตอกำรขับคลืไอนยุทธศำสตร์
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅน พืๅนฐำน ฿นดຌำนอกำสทำงกำรศึกษำ คุณภำพกำรศึกษำ  
ละประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรมีสวนรวม ซึไงจะสงผล฿หຌนักรียนขຌำถึงอกำสทำงกำรศึกษำ มีควำมพรຌอม 
ทีไจะรียนละเดຌรับกำรศึกษำทีไมีคุณภำพ ละสถำนศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรมกำรรียนรูຌทีไสงผลตอกำรพัฒนำ 
ศักยภำพผูຌรียน สอดคลຌองกับจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำหงชำติละนยบำยของรัฐบำล 

                                    
 

  
ินำยอ ำนำจ วิชยำนุวัติี 

ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 



สารบัญ 
                  หนຌา 

ค ำน ำ  
ควำมป็นมำ                1 
วัตถุประสงค์                3 
ปງำหมำย                3 
      ดຌำนปริมำณ              3 
 ดຌำนคุณภำพ              3 
ตัวชีๅวัด                 3 
 ดຌำนปริมำณ              3 
 ดຌำนคุณภำพ              4 
นิยำมศัพท์                4 
กำรจัดสรรงบประมำณ             5 
     กณฑ์ละนวทำงกำรด ำนินงำน          5 
 ํ. คำจัดกำรรียนกำรสอน          5 
  ๎. คำหนังสือรียน              8  
  โ.แ งบประมำณคำหนังสือทีไเดຌรับปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆ3                          8 
              โ.โ ลักษณะของหนังสือทีไ฿ชຌ                 9 
  โ.ใ กำรคัดลือกหนังสือรียนละบบฝຄกหัด     แเ 
  โ.ไ นวทำงกำรจัดซืๅอหนังสือรียน บบฝຄกหัด      10  
  โ.5 วธิีด ำนินกำรจัดซืๅอ         แแ 
  ๏. คำอุปกรณ์กำรรียน          12 
  ๐. คำครืไองบบนักรียน          13 
                 ู บบหลักฐำนกำรจำยงิน        15 
        ู บบหลักฐำนยืนยันกำรจัดหำ      16 
  ๑. คำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน       17 
นวทำงกำรด ำนินงำนรงรียนกำรศึกษำพิศษ ศูนย์กำรศึกษำพิศษ ละรงรียนศึกษำสงครำะห์ 18 
นวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ     

5.1 กำรจัดสรรงบประมำณ         19 
5.2 กำรก ำกับ ติดตำม ประมินผล ละรำยงำน     21 
5.3 นวทำงกำรด ำนินงำนดຌำนกำรมีสวนรวม     21 
5.4 บริจำคงินทีไเดຌรับสิทธิ์คำครืไองบบนักรียน/คำอุปกรณ์กำรรียน  23 

   ู ฿บสดงจตจ ำนงบริจำคคำครืไองบบนักรียน/คำอุปกรณ์กำรรียน  24 
ปฏิทินกำรด ำนินงำน                            25 
ประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับ           26 
 
 
 



 

สารบัญ  ิตอี 
                หนຌา 
 

ภำคผนวก               29 
นวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ งบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป 
งินอุดหนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

รำยกำรคำจัดกำรรียนกำรสอน         30 
 ู คำ฿ชຌจำยรำยหัว           30 
 ู งินอุดหนุนปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนยำกจน     ใ2 
          ู คำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอน                  37 
กำรบริหำรงบประมำณ งบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป                                                 
ส ำหรับรงรียนศึกษำสงครำะห์/รงรียนกำรศึกษำพิศษ/ศูนย์กำรศึกษำพิศษ  ไ0 
ลักษณะกำร฿ชຌงบประมำณ                          ไ1 
ส ำนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน                                             
ทีไ ศธ ์๐์์๎/ว ๎๕๔๏  ลงวันทีไ โใ พฤศจิกำยน โ555     
 รืไอง หลักกณฑ์กำรบิกจำยคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌำงควำมรูຌ฿หຌกับนักรียน   43  
ทีไ กค. เไเโ.5/เใใโ็ใ ลงวันทีไ ็ สิงหำคม โ5ๆเ 
 รืไอง ขอหำรือกีไยวกับกำร฿ชຌงินหลือจำยงบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป ไไ                  
นวทำงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณคำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน   ไ5  
หลักกณฑ์กำรบิกจำยคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌำงควำมรูຌ฿หຌกับนักรียน  ไ5   
 ู บบ฿บส ำคัญรับงินส ำหรับวิทยำกร                                                         ไ้   
 ู บบ฿บส ำคัญรับงินคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักรียน   5เ 
นวทำงด ำนินกำรลือกซืๅอหนังสือสริมประสบกำรณ์ส ำหรับดใกปฐมวัย   5แ 
ตำมกิจกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ตำมครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย 
฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ   
ขัๅนตอนกำรจัดซืๅอหนังสือรียน                                                                             5ไ 
ตำรำงสดงกำรลดคำ฿ชຌจำยของผูຌปกครอง/นักรียน      5ๆ  

1. รงรียนปกติ           5ๆ 
2. รงรียนศึกษำสงครำะห์         ๆเ 
3. รงรียนศึกษำพิศษ          ๆโ 
4. ศูนย์กำรศึกษำพิศษ          ๆไ 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ  ิตอี 
หนຌา 

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน      65 

ทีไ ศธ ์๐์์๒/พิศษ ๎๎ ลงวันทีไ ไ พฤศจิกายน โ55ไ      

        รืไอง การกใบงินบำรุงการศึกษาละการระดมทรัพยากร     

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 รืไอง  การกใบงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา     66          
                สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน     

        รืไอง  การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา      ็เ           
                สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน   

สำนาคำสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ ทีไ โ่/โ55้    ็โ 

 รืไอง  ฿หຌจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน แ5 ป ดยเมกใบคา฿ชຌจาย                        

สำนาคำสัไงกระทรวงศึกษาธิการ          ็ไ 

        รืไอง  ฿หຌ฿ชຌมาตรฐานการรียนรูຌละตัวชีๅวัด กลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
                ละสาระภูมิศาสตร์ ฿นกลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม 

                ฉบับปรับปรุง พ.ศ. โ56เี ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
                พุทธศักราช โ55แ            
คำสัไงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ทีไ 5่/โ56ใ    ็5 

        รืไอง  ตงตัๅงคณะทำงานประชุมจัดทำนวทางการดำนินงานละการบริหาร 

  งบประมาณการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
  ปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ         

ศูนย์ประสานงาน              ็่ 
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นวทางการด านินงาน 
ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษา 
ตัๅงตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ใ 
 

ก. ความป็นมา 
 

  รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช ๎๑๒์ เดຌบัญญัติสำระส ำคัญ฿นหมวด ๑ หนຌำทีไ 
ของรัฐดຌำนกำรศึกษำ ดยมำตรำ ๑๐ รัฐตຌองด ำนินกำร฿หຌดใกทุกคนเดຌรับกำรศึกษำป็นวลำสิบสองป  
ตัๅงตกอนวัยรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอยำงมีคุณภำพดยเมกใบคำ฿ชຌจำย ละบัญญัติกีไยวกับ  
กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยวำ ฿นกำรด ำนินกำร฿หຌดใกลใกเดຌรับกำรดูลละพัฒนำ หรือ฿หຌประชำชนเดຌรับกำรศึกษำ 
รัฐตຌองด ำนินกำร฿หຌผูຌขำดคลนทุนทรัพย์เดຌรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน 
  ฿นสวนของบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำหงชำติ พ.ศ. โ5ไโ ละทีไกຌเขพิไมติม 
เดຌบัญญัติกีไยวกับสิทธิละหนຌำทีไทำงกำรศึกษำ฿นลักษณะชนดียวกับรัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย 
พุทธศักรำช ๎๑๒์ ดยมำตรำ แเ วรรคหนึไง เดຌบัญญัติเวຌวำกำรจัดกำรศึกษำตຌองจัด฿หຌบุคคลมีสิทธิ 
ละอกำสสมอกัน฿นกำรรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเมนຌอยกวำสิบสองปทีไรัฐตຌองจัด฿หຌอยำงทัไวถึงละมีคุณภำพ  
ดยเมกใบคำ฿ชຌจำย ประกอบกับ มำตรำ แไ บัญญัติวำ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรอกชน  
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร ละสถำบันสังคมอืไน ซึไงสนับสนุนหรือจัดกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำนมีสิทธิเดຌรับสิทธิประยชน์ตำมควรกกรณี  ดังตอเปนีๅ ิแี กำรสนับสนุนจำกรัฐ฿หຌมีควำมรูຌ
ควำมสำมำรถ฿นกำรอบรมลีๅยงดูบุคคล ซึไงอยู฿นควำมดูลรับผิดชอบ ิโี งินอุดหนุนจำกรัฐส ำหรับ 
กำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนตำมทีไกฎหมำยก ำหนด ิใี กำรลดหยอนหรือยกวຌนภำษีส ำหรับคำ฿ชຌจำย
กำรศึกษำตำมทีไกฎหมำยก ำหนด 
  นอกจำกนีๅ หัวหนຌำคณะรักษำควำมสงบหงชำติ หในวำนยบำยจัดกำรศึกษำเมกใบคำ฿ชຌจำย  
ป็นวลำ 15 ป สอดคลຌองกับนยบำยดຌำนกำรศึกษำของคณะรักษำควำมสงบหงชำติ ละนยบำยปฏิรูป
กำรศึกษำของรัฐบำล ทัๅงสำมำรถลดควำมหลืไอมลๅ ำ สรຌำงอกำสทำงกำรศึกษำละควำมป็นธรรม฿นสังคม  
กຌปัญหำควำมยำกจน ตลอดจนสงสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำร 
ของประชำชน จึงเดຌออกค ำสัไงหัวหนຌำคณะรักษำควำมสงบหงชำติ ทีไ โ่/โ55้ รืไอง ฿หຌจัดกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป ดยเมกใบคำ฿ชຌจำย มีผลบังคับ฿ชຌตัๅงตวันทีไ แ5 มิถุนำยน พุทธศักรำช โ55้ เดຌยืนยัน 
นวทำงกำรจัด฿หຌบุคคลเดຌรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเมนຌอยกวำ แ๑ ป ดยเมกใบคำ฿ชຌจำย ละพัฒนำตอเป
ดຌวยกำรยกระดับจำกกำรป็นครงกำรตำมนยบำยของตละรัฐบำล฿หຌป็นหนຌำทีไของรัฐละมำตรกำร  
ตำมกฎหมำย พืไอป็นหลักประกันควำมยัไงยืนมัไนคง ละพืไอ฿หຌสำมำรถจัดงบประมำณสนับสนุนเดຌอยำงตอนืไอง 
ละเดຌ฿หຌควำมหมำยของคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป กำรศึกษำพิศษ ละกำรศึกษำสงครำะห์ 
ดังนีๅ 
 คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ หมำยควำมวำ งบประมำณทีไรัฐจัดสรร฿หຌกหรือผำนทำงสถำนศึกษำ 
หรือผูຌจัดกำรศึกษำ พืไอป็นคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป ละกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป
หมำยควำมวำ กำรศึกษำตัๅงตระดับกอนประถมศึกษำ ิอนุบำลี ิถຌำมีี ระดับประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำปทีไ ๆ 
หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ิปวช. ใี หรือทียบทำ ละ฿หຌหมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิศษละ
กำรศึกษำสงครำะห์ดຌวย นอกจำกนีๅ เดຌก ำหนดควำมหมำยของค ำวำ กำรศึ กษำพิศษ หมำยควำมวำ 
กำรจัดกำรศึกษำ฿หຌกบุคคลซึไงมีควำมผิดปกติอยำงหนึไงอยำง฿ด ซึไงจ ำป็นตຌองจัดกำรศึกษำ฿หຌป็นรูปบบ
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ดยฉพำะ ละอำศัยทคนิคตำง โ ฿นกำรสอนตำมลักษณะควำมตຌองกำรละควำมจ ำป็นของตละบุคคล 
ละกำรศึกษำสงครำะห์ หมำยควำมวำ กำรจัดกำรศึกษำ฿หຌก ดใกทีไตกอยู฿นภำวะยำกล ำบำกหรืออยู฿น
สถำนภำพทีไดຌอยกวำดใกทัไวเป หรือทีไมีลักษณะป็นกำรกุศล พืไอ฿หຌมีชีวิตละควำมป็นอยูทีไดีขึๅน มีพัฒนำกำร
ทีไถูกตຌองละหมำะสมกับวัย 

   ทัๅงนีๅ ค ำสัไงหัวหนຌำคณะรักษำควำมสงบหงชำติ ทีไ โ่/โ55้ เดຌก ำหนดนวทำงกำรด ำนินงำน
฿หຌจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป ดยเมกใบคำ฿ชຌจำย ข้อ 2 ฿หຌสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌองตำมทีไคณะรัฐมนตรี
ก ำหนดตรียมกำร พืไอจัด฿หຌดใกลใกกอนวัยรียนเดຌรับกำรดูลละพัฒนำทำงรำงกำย จิต฿จ วินัย อำรมณ์ 
สังคม ละสติปัญญำ ดยสงสริมละสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละภำคอกชนขຌำมีสวนรวม 
฿นกำรด ำนินกำร ข้อ 3 ฿หຌสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌองกับกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนด ำนินกำรจัดกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป ฿หຌมีมำตรฐำนละคุณภำพดยเมกใบคำ฿ชຌจำย ละ฿หຌรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
ดยควำมหในชอบของคณะรัฐมนตรี ก ำหนดอัตรำคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป พืไอสนอตำมกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำป ดยมีคำ฿ชຌจำย เดຌก  
ิแี คำจัดกำรรียนกำรสอน ิโี คำหนังสือรียน ิใี คำอุปกรณ์กำรรียน ิไี คำครืไองบบนักรียน  
ิ5ี คำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ละ ิๆี คำ฿ชຌจำยอืไนตำมทีไคณะรัฐมนตรีหในชอบ ละขຌอ ๆ ฿หຌอัตรำ
คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  ทีไมีผล฿ชຌอยู฿นวันกอนวันทีไ 
ค ำสัไงนีๅ฿ชຌบังคับ ยังคงมีผล฿ชຌบังคับตอเปจนกวำจะมีกำรก ำหนดอัตรำคำ฿ชຌจำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป ตำมขຌอ ใ  

 ดยกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
เดຌมีมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌอง ประกอบดຌวย มติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ํ๏ มกรำคม ๎๑๑๎ ขออนุมัติ 
ตัๅงงบประมำณป็นรำยป พืไอด ำนินงำนสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนป็นล ำดับตอนืไองมำจนถึงปัจจุบัน ละมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 21 พฤศจิกำยน 2549
อนุมัติ฿หຌปรับอัตรำคำงินอุดหนุนคำ฿ชຌจำยตอหัวส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนทุกระดับกำรศึกษำทัๅ ง฿นระบบ
รงรียนละนอกระบบรงรียน ดยบงกำรปรับพิไมป็น 3 ปกำรศึกษำอยำงตอนืไอง ตัๅงตปกำรศึกษำ 2553 
฿ชຌอัตรำดังกลำวจนถึงปัจจุบัน   
 อนึไง กระทรวงศึกษำธิกำร เดຌสนอรืไองกำรพิไมงินอุดหนุนคำ฿ชຌจำยตอหัวส ำหรับกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน ขຌำทีไประชุมคณะรัฐมนตรี พืไอพิจำรณำกำรปรับอัตรำคำงินอุดหนุนคำ฿ชຌจำยตอหัวส ำหรับ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ทุกระดับกำรศึกษำ ทัๅง฿นระบบรงรียนละนอกระบบรงรียน ดย฿ชຌผลกำรวิจัย 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรปรับพิไมรงรียนขนำดลใก ดย฿ชຌผลกำรวิจัยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ละมติคณะรัฐมนตรีเดຌประชุมหำรือ มืไอวันทีไ 21 พฤศจิกำยน 2549 อนุมัติ฿หຌปรับ
อัตรำคำงินอุดหนุนคำ฿ชຌจำยตอหัวส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนทุกระดับกำรศึกษำ  ทัๅง฿นระบบรงรียน 
ละนอกระบบรงรียน ดยบงกำรปรับพิไมป็น 3 ปกำรศึกษำอยำงตอนืไอง ตัๅงตปกำรศึกษำ 2553  
฿ชຌอัตรำดังกลำวจนถึงปัจจุบัน   
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ข. วัตถุประสงค ์
  พืไอสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนอยำงสมอภำคละป็นธรรม ฿นรำยกำร
พืๅนฐำน 5 รำยกำร เดຌก คำจัดกำรรียนกำรสอน คำหนังสือรียน คำอุปกรณ์กำรรียน คำครืไองบบนักรียน 
ละคำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ฿หຌนักรียนทุกคนมีควำมพรຌอมทีไจะเดຌรับกำรศึกษำทีไมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำน ดยกำรบริหำรจัดกำรอยำงมีประสิทธิภำพ  

ค. ปງาหมาย 
ํ. ดຌำนปริมำณ  

  จ ำนวนนักรียนทีไเดຌรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ฿นปกำรศึกษำ ๎๑๒ใ 
จ ำนวนทัๅงสิๅน ๒ุๆๆุ่ใโโ คน จ ำนกเดຌ ดังนีๅ 
       จ ำนวนนักรียน จ ำนกตำมระดับกำรศึกษำ ดังนีๅ 
  ระดับกอนประถมศึกษำ             899,548  คน 
  ระดับประถมศึกษำ             3,097,713  คน 
  ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน               1,706,821  คน 
  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย         941,386  คน 
  ระดับ ปวช. ิสถำนประกอบกำรี                    ,็้ ็ใ  คน 
  นักรียน฿นศูนย์กำรศึกษำพิศษ             1ไ,่ ่แ  คน 
       จ ำนวนนักรียน จ ำนกตำมประภทรงรียน ดังนีๅ   
  รงรียนปกติ  ิจ ำนวน 29,669 รง)                ,ๆ598,131  คน 
  รงรียนศึกษำสงครำะห์  ิจ ำนวน  51  รงี                 3ไ,ใเไ  คน 
  รงรียนกำรศึกษำพิศษ  ิจ ำนวน  48  รงี            แโ,ไโ่  คน 
  ศูนย์กำรศึกษำพิศษ  ิจ ำนวน  77  ศูนย์ี                แไ,่ ่แ  คน 
             กำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนดยครอบครัว/สถำนประกอบกำร    ,่5็่   คน  
                         ิจัดดยครอบครัว ๆเ5 คน จัดดยสถำนประกอบกำร ,็้ ็ใ คนี 

๎. ดຌำนคุณภำพ 
   นักรียนมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตำมหลักสูตรละกำรพัฒนำคุณภำพผูຌ รียนทุกระดับ ดยนຌนกำรสริมสรຌำงควำมคิดสรຌำ งสรรค์ 
ผำนกระบวนกำรรียนรูຌ ผำนกำร฿ชຌสืไอ อุปกรณ์กำรรียนละกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ดยกำรบริหำร
จัดกำรบบมีสวนรวม ฿หຌองค์กรภำคประชำสังคม ภำคอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ละประชำชน
ทัไวเปมีอกำสรวมจัดกำรศึกษำ กำรปฏิรูปกำรศึกษำละกำรรียนรูຌ  
 

ง. ตัวชีๅวัด 

ํ. ดຌำนปริมำณ 
      รຌอยละของนักรียนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ทีไเดຌรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
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๎. ดຌำนคุณภำพ  
       โ.แ รຌอยละของนักรียนทีไมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะละคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคต์ำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช 2551 
   โ.โ รຌอยละของสถำนศึกษำทีไมีกำรจัดกำรศึกษำดยกำรมีสวนรวมของนักรียน ผูຌปกครอง 
ครู คณะกรรมกำรภำคี ๐ ฝຆำย ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน฿นขัๅนตอนตำง โ ของกำรด ำนินงำน
กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
               โ.ใ รຌอยละของผูຌปกครองมีควำมพึงพอ฿จทีไเดຌรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัด 
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
   โ.ไ รຌอยละของนักรียนระดับกอนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรดຌำนรำงกำย อำรมณ์ จิต฿จ 
สังคมละสติปัญญำ สมวัยตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช โ5ๆเ  
 

จ. นิยามศัพท ์
 แ. กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน หมำยถึง งบประมำณทีไรัฐจัดสรร 
฿หຌสถำนศึกษำ 5 รำยกำร เดຌก คำจัดกำรรียนกำรสอน ิคำ฿ชຌจำยรำยหัวปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียน
คำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอนี ค ำหนั งสือรี ยน คำอุปกรณ์ กำรรียน คำครืไองบบนักรียน 

ละคำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน 

 โ. กำรศึกษำภำคบังคับ หมำยถึง กำรศึกษำชัๅนปทีไหนึไงถึงชัๅนปทีไกຌำของกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 ดยรับดใกขຌำศึกษำซึไ งมีอำยุยำงขຌำปทีไ จใด 

จนถึงอำยุยำงขຌำปทีไสิบหก วຌนตดใกทีไสอบเดຌชัๅนปทีไกຌำของกำรศึกษำภำคบังคับลຌว 

๏. กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน หมำยถึง กำรศึกษำกอนระดับอุดมศึกษำ ซึไงบงออกป็น 3 ระดับ 

คือระดับกอนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ ละระดับมัธยมศึกษำ ริไมตัๅงตอำยุ ใ ป ตเมกินอำยุ 20 ป 
ตำมขຌอมูลทีไรำยงำนขຌำสูระบบขຌอมูลนักรียนรำยบุคคล ิData Management Center : DMCี  

๐. ระดับกอนประถมศึกษำ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำระดับชัๅนอนุบำล แ - ใ ฿หຌกดใกทีไมี 
อำยุตัๅงต ใ - 6 ป 

5.  ระดับประถมศึกษำ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำ฿หຌกนักรียน ริไมตัๅงตระดับชัๅนประถมศึกษำ 

ปทีไ 1 – 6 

                ๆ. ระดับมัธยมศึกษำ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำ฿หຌกนักรียน ซึไงบงออกป็น 2 ชวง  
คือ มัธยมศึกษำตอนตຌน ิระดับชัๅน ม.1 ถึง ม.3) ละมัธยมศึกษำตอนปลำย บงป็น 2 ประภท คือ 

ประภทสำมัญ ิระดับชัๅน ม.4 ถึง ม.6ี หรือระดับ ปวช. ทีไจัดดยสถำนศึกษำ ละประภทอำชีวศึกษำ 

ทีไจัดดยสถำนประกอบกำร ิปวช.ี  
็.  กำรศึกษำพิศษ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำ฿หຌกบุคคลซึไงมีควำมผิดปกติอยำง฿ดอยำงหนึไง 

ซึไงจ ำป็นตຌองจัดกำรศึกษำ฿หຌป็นรูปบบดยฉพำะ ละอำศัยทคนิคตำง โ ฿นกำรสอนตำมลักษณะ 

ควำมตຌองกำรละควำมจ ำป็นของตละบุคคล 

 ่.  กำรศึกษำสงครำะห์ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำ฿หຌกับดใกทีไตกอยู฿นภำวะยำกล ำบำก 

หรืออยู฿นสถำนภำพทีไดຌอยกวำดใกทัไวเป หรือทีไมีลักษณะป็นกำรกุศล พืไอ฿หຌมีชีวิตละควำมป็นอยูทีไดีขึๅน 

มีพัฒนำกำรทีไถูกตຌองละหมำะสมกับวัย 
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 ้.  ดใกทีไเมมีหลักฐำนทะบียนรำษฎรหรือเมมีสัญชำติเทย หมำยถึง ดใกวัยรียนทีไเมมีสัญชำติ
เทยอำศัยอยู ฿นประทศเทย ทีไ ขຌำรับกำรศึกษำระดับกอนประถมศึกษำละกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ประกอบดຌวย 
  ้.แ ดใกทีไเมมีหลักฐำนตำมกฎหมำยวำดຌวยทะบียนรำษฎร หมำยถึง ดใกทีไอำศัยอยู฿น
ประทศเทย ละเมมีหลักฐำนตำมกฎหมำยวำดຌวยทะบียนรำษฎร 
  ้.โ ดใกทีไเมมี ทร.13 หมำยถึง ดใกตำงดຌำวทีไเมมีสัญชำติเทยเมอยู฿นทะบียนกลำง 
฿ชຌรหัสน ำหนຌำดຌวย G ดยเดຌรับรหัสประจ ำตัวจำกกระทรวงมหำดเทยลຌว 
  ้.ใ ดใกทีไมี ทร.13 หมำยถึง ดใกทีไยังเมเดຌรับสัญชำติเทย ตมีชืไออยู฿นทะบียนกลำง  
 แเ. ดใกตำงชำติ หมำยถึง ดใกทีไมีสัญชำติตำงชำติทีไอำศัยอยู฿นประทศเทย ละมีหลักฐำน 
สดงตัวตน 

ฉ. นวทางการด านินการ ละกณฑ์การจัดสรร 
 

  ปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒3 รัฐบำลเดຌจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำย
ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒3 พืไอสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ดยรัฐจัดสรร
งบประมำณตำมผนงำนยุทธศำสตร์สรຌำงควำมสมอภำคทำงกำรศึกษำ ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัด
กำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน กิจกรรมกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำนงบงินอุดหนุนจ ำนวน 5 รำยกำร รวมงบประมำณทัๅงสิๅน 37,203,764,300 บำท  ดังนีๅ 

ํ. คำจัดกำรรียนกำรสอน                       22,596,155,400 บำท  
๎. คำหนังสือรียน                     5,062,019,700 บำท    
๏. คำอุปกรณ์กำรรียน                                   โ,561,938,500 บำท    
๐. คำครืไองบบนักรียน                                 โ,665,732,600 บำท   
๑. คำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน                       ไ,317,918,100 บำท    

 ดยมีนวทำงกำรด ำนินกำร ละกณฑ์กำรจัดสรร ดังนีๅ 
แ.  คาจัดการรียนการสอน  

  คำจัดกำรรียนกำรสอน หมำยถึง งินงบประมำณ งบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป 
งินอุดหนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน เดຌก งินอุดหนุนรำยหัว ปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนยำกจน 
คำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอน กำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนดยครอบครัวละสถำนประกอบกำร 
ดยมีกณฑ์ละนวทำงกำรด ำนินกำร ดังนีๅ 
       แ.แ  งินอุดหนุนรำยหัว ส ำหรับนักรียนทัไวเป 
  แ.แ.แ งินอุดหนุนรำยหัว  
      จัดสรร฿หຌนักรียนทุกคนตัๅงตระดับกอนประถมศึกษำจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ดยมีอัตรำกำรจัดสรรจ ำนกตำมระดับ ดังนีๅ 
            ระดับกอนประถมศึกษำ          ,ํ๓์  ์บำท/คน/ป   ิภำครียนละ ๔๑์ บำท/คน  ี 
            ระดับประถมศึกษำ                ,ํ๕์  ์บำท/คน/ป   ิภำครียนละ ๕๑์ บำท/คน  ี 
            ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน       ๏,๑์  ์บำท/คน/ป   ิภำครียนละ ,ํ๓๑  ์บำท/คนี  
            ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย    ๏,8์์ บำท/คน/ป   ิภำครียนละ ,ํ๕์  ์บำท/คนี 
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  แ.แ.โ งินอุดหนุนรำยหัว พิไมติม 
                                   แ.แ.โ.แ มติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ  ๎๓ ตุลำคม ๎๑๑๎ หในชอบ฿หຌพิไม 
งินอุดหนุนรำยหัว฿หຌนักรียน฿นรงรียนขนำดลใก ดังนีๅ  
          1) รงรียนประถมศึกษำขนำดลใกทีไมีนักรียน ํ๎์ คนลงมำ฿หຌพิไม
จำกรำยหัวทีไเดຌรับปกติ อีก ๑์์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๎๑์ บำท/คนี  
          โี รงรียนมัธยมศึกษำขนำดลใกทีไมีนักรียน ๏์์ คนลงมำ฿หຌพิไม
จำกรำยหัวทีไเดຌรับปกต ิอีก ํุ์์์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๑์์ บำท/คนี  
                                         แ.แ.โ.โ มติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ ๎ มิถุนำยน ๎๑๑๏ หในชอบ฿หຌพิไมงินอุดหนุน 
฿หຌรงรียนขยำยอกำสทีไมีนักรียน ๏์์ คนลงมำ ฿หຌพิไมจำกรำยหัวทีไ เดຌรับปกติ ดยจัด฿หຌฉพำะนักรียน 
ม.ตຌน พิไม฿หຌอีก ,ํ์ ์์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๑์์ บำท/ คนี  
                                         1.1.โ.ใ  คำปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนยำกจน   
                มติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ แโ มิถุนำยน โ55เ หในชอบ฿หຌปรับอัตรำ
งินอุดหนุนปัจจัยพืๅนฐำนนักรียนยำกจน ดังนีๅ 
          1) ระดับประถมศึกษำ ํ,์์์ บำท/คน/ปกำรศึกษำ  
           ิภำครียนละ  ๑์์ บำท/คนี  
          2) ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน ใ,เ์์ บำท/คน/ปกำรศึกษำ 
           ิภำครียนละ แุ5เเ บำท/คนี  
               ส ำหรับกำรจัดสรรงบประมำณ฿หຌป็นเปตำมกณฑ์ระบบกำรคัดกรอง
ปัจจัยพืๅนฐำนนักรียนยำกจนทีไส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนก ำหนด นวทำงละวิธีกำร
บริหำรจัดกำร คำปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนยำกจน ตามภาคผนวก 

                                        แ.แ.โ.ไ คำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอน  
              ตำมหนั งสือกรมบัญชีกลำง ทีไ  กค เไเๆ.ไ/แแโ้็ ลงวันทีไ 
โไ มีนำคม โ55้ อนุมัติ฿หຌบิกจำยคำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอนตำมทีไขอท ำควำมตกลงเวຌ ดังนีๅ 
         แี  ระดับประถมศึกษำ ๔ุ์์์ บำท/คน/ป  
          ิภำครียนละ ๐ุ์์์ บำท/คนี 
         โี  ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน ๔ุ์์์ บำท/คน/ป  
              ิภำครียนละ ๐ุ์์์ บำท/คนี  
 

  แ.แ.ใ งินอุดหนุนรำยหัว ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนดยครอบครัวละ 
สถำนประกอบกำร กณฑ์กำรจัดสรร ดังนีๅ 
     ระดับกอนประถมศึกษำ ๓,ํ ๕๎ บำท/คน/ป        ิภำครียนละ ๏,๑๕๒ บำท/คนี 
     ระดับประถมศึกษำ ๓,๏๒๎ บำท/คน/ป              (ภำครียนละ ๏,๒๔ํ บำท/คนี 
     ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน ํ ,์๎ ๓๒ บำท/คน/ป   ิภำครียนละ ๑,ํ ๏๔ บำท/คนี 
     ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย แเุๆ เ  ๆบำท/คน/ป  (ภำครียนละ 5ุใเใ บำท/คนี 
     ระดับ ปวช. ํ-๏   ํ ,ํ๓๏๒ บำท/คน/ป             ิภำครียนละ ๑,๔๒๔ บำท/คน  ี 
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   แ.แ.ไ งินอุดหนุนรำยหัว ส ำหรับนักรียนรงรียนศึกษำสงครำะห์ กณฑ์กำรจัดสรร
ดังนีๅ  
   แ.แ.ไ.แ ระดับกอนประถมศึกษำ  
              แี นักรียนประจ ำ ๏์,๒์์ บำท/คน/ป  
                         ิภำครียนละ แ5,300 บำท/คนี 
                 โี นักรียนเป-กลับ ๔ุ๕๎์ บำท/คน/ป 
                          ิภำครียนละ ๐ุ๐๒์ บำท/คนี  
   แ.แ.ไ.โ ระดับประถมศึกษำ  
        แี นักรียนรียนประจ ำ ๏์ุ๔์์ บำท/คน/ป  
                       ิภำครียนละ ํ๑ุ๐์์ บำท/คนี  
                 โี นักรียนเป-กลับ  ๕ุํ๎์ บำท/คน/ป  
                           ิภำครียนละ ๐ุ๑๒์ บำท/คนี  
                                     แ.แ.ไ.ใ ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน  
                  แี นักรียนประจ ำ ๏๎ุ๎์์ บำทเ/คน/ป  
                                ิภำครียนละ ํ๒ุํ์์ บำท/คนี  
                     โี นักรียนเป-กลับ  ํ์ุํ์์ บำท/คน/ป  
                                                      ิภำครียนละ ๑ุ์๑์ บำท/คนี  
                                     แ.แ.ไ.ไ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
                                                 แี  นกัรียนประจ ำ ๏๎ุ๑์์ บำท/คน/ป  
                                                      ิภำครียนละ ํ๒ุ๎๑์ บำท/คนี  
                                                 โี นักรียนเป-กลับ  ํ์ุ๐์์ บำท/คน/ป  
                                                      ิภำครียนทีไ ๑ุ๎์์ บำท /คนี  
                         แ.แ.5 งินอุดหนุนรำยหัว ส ำหรับนักรียนรงรียนกำรศึกษำพิศษ มีกณฑ์กำรจัดสรร
ดังนีๅ 
   แ.แ.5.แ ระดับกอนประถมศึกษำ 
       แี นักรียนประจ ำ ๏ํุ์๎์ บำท/คน/ป  
                                           ิภำครียนละ 1๑ุ๑ํ์ บำท/คนี  
       โี นักรียนเป-กลับ  ๔,๕๎์ บำท/คน/ป 
                                                      ิภำครียนละ ๐ุ๐๒์ บำท/คนี  
   แ.แ.5.โ ระดับประถมศึกษำ  
                                  แี นักรียนประจ ำ ๏ํุ๎๎์ บำท/คน/ป  
            ิภำครียนละ ํ๑ุ๒ํ์ บำท/คนี  
                                                 2ี นักรียนเป-กลับ ๕ุํ๎์ บำท/คน/ป  
                                                      ิภำครียนละ ๐ุ๑๒์ บำท/คนี 
   แ.แ.5.ใ ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน 
                                                 แี นักรียนประจ ำ ๏๎ุ๒์์ บำท/คน/ป 
                                                      ิภำครียนละ ํ๒ุ๏์์ บำท/คนี  
                                                 โี นักรียนเป-กลับ ํ์ุ๑์์ บำท/คน/ป 
                                                      ิภำครียนละ ๑ุ๎๑์ บำท/คนี  
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             แ.แ.5.ไ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
                                                 แี นักรียนประจ ำ ๏๎ุ๑์์ บำท/คน/ป  
                                                      ิภำครียนละ ํ๒ุ๎๑์ บำท/คนี  
                                                 โี นักรียนเป-กลับ  ํ์ุ๔์์ บำท/คน/ป  
                                                      ิภำครียนละ ๑ุ๐์์ บำท/คนี  

1.1.6  งินอุดหนุนรำยหัว ส ำหรับนักรียน฿นศูนย์กำรศึกษำพิศษ 
                                      แ.แ.ๆ.แ คำอำหำรนักรียนประจ ำ  ๎๓ุ์์์ บำท/คน/ป  
                                                      ิภำครียนละ ํ๏ุ๑์์ บำท/คนี 
                                      แ.แ.ๆ.โ ปัจจัยพืๅนฐำนนักรียนประจ ำ ํุ์์์ บำท/คน/ป  
                                                      ิภำครียนละ ๑์์ บำท/คนี 
                                      แ.แ.ๆ.ใ คำอำหำรนักรียน เป-กลับ ๒ุ๒์์ บำท/คน/ป  
                                                      ิภำครียนละ ๎ุ๕๓์-๏ุ๒๏์ บำท/คนี 

 

โ. คาหนังสือรียน  
 โ.แ งบประมำณคำหนังสือรียนทีไเดຌรับปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆ3 
       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเดຌรับงบประมำณป พ.ศ. ๎๑๒3 ป็นคำหนังสือ
สริมประสบกำรณ์ส ำหรับระดับกอนประถมศึกษำ คำหนังสือรียนทุกระดับชัๅน ละบบฝຄกหัดรำยวิชำพืๅนฐำน
ฉพำะ ป.ํ - ป.๒ ฿น ๏ กลุมสำระกำรรียนรูຌ฿นกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พืไอจัดสรร฿หຌนักรียนมีหนังสือ฿ชຌรียน 
ครบทุกคน ดังนีๅ  
       มูลคำหนังสือตอชุด        
  กอนประถมศึกษำ         ๎์์   บำท/คน/ป 
  ชัๅนประถมศึกษำปทีไ ํ         ๒๎๑    บำท/คน/ป 
  ชัๅนประถมศึกษำปทีไ ๎        ๒ํ๕    บำท/คน/ป    
  ชัๅนประถมศึกษำปทีไ ๏        ๒๎๎    บำท/คน/ป  
  ชัๅนประถมศึกษำปทีไ ๐           ๒๓๏    บำท/คน/ป    
  ชัๅนประถมศึกษำปทีไ ๑        ๔์๒   บำท/คน/ป    
  ชัๅนประถมศึกษำปทีไ ๒        ๔ํ๔    บำท/คน/ป  
  ชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ ํ        ๓๒๐   บำท/คน/ป     
  ชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ ๎        ๔๓๓   บำท/คน/ป      
  ชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ ๏        ๕๐๕   บำท/คน/ป  
  ชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ ๐          ุํ๏ํ๔   บำท/คน/ป    
  ชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ ๑         ,ํ๎ ๒๏   บำท/คน/ป 
  ชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ ๒         ุํํ ์๕   บำท/คน/ป                                                         
  ชัๅน ปวช. 1-3 ทีไจัดดยสถำนประกอบกำร  ,๎์ ์์  บำท/คน/ป 
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 โ.โ  ลักษณะของหนังสือทีไ฿ชຌ 
  กระทรวงศึกษำธิกำรสนับสนุนงบประมำณ฿หຌสถำนศึกษำจัดซืๅอหนังสือตำมกิจกรรม 

กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ตำมครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน เดຌก 
        โ.โ.แ ระดับกอนประถมศึกษำ  
      ป็นหนังสือสริมประสบกำรณ์ระดับชัๅนอนุบำลทีไสอดคลຌองตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช ๎๑๒์ 
        โ.โ.โ ระดับประถมศึกษำ ิป.ํ – ป.๒ี  
     ป็นหนังสือรียนสำระกำรรียนรูຌพืๅนฐำน รำยวิชำพืๅนฐำน ๔ กลุมสำระกำรรียนรูຌ 
ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช ๎๑๑ํ คือ  
     แี ภำษำเทย  
     โี คณิตศำสตร์  
     ใี วิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
     ไี สังคมศึกษำ ศำสนำละวัฒนธรรม  
     5ี สุขศึกษำละพลศึกษำ  
     ๆี ศิลปะ  
     ็ี กำรงำนอำชีพ  
     ่ี ภำษำตำงประทศ ิภำษำอังกฤษี  
     ละบบฝຄกหัด฿นรำยวิชำพืๅนฐำน ๏ กลุมสำระกำรรียนรูຌ ตำมหลักสูตรกนกลำง 
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช ๎๑๑ํ ซึไงกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด฿หຌมี พืไอสริมทักษะทีไจ ำป็นก
นักรียนฉพำะระดับประถมศึกษำทำนัๅน  เดຌก  
    แี ภาษาเทย  
    โี คณิตศำสตร์  
    ใี ภาษาตางประทศ ิภาษาอังกฤษี  
      โ.โ.ใ  ระดับมัธยมศึกษำ ิม.ํ - ม.๒ี  
    ป็นหนังสือรียน สำระกำรรียนรูຌพืๅนฐำน รำยวิชำพืๅนฐำน ๔ กลุมสำระกำรรียนรูຌ 
ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช ๎๑๑ํ  
 

    หมายหตุ  กลุมสำระกำรรียนรูຌคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ละทคนลยี ละสำระ
ภูมิศำสตร์฿นกลุมสำระกำรรียนรูຌสังคมศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม ปกำรศึกษำ 256ใ ทุกระดับชัๅน฿หຌ฿ชຌมำตรฐำน
กำรรียนรูຌละตัวชีๅวัดกลุมสำระกำรรียนรูຌคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ละทคนลยี ละสำระภูมิศำสตร์฿นกลุมสำระ
กำรรียนรูຌสังคมศึกษำศำสนำละวัฒนธรรม ิฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ตำมค ำสัไงกระทรวงศึกษำธิกำร ทีไ สพฐ. 1239/2560 ลงวันทีไ 7 สิงหำคม 2560 
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 โ.ใ  กำรคัดลือกหนังสือรียนละบบฝຄกหัด  
         โ.ใ.แ หนังสือสริมประสบกำรณ์ระดับชัๅนอนุบำล 
        ฿หຌครูผูຌสอนระดับชัๅนอนุบาล ป็นผูຌคัดลือกหนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ดยผานความหในชอบจากคณะกรรมการภำคี ไ ฝຆำย ิผูຌทนครู ผูຌทนผูຌปกครอง ผูຌทนชุมชน ละผูຌทนนักรียนี 
ละคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
     การพิจารณาคัดลือก฿หຌพิจารณาจากความสอดคลຌองของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ละหลักสูตรสถานศึกษา ปลูกฝัง฿หຌดใกมีนิสัยรักการอาน สงสริมกระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรม 

รักษ์สิไงวดลຌอม ฯลฯ ซึไงสามารถดูรายชืไอตัวอยางหนังสือทีไผานการประกวด/การคัดลือกจากหนวยงาน
ภาครัฐละอกชนจากวใบเซต์ส านักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา  http://academic.obec.go.th  
หรือวใบเซต์ฐานขຌอมูลบัญชีก าหนดสืไอการรียนรูຌส าหรับลือก฿ชຌ฿นสถานศึกษา ตามหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐำนพุทธศักรำช โ55แ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ 

    โ.ใ.โ  หนังสือรียนละบบฝึกหัดรายวิชาพืๅนฐาน ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักรำช ๎๑๑ํ 

        ฿หຌครูผูຌสอนป็นผูຌ พิจารณาคัดลือกหนังสือตามหตุผลชิงคุณคาทางวิชาการ  
สนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรละวิชาการ ดยผานความหในชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 

ิผูຌทนครู ผูຌทนผูຌปกครอง ผูຌทนชุมชน ละผูຌทนนักรียนี ละคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

     การพิจารณาคัดลือก฿หຌพิจารณาจากหนังสือรียนละบบฝึกหัดรายวิชาพืๅนฐาน 

พิจารณาคัดลือกจากหนังสือทีไสอดคลຌองกับหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 

มีนืๅอหาสาระยากงายหมาะสมกับผูຌรียน ดยปกติ฿หຌลือกจากบัญชีก าหนดสืไอการรียนรูຌส าหรับลือก฿ชຌ 
฿นสถานศึกษา ปกำรศึกษำ ๎๑๒ใ จากวใบเซต์ฐานขຌอมูลบัญชีก าหนดสืไอการรียนรูຌส าหรับลือก฿ชຌ฿นสถานศึกษา
ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅ นฐำน พุทธศักรำช ๎551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/  
หรือ วใบเซต์ของส านักวิชาการละมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th    

2.4   นวทำงกำรจัดซืๅอหนังสือรียนละบบฝຄกหัด  
           โ.ไ.แ  กำรจัดซืๅอหนังสือสริมประสบกำรณ์ระดับชัๅนอนุบำล 
     ฿หຌจัดซืๅอพืไอ฿ชຌส ำหรับกำรจัดประสบกำรณ์กำรรียนรูຌทีไสอดคลຌองกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๎๑๒์ ควรมีหลำกหลำยประภท หลำกหลำย฿นดຌำนของผูຌตง ผูຌวำด
ภำพประกอบละนืๅอหำกำรรียนรูຌ  ละมีจ ำนวนพียงพอกับดใก หมำะสมตอกำรจัดประสบกำรณ์ 
฿นหຌองรียนระดับชัๅนอนุบำล 

   โ.ไ.โ กำรจัดซืๅอหนังสือรียนละบบฝຄกหัดรำยวิชำพืๅนฐำน ตำมหลักสูตรกนกลำง
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช ๎๑๑ํ ฿หຌด านินการจัดซืๅอ ดังนีๅ 
    แี จัดซืๅอหนังสือรียนรำยวิชำพืๅนฐำนทัๅง ่ กลุมสำระกำรรียนรูຌ ฿หຌนักรียนครบทุกคน
ดยหนังสือรียนกลุมสำระกำรรียนรูຌคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ละทคนลยี ละสำระภูมิศำสตร์฿นกลุม
สำระกำรรียนรูຌสังคมศึกษำ ศำสนำ ละวัฒนธรรม ฿หຌพิจำรณำลือกซืๅอฉบับทีไสอดคลຌองกับมำตรฐำน 
กำรรียนรูຌละตัวชีๅวัด ิฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช 2551  

  กรณีกำรปลีไยนชืไอกลุมสำระกำรรียนรูຌ โ กลุมสำระกำรรียนรูຌ  คือ แี ชืไอดิม วิทยำศำสตร์  
ป็นชืไอ฿หม วิทยำศำสตร์ละทคนลยี ละ โี ชืไอดิม กำรงำนอำชีพละทคนลยี ป็นชืไอ฿หม กำรงำน
อำชีพ ตำมค ำสัไง สพฐ ทีไ ้โแ/โ5ๆแ ลงวันทีไ ใ พฤษภำคม โ5ๆแ ตนืไองจำกขณะนีๅอยู฿นชวงรอยตอ
ของกำรปลีไยนผำนชืไอกลุมสำระกำรรียนรูຌดังกลำว พืไอมิ฿หຌกิดผลกระทบตอกระบวนกำรผลิต กำรตรวจ

http://academic.obec.go.th/textbook/web/
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ประมินคุณภำพสืไอกำรรียนรูຌ ละกำร฿ชຌสืไอกำรรียนรูຌ฿นสถำนศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขัๅนพืๅนฐำน จึงอนุลม฿หຌจัดซืๅอหรือ฿ชຌหนังสือรียนเดຌทัๅงฉบับทีไ฿ชຌชืไอกลุมสำระกำรรียนรูຌดิมละ฿ชຌชืไอกลุมสำระ
กำรรียนรูຌ฿หม฿นปกำรศึกษำ โ5ๆใ เดຌ 
  ส ำหรับสืไอกำรรียนรูຌของส ำนักพิมพ์อกชน กลุมสำระกำรรียนรูຌกำรงำนอำชีพละทคนลยี 
ิชืไอดิมี หรือกลุมสำระกำรรียนรูຌกำรงำนอำชีพ ิชืไอ฿หมี ฿หຌสถำนศึกษำพิจำรณำลือก฿ชຌหนังสือรียน 
ทีไส ำนักพิมพ์อกชนจัดท ำ฿หม ดยทีไปกหลังของหนังสือรียนจะมี฿บประกันคุณภำพสืไอกำรรียนรูຌ 
ของส ำนักพิมพ์นัๅน โ 

    โี จัดซืๅ อบบฝຄกหัดรำยวิชำพืๅนฐำนระดับประถมศึกษำดย฿หຌจัดซืๅอบบฝຄกหัด 
฿น ๏ กลุมสำระกำรรียนรูຌ เดຌก ภำษำเทย คณิตศำสตร์ ละภำษำตำงประทศ ิภำษำอังกฤษี พืไอจก฿หຌก
นักรียนชัๅนประถมศึกษำทุกคน ดยเมรียกกใบคืน ทัๅงนีๅ กำรจัดซืๅอบบฝຄกหัดคณิตศำสตร์ชัๅนประถมศึกษำ 
฿หຌพิจำรณำลือกซืๅอฉบับทีไสอดคลຌองกับมำตรฐำนกำรรียนรูຌละตัวชีๅวัดกลุมสำระกำรรียนรูຌคณิตศำสตร์  
ิฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศกัรำช 2551 
  กรณีสถำนศึกษำขนำดลใกทีไเมสำมำรถด ำนินกำรตำมกระบวนกำรตำมขຌอ ํี ละ ๎ี 
ขຌำงตຌนเดຌ  อำจรวมกลุมกับสถำนศึกษำอืไนพืไอด ำนินกำรคัดลือกหนังสือรียน หรือรຌองขอ฿หຌส ำนักงำน 
ขตพืๅนทีไกำรศึกษำชวยด ำนินกำรทนเดຌ 
  กรณีทีไ เดຌรับจຌงจัดสรรงบประมำณยังเมครบตำมวงงินงบประมำณคำหนังสือรียน 
฿หຌสถำนศึกษำยืมงินจำกงบงินอุดหนุน รำยกำรคำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียนมำ฿ชຌป็นล ำดับรกกอน 
หำกยังเมพอ฿หຌยืมงินจำกรำยกำรคำจัดกำรรียนกำรสอนป็นล ำดับถัดเป ละมืไอเดຌรับกำรจัดสรร
งบประมำณพิไมติมครบจ ำนวนนักรียนจริง฿หຌสง฿ชຌคืนรำยกำรดิม งบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอหนังสือรียน 
ละบบฝຄกหัดสำมำรถถัวจำยระหวำงกลุมสำระกำรรียนรูຌละระดับชัๅนเดຌ 
  กรณีมีงบประมำณทีไหลือจำกกำรจัดซืๅอหนังสือรียนสำระกำรรียนรูຌพืๅนฐำน รำยวิชำพืๅนฐำน
฿หຌกนั กรียนทุ กคนลຌว ฿หຌ สถำนศึกษำสำมำรถน ำเปจัดซืๅ อหนั งสือสริมประสบกำรณ์ ระดับปฐมวัย 
หนังสือรียนสำระกำรรียนรูຌ พิไมติม รำยวิชำพิไมติมทีไ หมำะสมละสอดคลຌองกับหลักสูตรสถำนศึกษำ 
หรือจัดท ำส ำนำอกสำรประกอบกำรรียนกำรสอน ชน ฿บงำน ฿บควำมรูຌ ป็นตຌน ดยผำนควำมหในชอบรวมกัน 
ของคณะกรรมกำรภำคี ๐ ฝຆำย ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
  ทัๅงนีๅ  ฿หຌสถำนศึกษำจกหนังสือรียนทีไจัดซืๅอ฿หຌกนักรียนทุกคนดยเมรียกกใบคืน 
ละสรຌำงวินัย฿หຌนักรียนมีควำมรับผิดชอบ ตระหนักถึงกำร฿ชຌหนังสือ฿หຌคุຌมคำละกิดประยชน์สูงสุด 
 โ.5 วิธีด ำนินกำรจัดซืๅอ  
                      โ.5.แ ฿หຌสถำนศึกษำด ำนินกำรจัดซืๅอดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
ละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์ ระบียบกระทรวงกำรคลังวำดຌวยกำรจัดซืๅอจัดจຌำง ละกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์ ิหนังสือส ำนักงบประมำณ ทีไ นร เ็เไ/ว ใ็ ลงวันทีไ ๆ มกรำคม โ55้  
รืไอง นวทำงกำรพิจำรณำสิไงของทีไจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำนกประภทรำยจำยตำมงบประมำณี 
ละกฎกระทรวงทีไกีไยวขຌอง ดย฿หຌค ำนึงถึงคุณภำพทีไหมำะสมกับรำคำละ฿หຌตอรองรำคำจำกผูຌขำย 
พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  
                   กรณีหนังสือรียนทีไ คัดลือกมีควำมจ ำป็นตຌองระบุชืไอส ำนักพิมพ์ละชืไอผูຌตง 
ป็นกำรฉพำะ ฿หຌด ำนินกำรดยปຂดผย ปรง฿ส ละปຂดอกำส฿หຌมีกำรขงขันกันอยำงป็นธรรม  
ดย฿หຌจัดท ำหนังสือจຌง฿หຌผูຌมีอำชีพ รຌำนคຌำ ส ำนักพิมพ์ ขຌำขงขันรำคำ฿หຌมำกทีไสุดทำทีไจะท ำเดຌ มืไอมีผูຌสนอ
รำคำตไ ำสุดลຌว หำกหในวำรำคำยังเมหมำะสม฿หຌท ำกำรตอรองรำคำ฿หຌมำกทีไสุดทำทีไจะท ำเดຌ 
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          โ.5.โ ฿หຌสถำนศึกษำตรียมด ำนินกำรหำผูຌขำยเวຌ฿หຌพรຌอม พืไอทีไจะท ำสัญญำเดຌทันที 
มืไอเดຌรับจຌงอนุมัติกำรอนงินงบประมำณขຌำบัญชีงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำ  
          โ.5.ใ มืไ อเดຌ รับงินงบประมำณ฿หຌ ตรวจสอบจ ำนวนงินทีไ เดຌ รั บจຌ งกำรอนงิน 
ละจ ำนวนงิน฿นสมุดคูฝำกของธนำคำรวำมีจ ำนวนงินทีไถูกตຌองตรงกัน ละออก฿บสรใจรับงินตำมบบ 
ของทำงรำชกำร ฿นนำมของสถำนศึกษำตำมจ ำนวนงินทีไ เดຌรับสงส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำพืไ อรวบรวม 
เวຌป็นหลักฐำน  
         โ.5.ไ มืไ อด ำนิ นกำรจัดซืๅ อหนั งสื อรียนรียบรຌอยลຌ ว฿หຌ สถำนศึกษำลงบัญชีวัสดุ  
หนังสือรียน ละ฿หຌนักรียนลงชืไอรับหนังสือเวຌป็นหลักฐำนพืไอกำรตรวจสอบ  
                          โ.5.5 กำรจัดซืๅอหนังสือรียนจะตຌองด ำนินกำรดຌ วยควำมปรง฿ส สำมำรถตรวจสอบเดຌ 
ทัๅงนีๅ เดຌก ำหนดปฏิทินกำรด ำนินงำนมำ฿หຌดຌวยลຌว  
 

ใ. คาอุปกรณ์การรียน  
 

 ใ.แ งบประมำณคำอุปกรณ์กำรรียน 
  คำอุปกรณ์กำรรียน หมำยถึง อุปกรณ์กำรรียนทีไจ ำป็นละสงผลตอกำรพัฒนำคุณภำพ

ผูຌรียน เดຌก สีทียน สีนๅ ำ ดินนๅ ำมันเรຌสำรพิษ กรรเกรส ำหรับดใกปฐมวัย กระดำษ สมุด ดินสอ ปำกกำ 
ยำงลบ เมຌบรรทัด กระป๋ำนักรียน ฯลฯ ฿นอัตรำดังนีๅ   

        ระดับกอนประถมศึกษำ       ๎์์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ํ์์ บำท/คนี  
  ระดับประถมศึกษำ             ๏๕์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ํ๕๑ บำท/คนี  
  ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน     ๐๎์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๎ํ์ บำท/คนี 
  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  ๐๒์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๎๏์ บำท/คนี  
  ระดับ ปวช.ํ-๏                 ๐๒์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๎๏์ บำท/คนี 
                               ทีไจัดดยสถำนประกอบกำร  
    ทัๅงนีๅ ผูຌปกครอง/นักรียนสำมำรถถัวจำยระหวำงอุปกรณ์กำรรียนละครืไองบบนักรียนเดຌ 
 

 ใ.โ  นวทำงกำรจัดซืๅอจัดหำอุปกรณ์กำรรียน  
                          ใ.โ.แ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จะอนงบประมำณคำอุปกรณ์กำรรียน฿หຌก
หน วยบิกจ ำย ิสพป. สพม. ละรงรียนทีไ ป็นหน วยบิกจำยี พืไ อ฿หຌด ำนินกำรอนงินงบประมำณ 
คำอุปกรณ์กำรรียน ซึไงป็นงินอุดหนุนทัไวเป ขຌำบัญชีงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำ฿นสังกัด  
        ใ.โ.โ สถำนศึกษำจำยงินสด฿หຌกับนักรียน ละ/หรือผูຌปกครอง ดยด ำนินกำรขัๅนตอน 
กำรจำยงิน กำรควบคุม ติดตำมละตรวจสอบ ดังนีๅ  
                 แี มืไ อสถำนศึ กษำเดຌ รับงินงบประมำณ฿หຌ ตรวจสอบจ ำนวนงินทีไ เดຌ รับจຌ ง 
กำรอนงินละจ ำนวนงิน฿นบัญชีงินอุดหนุนของสถำนศึกษำวำมีจ ำนวนงินทีไถูกตຌองตรงกัน  
                 โี สถำนศึกษำออก฿บสรใจรับงินตำมบบของทำงรำชกำร฿นนำมของสถำนศึกษำ 
ตำมจ ำนวนงินทีไเดຌรับสงส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำพืไอรวบรวมเวຌป็นหลักฐำน  
                 ใี สถำนศึ กษำต งตัๅ งผูຌ จ ำยงินอย ำงนຌ อย ๎ คน ดยมี ครูประจ ำชัๅ นรวมป็ น 
ผูຌจำยงิน฿หຌกับนักรียนละ/หรือผูຌปกครอง ดยลงลำยมือชืไอรับงิน กรณีนักรียนเมสำมำรถลงลำยมือชืไอ 
รับงินเดຌ ฿หຌผูຌปกครองลงลำยมือชืไอรับงินทนพืไอกใบเวຌป็นหลักฐำนกำรจำยงิน ตำมบบหลักฐำน  
กำรจำยงินตัวอยำงอกสำรหมำยลข ํ ิตามบบฟอร์มหนຌา แ5ี 
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     ไี สถำนศึกษำจຌง฿หຌนักรียนละ /หรือผูຌปกครองจัดซืๅอ จัดหำอุปกรณ์กำรรียน 
เดຌตำมควำมตຌองกำร ชน จัดซืๅอจำกรຌำนคຌำ ชุมชน ฯลฯ ดยด ำนินกำร฿หຌทันกอนปຂดภำครียน ส ำหรับรงรียน 
ทีไ ห ำงเกลทุ รกั นดำร รงรี ยนกำรศึ กษำพิ ศษ รงรี ยนศึ กษำสงครำะห์ ละศู นย์ กำรศึ กษำพิ ศษ  
ซึไงผูຌปกครองหำซืๅอเดຌล ำบำก สถำนศึกษำสำมำรถด ำนินกำรช วยหลืออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรจัดหำเดຌ  
ดยควำมหในชอบของคณะกรรมกำรภำคี ๐ ฝຆำย ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
                 5ี สถำนศึกษำติดตำม฿บสรใจรับงินหรือหลักฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์ กำรรียน  
จำกนักรียน หรือผูຌปกครอง กรณีเมมี฿บสรใจ฿หຌ฿ชຌบบหลักฐำนยืนยันกำรจัดหำ (กรณีเมมี฿บสรใจรับงิน฿หຌ฿ชຌ
หลักฐำนกำรจัดหำทนี ตัวอยำงอกสำรหมำยลข โ ิตามบบฟอร์มหนຌา แ6ี  
     ๆี สถำนศึกษำดูล฿หຌนั กรียนมี อุปกรณ์ กำรรียนจริง หำกพบวำนักรียนเมมี                 
อุปกรณ์กำรรียน ดยนักรียนหรือผูຌปกครองน ำงินเป฿ชຌจำยอยำงอืไนทีไเมป็นเปตำมวัตถุประสงค์ ผูຌปกครอง
จะตຌองคืนงิน฿หຌกับทำงรำชกำร  
     ็ี นักรียนละ/หรือผูຌปกครองสำมำรถ฿ชຌจำยงินคำอุปกรณ์กำรรียนตำมควำมตຌองกำร 
฿หຌหมำะสมกับนักรียน฿นตละระดับชัๅน ดยสงผลตอคุณภำพกำรรียน เดຌก สีทียน สีนๅ ำ ดินนๅ ำมันเรຌสำรพิษ 
กรรเกรส ำหรับดใกปฐมวัย กระดำษ สมุด ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ เมຌบรรทัด ครืไองมือรขำคณิต วัสดุฝຄกตำม 
กลุมสำระกำรรียนรูຌ วัสดุฝຄกอำชีพ วัสดุดຌำน ICT กระป๋ำนักรียน ฯลฯ ป็นตຌน  
     ่ี กรณีทีไผูຌปกครองบริจำคคำอุปกรณ์กำรรียน฿หຌกสถำนศึกษำด ำนินกำรตำมนวทำง  
กำรบริจำคงินทีไเดຌรับสิทธิ์อุปกรณ์กำรรียน ดยบริจำคงินทีไเดຌรับสิทธิ์ดังกลำว฿หຌกับรงรียนดຌวยควำมสมัคร฿จ 
พืไอ฿หຌรงรียนน ำเปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของผูຌบริจำค ิตัวอยางตามบบฟอร์มหนຌา โไี 
พืไอน ำเปลือกซืๅออุปกรณ์กำรรียนทีไจ ำป็นตຌอง฿ชຌ฿นกำรรียนกำรสอนเดຌ 
 

ไ. คาครืไองบบนักรียน  
 ไ.แ  งบประมำณคำครืไองบบนักรียน 

   คำครืไองบบนักรียน ประกอบดຌวย สืๅอ กำงกง กระปรง ฿นอัตรำ ดังนีๅ  
  ระดับกอนประถมศึกษำ   ๏์์ บำท/คน/ป  
  ระดับประถมศึกษำ    ๏๒์ บำท/คน/ป  
  ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน   ๐๑์ บำท/คน/ป  
  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   ๑์์ บำท/คน/ป  
  ระดับ ปวช. ํ - ๏ ทีไจัดดยสถำนประกอบกำร  ๕์์ บำท/คน/ป  

 ทัๅงนีๅ ผูຌปกครอง หรือ นักรียนสำมำรถถัวจำยระหวำงครืไองบบนักรียนละอุปกรณ์กำรรียนเดຌ 
กรณีนักรียนมีชุดนักรียนพียงพอลຌว สำมำรถซืๅอขใมขัด รองทຌำ ถุงทຌำ ชุดลูกสือ/นตรนำรี/ยุวกำชำด/ชุดกีฬำเดຌ 
 

 ไ.โ นวทำงกำรจัดซืๅอจัดหำครืไองบบนักรียน  
                         ไ.โ.แ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน อนงบประมำณคำครืไองบบนักรียน 
฿หຌกหนวยบิกจำย ิสพป. สพม. รงรียนทีไ ป็นหนวยบิกจำยี พืไ อ฿หຌด ำนินกำรอนงินงบประมำณ 
คำครืไองบบนักรียน ซึไงป็นงินอุดหนุนทัไวเปขຌำบัญชีงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ฿นสังกัด  
        ไ.โ.โ สถำนศึกษำจำยงินสด฿หຌกับนักรียน ละ/หรือผูຌปกครอง  
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 ไ.ใ กำร฿ชຌจำยงินคำครืไองบบนักรียน 
                         สถำนศึ กษำจຌ ง฿หຌ นั กรี ยนละ/หรือผูຌ ปกครองจั ดซืๅ อ จั ดหำครืไ องบบนั กรี ยน 
เดຌตำมควำมตຌองกำร ดยด ำนินกำร฿หຌทันกอนปຂดภำครียน ส ำหรับรงรียนทีไหำงเกล ทุรกันดำร รงรียน
กำรศึกษำพิศษ รงรียนศึกษำสงครำะห์ ละศูนย์กำรศึกษำพิศษ ทีไผูຌ ปกครองหำซืๅอเดຌล ำบำก รงรียน
สำมำรถด ำนินกำรชวยหลืออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรจัดหำครืไองบบนักรียนทีไมีคุณภำพ฿หຌกนักรียน 
เดຌดยควำมหในชอบของคณะกรรมกำรภำคี ๐ ฝຆำย ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน กำรจัดซืๅอ 
นักรียนละ/หรือผูຌปกครองสำมำรถจัดซืๅอเดຌจำก รຌำนคຌำ ชุมชน กลุมมบຌำนหรือตัดยใบอง ฯลฯ 
         กรณีนักรียนมีครืไองบบนักรียนพียงพอลຌว นักรียนละ/หรือผูຌปกครองอำจน ำงิน 
ทีไเดຌรับเปจัดซืๅอขใมขัด รองทຌำ ถุงทຌำ ชุดลูกสือ นตรนำรี ยุวกำชำด ผูຌบ ำพใญประยชน์ ชุดกีฬำ ชุดฝຄกงำน  
ชุดประจ ำทຌองถิไน ละอุปกรณ์กำรรียนทีไจ ำป็นเดຌ 
                          วิธีปฏิบัติ฿นกำรจำยงินกำรควบคุม ติดตำม ละตรวจสอบ฿หຌปฏิบัติ หมือนกับกำรจำย  
งินคำอุปกรณ์กำรรียน 
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อกสารหมายลข ํ 

บบหลักฐานการจายงิน 
 

❏ คำครืไองบบนักรียน   ❏ คำอุปกรณ์กำรรียน   ภำครียนทีไ…............ ปกำรศึกษำ…............ 

 

ระดับชัๅน ❏อนุบำลปทีไ…..............  ❏ประถมศึกษำปทีไ……...................... 

 ❏มัธยมศึกษำปทีไ….......... ❏ปวช. ทีไจัดดยสถำนประกอบกำร…........................ 
นักรียนจ ำนวนทัๅงสิๅน…………….........คน เดຌรับงินจำกรงรียน…........................................................... 
สังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ…....................................................................ขຌำพจຌำขอรับรองวำจะน ำงิน 
ทีไเดຌรับเปด ำนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำรหำกเมด ำนินกำรดังกลำวขຌำพจຌำยินยอมชด฿ชຌงินคืน
฿หຌกับรงรียนตอเป 
 

ทีไ ชืไอ-สกุลนักรียน หมายลข 

ประจ าตัว 

นักรียน ํ๏ หลัก 

จ านวนงิน วันทีไ 
รับงิน 

ลายมือชืไอ 

ผูຌรับงิน 

หมายหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  รวมทัๅงสิๅน     

     
 

ลงชืไอ...................................................ผูຌจำยงิน ลงชืไอ..................................................ครูประจ ำชัๅน 
      ิ..................................................ี        ิ..................................................ี  

 

                                                   ตรวจสอบลຌวถูกตຌอง    
                       
          ลงชืไอ...................................................ผูຌอ ำนวยกำรรงรียน  
                ิ.................................................ี  
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อกสารหมายลข ๎ 

บบหลักฐานยืนยันการจดัหา 
(กรณีเมมี฿บสรใจรับงิน ฿หຌ฿ชຌหลักฐานการจัดหาทนี 

❏ คำครืไองบบนักรียน   ❏ คำอุปกรณ์กำรรียน   ภำครียนทีไ …............... ปกำรศึกษำ…………………….... 
 

ระดับชัๅน ❏ อนุบำลปทีไ…..................      ❏ ประถมศึกษำปทีไ…................. 

  ❏ มัธยมศึกษำปทีไ…...........  ❏ ปวช. ทีไจัดดยสถำนประกอบกำร…................... 
นักรียนจ ำนวนทัๅงสิๅน…..................คน  เดຌรับงินจำกรงรียน….................................................................. 
สังกัดส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ…..................................................ละขอรับรองวำนักรียนทุกคน/ผูຌปกครอง
เดຌน ำงินเปด ำนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำล
จนจบ กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนจริง 
 

 

ทีไ 
 

 ชืไอ - สกุลนักรียน 
หมายลข 

ประจ าตัว 

นักรียน  
ํ๏ หลัก 

จ านวนงิน ลายมือชืไอ 
ผูຌปกครอง/ 
นักรียน 

หมาย
หตุ  ครืไองบบ อุปกรณ์ รวม 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมทัๅงสิๅน      
      

      ลงชืไอ........................................................  ครูประจ ำชัๅน 
              ิ....................................................ี 

              ตรวจสอบลຌวถูกตຌอง  
 

      ลงชืไอ.......................................................  ผูຌอ ำนวยกำรรงรียน  
            ิ....................................................ี  
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5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน  
 5.แ งบประมำณคำกจิกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน 

     งบประมำณพัฒนำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียนตอนักรียน ํ คน ดังนีๅ  
  กอนประถมศึกษำ  ๐๏์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๎ํ๑ บำท/คนี  
  ประถมศึกษำ          ๐๔์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๎๐์ บำท/คนี 
  มัธยมศึกษำตอนตຌน   ๔๔์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๐๐์ บำท/คนี 
  มัธยมศึกษำตอนปลำย  ๕๑์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๐๓๑ บำท/คนี 
  ปวช.ํ-๏ ทีไจัดดยสถำนประกอบกำร  ๕๑์ บำท/คน/ป ิภำครียนละ ๐๓๑ บำท/คนี  
 5.โ นวทำงกำรด ำนินกำรกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน 
                 กำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌ รียน ฿หຌรงรียนสำมำรถจัดกิจกรรม฿หຌครอบคลุม 
ดยวำงผนด ำนินกำร฿นผนปฏิบัติกำรประจ ำปของสถำนศึกษำ ละสำมำรถ฿ชຌงบประมำณ งบงินอุดหนุน 
รำยกำรกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน฿นกำรด ำนินกำรตำมกิจกรรมดังกลำวเดຌ 
            กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน มีสำระส ำคัญดังตอเปนีๅ  
                               5.โ.แ กิจกรรมวิชำกำร  
        ป็นกิจกรรมทีไสถำนศึกษำจัดพิไมติมนอกจำกกำรรียนปกติ฿นชัๅนรียน พืไอ฿หຌ
นักรียนทุกคนเดຌรับกำรพัฒนำตใมตำมศักยภำพ สงสริมดใกกง฿หຌมีควำมป็นลิศ ละกຌเขขຌอบกพรอง  
ของนักรียนทีไรียนออน฿หຌมีศักยภำพสูงขึๅน นຌนกิจกรรมทีไสริมสรຌำงจินตนำกำร฿หຌอกำสนักรียนเดຌรียนรูຌ 
เดຌก กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียนดຌำนประชำธิปเตย ทัๅงนีๅ  พืไอสริมสรຌำงสมรรถนะละกำรรียนรูຌ   
ดยพัฒนำควำมสำมำรถดຌำนกำรสืไอสำรดຌำนกำรคิดละกำรพัฒนำกรอบควำมคิดบบปຂดกวຌำง   
(Growth Mindset) ดຌำนกำรกຌปัญหำ ดຌำนกำร฿ชຌทคนลยีละทักษะกำรรียนรูຌทีไสงสริมกำรรียนรูຌ  
๔ กลุมสำระกำรรียนรูຌ ละพืไอสริมสรຌำงทักษะกำรท ำงำน กำรด ำรงชีพ ละทักษะชีวิต ดยตอบสนอง 
ควำมสน฿จ ควำมถนัด ละควำมตຌองกำรของผูຌรียนตำมควำมตกตำงระหวำงบุคคล ฝຄกกำรท ำงำน ทักษะ  
ทำงอำชีพ ทรัพย์สินทำงปัญญำ อยูอยำงพอพียงละมีวินัยทำงกำรงิน พัฒนำควำมสำมำรถดຌำนกำร฿ชຌทักษะ
ชีวิตละสรຌำงสริมสมรรถนะทำงกำย  รวมทัๅงกำรสงสริมกำรศึกษำอำชีพพืไอกำรมีงำนท ำ ดยก ำหนด 
฿หຌด ำนินกำรกิจกรรมดังกลำว อยำงนຌอยปละ ํ ครัๅง  
                              5.โ.โ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกสือ/นตรนำรี/ยุวกำชำด/ผูຌบ ำพใญประยชน์   
          ป็นกิจกรรมทีไชวยสงสริม฿หຌนักรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คำนิยมทีไดีงำม 
ละคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ พืไอสริมสรຌำงคุณลักษณะละคำนิยม ดยปลูกฝังคำนิยมละจิตส ำนึก 
กำรท ำประยชน์ตอสังคมมีจิตสำธำรณะละกำร฿หຌบริกำรดຌำนตำง  โ ทัๅ งทีไ ป็นประยชน์ตอตนอง 
ละตอสวนรวม ปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสนำ ละพระมหำกษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซืไอสัตย์ 
สุจริต สียสละ อดทน มุงมัไน฿นกำรท ำงำนควำมกตัญญู) ละปลูกฝังควำมรักควำมภำคภูมิ฿จ฿นควำมป็นเทย
ละหวงหนสมบัติของชำติดยมีสำระส ำคัญดังตอเปนีๅ  
     แี  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอำสำ เดຌก คำยดใกดีของชุมชน คำยรักษ์ลก 
คำยรักษ์สัตว์ คำยยุวชนคนดี คำยสันติวิธี กิจกรรมอำสำพัฒนำ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 
กิจกรรมสริมสรຌำงคุณธรรม จริยธรรม ละคำนิยมหลัก แโ ประกำร ป็นตຌน    
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     โี ลูกสือ/นตรนำรี/ยุวกำชำด/ผูຌบ ำพใญประยชน์ ป็นกิจกรรมภำคปฏิบัติ 
฿นกำรรียนลูกสือ/นตรนำรี/ยุวกำชำด/ผูຌบ ำพใญประยชน์ ดย฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌจำกประสบกำรณ์จริง  
ฝຄกทักษะกำรจัดกำรผชิญสถำนกำรณ์กำร฿ชຌชีวิตรวมกันป็นหมูคณะ เดຌก กำรดินทำงเกล กำรอยูคำยพักรม  
กำรผจญภัย ิเตขำ ปนตຌนเมຌ ฯลฯี ดยก ำหนด ฿หຌมีกำรด ำนินกำรกิจกรรมดังกลำวอยำงนຌอยปละ ํ ครัๅง 
             5.โ.ใ กิจกรรมทัศนศึกษำ 
        ดยนຌนภูมิศำสตร์ละประวัติศำสตร์ของชำติละทຌองถิไน ละ/หรือทัศนศึกษำ 
ตำมหลงรียนรูຌตำง โ พืไอสรຌำงสริมประสบกำรณ์ตรง฿หຌกับนักรียนทีไพิไมติมจำกกำรรียน฿นหຌองรียน 
พืไอ฿หຌนักรียนมีควำมรูຌละประสบกำรณ์อยำงกวຌำงขวำง ดยก ำหนด฿หຌด ำนินกำรกิจกรรมดังกลำวอยำงนຌอย
ปละ ํ ครัๅง 
       5.โ.ไ กิจกรรมการบริการทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ิICT)  
      ป็นกิจกรรมกำร฿หຌบริกำร ICT/บริกำรคอมพิวตอร์กนักรียนพิไมติม 
จำกกำรรียนคอมพิวตอร์พืๅนฐำนตำมหลักสูตรปกติ ชน กำร฿หຌบริกำรสืบคຌนควำมรูຌผำนระบบอินทอร์นใต
ละกำร฿หຌบริกำรคอมพิวตอร์฿นกำรจัดท ำสืไอรำยงำน กำรน ำสนอขຌอมูล กำรออกบบสรຌำงสรรค์  
ดຌวยปรกรมคอมพิวตอร์ ป็นตຌน ดยก ำหนด฿หຌด ำนินกำรกิจกรรมดังกลำวอยำงนຌอย ๐์ ชัไวมง/คน/ป  

 

6. นวทางการด านินงานรงรียนการศึกษาพิศษ ศูนย์การศึกษาพิศษ 
    ละรงรียนศึกษาสงคราะห์ 
 

  ส ำหรับรงรียนกำรศึกษำพิศษ ศูนย์กำรศึกษำพิศษ ละรงรียนศึกษำสงครำะห์ ซึไงป็น
สถำนศึกษำทีไมีลักษณะพิศษจำกสถำนศึกษำทัไวเป เดຌรับกำรอนุลมนอกจำกนวทำงกำรด ำนินกำรขຌำงตຌน ดังนีๅ  
       ๆ.แ  คำครืไองบบนักรียน  
                                 ๆ.แ.แ รงรียนกำรศึกษำพิศษละรงรียนศึกษำสงครำะห์ รับนักรียน฿นลักษณะประจ ำ 
เดຌ รับกำรสนับสนุนงบประมำณงินอุดหนุนป็ นปั จจัยพืๅ นฐำนดຌ ำนค ำครืไองบบนักรียน ชุดลู กสื อ  
ชุดนตรนำรี  ชุดล ำลอง ถุ งทຌ ำนั กรียน รองทຌ ำ นั กรียน ขใมขัด ชุดนักศึกษำวิชำทหำร ตำมหนั งสือ 
ส ำนักงบประมำณ ทีไ  นร ์๐ํ์/ ํ๕๏๐ ลงวันทีไ  ๎๓ สิงหำคม ๎๑๐๑ ละจำกนวทำงกำรด ำนินงำน 
กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน เดຌรับงบประมำณคำครืไองบบนักรียนซึไงมีลักษณะคลຌำยกัน 
฿หຌน ำเปจัดท ำกิจกรรมทีไ พัฒนำคุณภำพนักรียน หรือซืๅอขใมขัดรองทຌำ ชุดกีฬำ ทีไ เม พียงพอ ป็นตຌน  
ดย฿หຌรงรียนป็นผูຌด ำนินกำรทนผูຌปกครอง ดยมีหลักฐำนสดงควำมจ ำนงเวຌกับผูຌอ ำนวยกำรรงรียน 
ดຌวยหตุผลผูຌปกครองมีภูมิล ำนำอยูหำงเกลละกำรคมนำคมล ำบำก  
                .ๆแ.โ รงรียนกำรศึกษำพิศษละรงรียนศึกษำสงครำะห์ทีไรับนักรียนประภทเป – กลับ 
สำมำรถด ำนินกำรตำมนวนยบำยเดຌ   
                                 ๆ.แ.ใ ศูนย์กำรศึกษำพิศษ ฿หຌบริกำรดใกพิกำรตัๅงตรกกิดหรือรกพบควำมพิกำร 
฿นกำรฟ้นฟูละพัฒนำสมรรถภำพ ดยจัดซืๅอสืๅอผຌำหรือครืไองตงกำย ิชุดตำง โี ตำมควำมหมำะสม  
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       ๆ.โ คำหนังสือรียน  
                                รงรียนกำรศึกษำพิศษ ๐ ประภท ิรงรียนสตศึกษำ รงรียนบกพรองทำงรำงกำย 
หรือสุขภำพ รงรียนสอนคนตำบอด ละรงรียนบกพรองทำงสติปัญญำี ด ำนินกำรดังนีๅ 
              .ๆโ.แ  รงรียนสตศึกษำละรงรียนบกพรองทำงรำงกำยหรือสุขภำพ ผลิตหนังสือรียนอง
฿นบำงสวน  
              ๆ.โ.โ  รงรียนสอนคนตำบอด เมสำมำรถ฿ชຌหนังสือรียนตำมปกติ฿หຌจัดท ำหนังสือ 
อักษรบรลล์เดຌ  
              ๆ.โ.ใ  รงรียนบกพรองทำงสติปัญญำ ฿หຌจัดท ำบบรียน฿นดຌำนพัฒนำศักยภำพ ละ 
บบสริมประสบกำรณ์ของดใกตละบุคคล  
              ๆ.โ.ไ  ศูนย์กำรศึกษำพิศษ ป็นสถำนศึกษำทีไ ฿หຌบริกำรฟ้นฟูสมรรถภำพดใกพิกำร 
ตัๅงตรกกิด หรือรกพบควำมพิกำร ละบริกำรดใกพิกำรประภทตำง โ ฿หຌจัดท ำอกสำรตำม ผน 
กำรจัดกำรศึกษำฉพำะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ของดใกพิกำรตละบุคคล 
ละบบสริมประสบกำรณ์ รวมทัๅงผลิตหนังสืออักษรบรลล์ 

ช. นวทางการบริหารงบประมาณ 
 
 
+ 

แ. การจัดสรรงบประมาณ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนจัดสรรงบประมำณ  ผนงำนยุทธศำสตร์ 

สรຌำงควำมสมอภำคทำงกำรศึกษำ ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ใ งบงินอุดหนุน รำยกำรคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
รวม ๑ รำยกำรยอย เดຌก ํี คำจัดกำรรียนกำรสอน ิงินอุดหนุนรำยหัว/ปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนยำกจน 
/คำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอนี  ๎ี คำหนังสือรียน ๏ี คำอุปกรณ์กำรรียน ๐ี คำครืไองบบนักรียน 
ละ ๑ี คำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌ รียน มีขัๅนตอนกำรจัดสรรงบประมำณ ปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ใ 
ิภำครียนทีไ ๎/๎๑๒โ ละภำครียนทีไ ํ/๎๑ๆใี รำยละอียดตำมตำรำง ดังนีๅ 
 

ปงบประมาณ 
 

การจัดสรรงบประมาณ 

ภาครียนทีไ ๎/๎๑๒โ 
 

จัดสรรงบประมาณภาครียนละ  ๎  ครัๅง 
ครัๅงทีไ ํ  จัดสรร รຌอยละ ๓์ ของจ ำนวนนักรียน฿นสังกัดทุกคน   
            ดย฿ชຌขຌอมูลนักรียนรำยบุคคลของภำครียนทีไ ํ/๎๑๒โ 
            ิณ วันทีไ ํ์ มิถุนำยน ๎๑๒โี 
ครัๅงทีไ ๎  จัดสรรพิไมติม฿หຌครบ รຌอยละ ํ์์ ของจ ำนวนนักรียนทีไมีตัวตน 

  ฿นสถำนศึกษำ หลังจำกสถำนศึกษำรำยงำนละยืนยันขຌอมูลนักรียน    
            รำยบุคคล ของภำครียนทีไ ๎/๎๑๒โ ิณ วันทีไ ํ์ พฤศจิกำยน ๎๑๒โี 
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ปงบประมาณ 
 

การจัดสรรงบประมาณ 
 

ภาครียนทีไ ํ/๎๑6ใ 
 

จัดสรรงบประมาณภาครียนละ  ๎  ครัๅง 
ครัๅงทีไ ํ จัดสรร รຌอยละ ๓์ ของจ ำนวนนักรียนดิมของภำครียนทีไ ๎/๎๑๒โ 
           ิณ วันทีไ ํ์ พฤศจิกำยน ๎๑๒โี ทีไลืไอนชัๅนเปอีกระดับหนึไง   
           ป็น อ.๎ ป.๎ ป.๏ ป.๐ ป.๑ ป.๒ ม.๎ ม.๏ ม.๑ ละ ม.๒ 
           ส ำหรับนักรียนขຌำ฿หม ชัๅน อ.ํ อ.2 ป.ํ ม.ํ ละ ม.๐ จัดสรรรຌอยละ ๓์    
           ของจ ำนวนนักรียนชัๅน อ.ํ อ.2 ป.ํ ม.ํ ละ ม.๐ ดิม ปกำรศึกษำ โ๑๒โ 
ครัๅงทีไ ๎ มืไอสถำนศึกษำรำยงำนละยืนยันขຌอมูลนักรียนรำยบุคคล 
           ของภำครียนทีไ ํ/๎๑ๆใ ิณ วันทีไ ํ์ มิถุนำยน ๎๑ๆใี ลຌว 
           จึงจัดสรรพิไมติม฿หຌครบ ํ์์% ของจ ำนวนนักรียนปัจจุบัน 
**ทัๅงนีๅการอนงินประจ างวด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
   ป็นเปตามวงงินทีไเดຌรับอนุมัติจากส านักงบประมาณ*ึ 

 
  กรณีสถำนศึกษำเดຌรับจัดสรรงบประมำณกินจ ำนวนนักรียนจริง ขຌอมูล ณ วันทีไ  
ํ์ มิถุนำยน ละวันทีไ ํ์ พฤศจิกำยน ินักรียนลดลงี ฿หຌสถำนศึกษำกใบงินงบประมำณเวຌสมทบ 
฿นกำรจัดสรรครัๅงตอเป  ซึไงจะหักลบงบประมำณทีไ กิน฿นภำครียนถัดเป  ส ำหรับกรณีนักรียนยຌำย  
฿หຌสถำนศึกษำตຌนทำงจຌงรำยละอียดรำยกำรพรຌอมหลักฐำนทีไนักรียนเดຌรับจัดสรร฿หຌสถำนศึกษำ 
ปลำยทำงทรำบ   
 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จຌ งจัดสรรงบประมำณ กิจกรรม 
กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ตำมครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ 
ตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ป็นรำยสถำนศึกษำจ ำนกตำมระดับกำรศึกษำ฿หຌส ำนักงำน 
ขตพืๅนทีไกำรศึกษำทรำบละจຌง฿หຌสถำนศึกษำทรำบพืไอตรียมกำรจัดซืๅอ จัดหำ จัดกิจกรรมตอเป สถำนศึกษำ
สำมำรถปຂ ดดู รำยละอียดกำรจั ดสรรเดຌ จำกวใบเซต์ ส ำนั กนยบำยละผนกำรศึ กษำขัๅ นพืๅ นฐำน  
http://plan.bopp-obec.info/ ทัๅงนีๅ จะอนงบประมำณดังกลำว฿หຌกหนวยบิกจำยพืไอด ำนินกำรอนงบประมำณ
ขຌำบัญชีงินอุดหนุนของสถำนศึกษำทุกหง พืไอ฿หຌสถำนศึกษำด ำนินกำร฿หຌนักรียนเดຌรับหนังสือรียน  
ครืไองบบนักรียน ละอุปกรณ์กำรรียน 
  ส ำหรับรงรียนทีไป็นหนวยบิก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
เดຌอนงินประจ ำงวด฿หຌพืไอบิกจำกคลังจังหวัด  
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 โ. การก ากับ ติดตาม ประมินผล ละรายงาน 

                       โ.แ ระดับสถำนศึกษำ 
                                 โ.แ.แ ฿หຌสถำนศึกษำจัดท ำผนปฏิบัติกำรประจ ำป  / ผนกำร฿ชຌจำยงบประมำณ  
฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณทีไเดຌรับ ทัๅงนีๅ ผนปฏิบัติกำรประจ ำปตຌองผำนควำมหในชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  ละ฿หຌส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำก ำกับติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌงบประมำณ 
฿หຌป็นเปตำมนวทำงกำรด ำนินงำนตำมครงกำรฯ ละนยบำย 
                                 โ.แ.โ สถำนศึกษำตຌอง฿ชຌจำยงินภำย฿นปงบประมำณ กรณีมีงินหลืออยู฿หຌรีบด ำนินกำร
฿หຌสรใจสิๅนอยำงชຌำภำย฿นปงบประมำณถัดเป ทัๅงนีๅ  หำกสถำนศึกษำ฿ชຌจำยงินเมหมดตำมระยะวลำ  
งินทีไหลือตຌองสงคืนคลังป็นรำยเดຌผนดิน ิตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค เไเ้.ๆ/วแโๆ  
ลงวันทีไ ็ กันยำยน โ5ไ่ รืไอง กำรบิกจำยงินงบประมำณงบงินอุดหนุนี  
                        โ.แ.ใ สถำนศึกษำตงตัๅงคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ละประมินผล ซึไงประกอบดຌวย 
ผูຌทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ครู ผูຌปกครอง นักรียน ป็นกรรมกำรก ำกับ ติดตำมละประมินผล 
กำร฿ชຌจำยงบประมำณคำจัดกำรรียนกำรสอน หนังสือรียน อุปกรณ์กำรรียน ครืไองบบนักรียน ละ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน  
                                โ.แ.ไ สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนตอส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำละ
รำยงำนผำนระบบบัญชีกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ิ National Education Account : NEA )   
                        โ.โ ระดับส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ 
                               ส ำนั กงำนขตพืๅ นทีไ กำรศึ กษำต งตัๅ งคณะกรรมกำรก ำกับ ติ ดตำม ตรวจสอบ  
ละประมินผลกำรด ำนินงำนภำย฿นขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ละก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำนินงำนของสถำนศึกษำ
฿หຌป็นเปตำมนวทำงกำรด ำนินงำนกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ตำมครงกำร
สนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ 
                        โ.ใ  ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
               ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนตงตัๅงคณะกรรมกำร ก ำกับ ติดตำม 
ละประมินผลกำรด ำนินงำนกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ตำมครงกำรสนับสนุน
คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆ ใ  
ของส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำละสถำนศึกษำ ละรำยงำนผลกำรด ำนินงำน 
 

3. นวทางการด านินงานดຌานการมีสวนรวม 
 

      กำรด ำนินงำนกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ตำมครงกำรสนับสนุน
คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ  
นຌนกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรรวมคิด รวมท ำ รวมติดตำมประมินผลละรวมรับผิดชอบ  
ดยกลุมปງำหมำย฿นกำรมีสวนรวมประกอบดຌวย นักรียน ผูຌปกครอง คณะกรรมกำรภำคี ๐ ฝຆำย  
ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ดยมีบทบำท ดังนีๅ 
       ใ.แ นักรียน 

        นักรียนทุกคนมีบทบำท฿นกำรรวมพิจำรณำจัดซืๅอจัดหำครืไองบบนักรียน 
ละอุปกรณ์กำรรียนของตน ตำมควำมหมำะสม ดยงินทีไเดຌรับสำมำรถถัวจำยเดຌระหวำง ๎ รำยกำร  
ซึไงรับผิดชอบกำร฿ชຌ กำรรักษำหนังสือรียนละอุปกรณ์กำรรียน฿หຌคุຌมคำกิดประยชน์สูงสุดตอกำรรี ยน  
ละรับผิดชอบ฿นกำรขຌำรวมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน  
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      ใ.โ ผูຌปกครอง 
        ผูຌปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหำครืไองบบนักรียนละอุปกรณ์กำรรียน฿หຌกับนักรียน

฿นปกครองของตน฿หຌพียงพอ ดยงินทีไเดຌรับสำมำรถถัวจำยเดຌระหวำง ๎ รำยกำร สรຌำงควำมตระหนักละปลูกฝัง
นิสัย฿หຌนักรียน ฿ชຌหนังสือรียนละอุปกรณ์กำรรียน฿หຌคุຌมคำกิดประยชน์สูงสุด สงสริมสนับสนุน฿หຌนักรียน
ขຌำรวมกิจกรรม พัฒนำคุณภำพผูຌรียน  

3.3  คณะกรรมกำรภำคี ๐ ฝຆำย  ซึไงประกอบดຌวย  ํี ผูຌทนครู  ๎ี ผูຌทนผูຌปกครอง 
๏ี ผูຌทนชุมชน ละ ๐ี ผูຌทนนักรียน  มีบทบำทหนຌำทีไ ดังนีๅ 
                                    ใ.ใ.แ รวมพิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบ฿นกำรคัดลือกหนังสือรียน 
                                    ใ.ใ.โ รวมก ำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำร
นักรียนละสถำนศึกษำ  
                                   ใ.ใ.ใ ฿หຌควำมหในชอบ฿นกำร฿ชຌงินทีไหลือจำกกำรด ำนินกำรจัดซืๅอหนังสือรียน 
ละงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียนของสถำนศึกษำ 
                                   ใ.ใ.ไ รวม฿หຌควำมคิดหใน฿นกำรประมินผลพืไอพัฒนำนวทำงกำรด ำนินงำน 
฿นรืไองจัดซืๅอหนังสือรียนละงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ประกอบดຌวย                            ประกอบดຌวย 
                                
                        ํ. ผูຌทนครู          เมนຌอยกวำ ํ คน   แ. ผูຌทนครู       เมนຌอยกวำ ๎ คน 
                  ๎. ผูຌทนผูຌปกครอง เมนຌอยกวำ  ํ คน   ๎. ผูຌทนผูຌปกครอง เมนຌอยกวำ ๎ คน 

    ๏. ผูຌทนชุมชน       เมนຌอยกวำ ํ คน   ๏. ผูຌทนชุมชน      เมนຌอยกวำ ๎ คน 

       ๐. ผูຌทนนักรียน    เมนຌอยกวำ ํ คน             ๐. ผูຌทนนักรียน   เมนຌอยกวำ ๎ คน 

                 รวม           เมนຌอยกวำ ๐ คน            รวม         เมนຌอยกวำ ๔ คน 

 
 
 
 
 
           

    สถานศึกษาจัดท าประกาศรายชืไอคณะกรรมการภาคี 4 ฝຆาย 

     ป็นรายปจຌง฿หຌผูຌปกครองทราบทัไวกันพรຌอมระบุอ านาจหนຌาทีไ 
           

กรณีสถานศึกษาทีไมีนักรียน 

เมกิน ๏์์ คน 
กรณีสถานศึกษาทีไมีนักรียน 

ตัๅงต ๏์ํ คนขึๅนเป 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝຆาย 
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3.4 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  มีบทบำทละหนຌำทีไ ดังนีๅ 
                                    ใ.ไ.แ  ฿หຌควำมหในชอบ฿นกำรคัดลือกหนังสือรียน 
                                    ใ.ไ.โ ฿หຌควำมหในชอบ฿นกำรก ำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌ รียน฿หຌสอดคลຌอง 
กับควำมตຌองกำรของนักรียนละสถำนศึกษำ 
                                    ใ.ไ.ใ ฿หຌควำมหในชอบ฿นกำร฿ชຌงินทีไหลือจำกกำรด ำนินกำรจัดซืๅอหนังสือรียน 
ของสถำนศึกษำ  
           กรณีงบประมำณทีไหลือจำกกำรจัดซืๅอหนังสือรียนสำระกำรรียนรูຌพืๅ นฐำน  
รำยวิชำพืๅนฐำน฿หຌกนักรียนทุกคนลຌว สำมำรถน ำเปจัดซืๅอหนังสือรียนสำระกำรรียนรูຌ พิไมติม  
รำยวิชำพิไมติมทีไสอดคลຌองกับหลักสูตรสถำนศึกษำ หรือจัดท ำส ำนำอกสำรประกอบกำรรียนกำรสอน เดຌก  
฿บงำน ฿บควำมรูຌ ป็นตຌน ละงินทีไหลือจำกกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ดยผำนควำมหในชอบรวมกัน 
ของคณะกรรมกำรภำคี ๐ ฝຆำย ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
                                    ใ.ไ.ไ สังกตกำรณ์฿นกำรจัดซืๅอละตรวจรับหนังสือรียน฿หຌป็นเปดຌวยควำมปรง฿ส  
สำมำรถตรวจสอบเดຌ฿นทุกขัๅนตอน 
                                    ใ.ไ.5 รวม฿หຌควำมคิดหใน฿นกำรประมินผลกำรด ำนินงำนกำรสนับสนุคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัด
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนอยำงมีประสิทธิภำพ กิดประยชน์สูงสุดตอกำรพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ละน ำเป฿ชຌพืไอพัฒนำ 
นวทำงกำรด ำนินงำนตอเป 
 

ตารางสดงการมีสวนรวม 

 

 

4. บริจาคงินทีไเดຌรับสทิธิค์าครืไองบบนักรียน/คาอุปกรณ์การรียน 
 

 กรณีทีไผูຌปกครองละนักรียนเดຌรับสิทธิ์คำครืไองบบนักรียน ละคำอุปกรณ์กำรรียนลຌว                
มีควำมประสงค์ทีไจะบริจำคงินทีไเดຌรับสิทธิ์ดังกลำว฿หຌกับรงรียนดຌวยควำมสมัคร฿จ พืไอ฿หຌรงรียนน ำเป                
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของรงรียน ทัๅงนีๅ สำมำรถท ำเดຌดยท ำ฿บส ำคัญรับงินจำกรงรียน  
ละน ำงินบริจำค฿หຌกับรงรียน฿นอกสำรฉบับดียวกัน ตำมบบ฿บสดงจตจ ำนงบริจำคคำครืไองบบ
นักรียน/คำอุปกรณ์กำรรียน ตัวอยำงนวทำงกำรบริจำคงินฯ ิตามบบฟอร์ม หนຌา โไี 

 

ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย รวมคิด รวมท า รวมติดตาม 
ประมินผล 

รวมรับผิดชอบ 

ภาค
ประชาชน 

ํ. นักรียน     

๎. ผูຌปกครอง     

๏. คณะกรรมกำรภำคี  
    ๐ ฝຆำย 

 -   

๐. คณะกรรมกำร 
    สถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

    

ภาคราชการ 
ํ. สถำนศึกษำ     

๎. สพป./สพม.  -   

ใ. สพฐ.  -   
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นวทางการบริจาคงินทีไเดຌรับสิทธิ์คาครืไองบบนักรียน / คาอุปกรณ์การรียน 

........................................ 
 

฿บสดงจตจ านงบริจาคคาครืไองบบนักรียน/คาอุปกรณ์การรียน 

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

 
  วันทีไ.................ดือน......................................พ.ศ. ...................... 

 
 ขຌำพจຌำ ินำย/นำงนำงสำวี..................................................................................................... ........  

อยูบຌำนลขทีไ...................ถนน..................................... ..................ขวง/ต ำบล....................................................... 
อ ำภอ/ขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสเปรษณีย์. ............................. 
ผูຌปกครองนักรียนชืไอ ิด.ช./ด.ญ./นำย/นำงสำวี................................................................................................  
หมำยลขประจ ำตัวนักรียน ิํ๏ หลักี.................................................. ระดับชัๅน...................ปกำรศึกษำ ๎๑๒ใ 

 มีควำมประสงค์ทีไจะบริจำคงินทีไเดຌรับสิทธิ์กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
ตำมครงกำรขยำยอกำสกำรขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรรียนรูຌตลอดชีวิตอยำงทัไวถึงละมีคุณภำพทีไป็นสิทธิ์
ของขຌำพจຌำดຌวยควำมสมัคร฿จ฿หຌกรงรียน ฿นรำยกำร ดังนีๅ  

   คำครืไองบบนักรียน จ ำนวน.................................................บำท 
   คำอุปกรณ์กำรรียน    จ ำนวน.................................................บำท  
               รวมจ ำนวนงินทัๅงสิๅน..................................บำทิ............................................................ี 

พืไอ฿หຌรงรียนน ำเปด ำนินกำร ดังนีๅ 
 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 จัดหำวัสดุ อุปกรณ์กำรศึกษำ 
 ปรับปรุง ซอมซม จัดหำหรือจัดสรຌำงอำคำรพืไอประยชนท์ำงกำรศึกษำ 

 
 
ลงชืไอ.......................................................ผูຌบริจำค    ลงชืไอ.................................................ผูຌรับงินบริจำค       
          ิ..................................................ี        ิ................................................ี 
 
 

หมายหตุ   รงรียนออก฿บสรใจรับงินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
                ลมทีไ.............ลขทีไ.............ลงวันทีไ………………….............….. ฿หຌกับผูຌบริจำคลຌว 
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5. ปฏิทินการด านินงาน 
 

  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนส ำรใจลุลวงตำมวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำนจึงก ำหนดปฏิทินกำรด ำนินงำน ดังนีๅ   
 

ปฏิทินการด านินงานการสนบัสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

ครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาตัๅงตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ 

 

ทีไ รายการ วัน/ดือน/ป 
ํ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนก ำหนด

หลักกำร ละนวทำงกำรด ำนินงำนตำมครงกำรฯ ละ
นยบำย  

ดือนธันวำคม 25ๆโ 

๎ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนประกำศบัญชี 
รำยชืไอหนังสือลง฿นบัญชีก ำหนดสืไอกำรรียนรูຌส ำหรับ฿ชຌ฿น 
สถำนศึกษำ 
๎.ํ หนังสือรียนทีไมีอยู ิชัๅน ป.ํ – ชัๅน ม.๒ี 
๎.๎ หนังสือรียนทีไเดຌรับอนุญำตพิไมติม ิชัๅน ป.ํ – ชัๅน ม.๒ี 
 

รอบทีไ แ วันทีไ  ใแ มกรำคม โ5ๆใ 
รอบทีไ โ วันทีไ  โ่ กุมภำพันธ์ โ5ๆใ 
 

ใ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน/ส ำนักงำน 
ขตพืๅนทีไกำรศึกษำ/สถำนศึกษำชีๅจงละประชำสัมพันธ์ 
กำรด ำนินงำนครงกำร 

ดือนกุมภำพันธ์ 25ๆใ 

ไ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนจัดสรร
งบประมำณ฿หຌก สพป. สพม. ละรงรียนทีไป็นหนวย
บิกจำย พืไออนงบประมำณดังกลำว ฿หຌกสถำนศึกษำ 
฿นสังกัด 

ภำครียนทีไ 2/256โ  
ภำย฿นดือนมกรำคม 25ๆใ  
ภำครียนทีไ 1/256ใ  
ภำย฿นดือนมีนำคม 256ใ 

๑ สถำนศึกษำรณรงค์กำรบริจำคงินทีไเดຌรับสิทธิ์คำครืไองบบ
นักรียน / คำอุปกรณ์กำรรียน 

ดือนกุมภำพันธ์–พฤษภำคม 256ใ 

๒ สถำนศึกษำจัดซืๅอหนังสือรียน/สงของ/ตรวจรับ  
ตำมครงกำรฯ ละนยบำย ปงบประมำณ พ.ศ. 25ๆใ 
ๆ.แ ฿หຌสถำนศึกษำด ำนินกำรจัดซืๅอ 
ๆ.โ ฿หຌรຌำนคຌำสงหนังสือรียนถึงสถำนศึกษำพืไอ฿หຌนักรียน    
      มีหนังสือ฿ชຌดยพรຌอมพรียงกันกอนปຂดภำครียน 

 
ภำย฿นวันทีไ โ มีนำคม โ5ๆใ 
ภำย฿นวันทีไ โเ มษำยน โ5ๆใ 
 

็ สถำนศึกษำจัดหนังสือ฿หຌนักรียนทุกคนทันกอนปຂด 
ภำครียนทีไ 1 ของปกำรศึกษำ โ5ๆใ 

  ภำย฿นวันทีไ แ่ พฤษภำคม โ5ๆใ              
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ทีไ รายการ วัน/ดือน/ป 
๔ สถำนศึกษำจำยงินคำครืไองบบนักรียน/อุปกรณ์ 

กำรรียน฿หຌกับนักรียนหรือผูຌปกครอง฿หຌทันภำย฿น 
วันปຂดภำครียน  

- ภำครียนทีไ 2/256โ  
  ภำย฿นดือนพฤศจิกำยน 2562 
- ภำครียนทีไ 1/256ใ 
  ภำย฿นดือนพฤษภำคม 256ใ 

๕ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ส ำนักงำน 
ขตพืๅนทีไกำรศึกษำละสถำนศึกษำด ำนินกำรก ำกับ  
ติดตำม ประมินผลละรำยงำนผล฿หຌป็นเปตำมครงกำรฯ 
ละนยบำย 

ตัๅงตดือนมกรำคม 25ๆใ ป็นตຌนเป 

ํ์ สถำนศึกษำรำยงำนยอดกำรบริจำคงินทีไเดຌรับสิทธิ์ 
คำครืไองบบนักรียน / คำอุปกรณ์กำรรียน ฿หຌส ำนักงำน 
ขตพืๅนทีไกำรศึกษำ พืไอรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ดย฿ชຌบบฟอร์มกำรบริจำค หนຌำ โใ 

ครัๅงทีไ ํ ภำย฿นวันทีไ ํ๑ ธันวำคม 25ๆโ 
ครัๅงทีไ ๎ ภำย฿นวันทีไ ํ๑ มิถุนำยน 25ๆใ 
 

แแ สถำนศึกษำรำยงำนขຌอมูลจ ำนวนนักรียน พรຌอมทัๅงยืนยัน
จ ำนวนนักรียน฿นระบบขຌอมูลนักรียนรำยบุคคล 
ิData Management Center : DMCี 

ครัๅงทีไ ํ ขຌอมูล ณ วันทีไ ํ  ์พฤศจิกำยน 25ๆโ  
ภำย฿นวันทีไ 10 พฤศจิกำยน 25ๆโ  
ครัๅงทีไ ๎ ขຌอมูล ณ วันทีไ ํ์ มิถุนำยน 25ๆใ 
ภำย฿นวันทีไ 10 มิถุนำยน 25ๆใ  
จำก http://www.bopp-obec.info 

แ๎ สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนครงกำรสนับสนุน
คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ตอส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ 

 

ครัๅงทีไ ํ ภำย฿นดือนมษำยน 25ๆใ 
ครัๅงทีไ ๎ ภำย฿นดือนตุลำคม 25ๆใ 

  

ซ. ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรบั 
 แ. นักรียนเดຌรับอกำสกำรขຌำถึงกำรศึกษำทีไมีคุณภำพละลดควำมหลืไอมลๅ ำทำงกำรศึกษำ 
ดยกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนตำมครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  

โ. นักรียนมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ละสมรรถนะตำมหลักสูตร 
กนกลำงกำรศึกษำขัๅน พืๅนฐำน พุทธศักรำช 2551 รับผิดชอบตอครอบครัว สั งคม ประทศชำติ  
ละป็นพลมืองดีของลก  

ใ. นักรียน ผูຌปกครอง ครู คณะกรรมกำรภำคี ๐ ฝຆำย ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ           
ขัๅนพืๅนฐำน มีสวนรวม฿นกำรด ำนินงำนตำมครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับ 
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนของสถำนศึกษำ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของครงกำร 

ไ. ผูຌปกครองมีควำมพึงพอ฿จทีไเดຌรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ตำมครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

 
 

http://www.bopp-obec.info/


27 
 

 

 
   5. ผูຌปกครองนักรียนสำมำรถลดคำ฿ชຌจำย ปงบประมำณ พ.ศ. 256ใ ยกตำมประภทรงรียน 

ดังนีๅ 
                          5.แ รงรียนปกติ  

ชัๅน ภำครียนทีไ ๎/๎๑ๆโ  ภำครียนทีไ ํ/๎๑ๆใ รวมงบประมำณ 

อ.ํ - อ.3  
ป.ํ - ป.๒ นร.ทัไวเป 
ป.ํ - ป.๒ นร.ยำกจน  
ม.ํ - ม.๏ นร.ทัไวเป 
ม.ํ - ม.๏ นร.ยำกจน 
ม.๐ - ม.๒  

ํ,ํ๒๑ บำท 
ํ,๏๔๑ บำท 
ํ,๔๔๑ บำท 
๎,๐์์ บำท 
๏,๕์์ บำท 
๎,๒์๑ บำท 

ํ,๒๒๑ บำท  
๎,๏70 บำท - ๎,๑๒๏ บำท 
3,3์๒ บำท - ๏,5๒๏ บำท  
๏,๑๑์ บำท - ๏,806 บำท 
๑,์์์ บำท - ๑,๎๕๕ บำท 
๐,๏๒๎ บำท - ๐,๎ํไ บำท 

๎,๔๏์ บำท 
๏,755 – ๏,๕๐๔ บำท 
5,1๕ํ – ๐,๕๐๔ บำท 
๑,๕๑์ – ๒,206 บำท 
๔,๕์์ – ๕,ํ๕๕ บำท 
๒,๕๒๓ – ๒,๔ํ๕ บำท 

 

                          5.โ รงรียนศึกษำสงครำะห์ 
ชัๅน ภำครียนทีไ ๎/๎๑ๆโ  ภำครียนทีไ ํ/๎๑ๆใ รวมงบประมำณ 

อ.ํ - อ.3 นักรียนประจ ำ 
อ.ํ - อ.3 นักรียนเป-กลับ 
ป.ํ - ป.๒ นักรยีนประจ ำ 
ป.ํ - ป.๒ นักรยีนเป-กลับ 
ม.ํ - ม.๏ นักรียนประจ ำ 
ม.ํ - ม.๏ นักรียนเป-กลับ 
ม.๐ - ม.๒ นักรียนประจ ำ 
ม.๐ - ม.๒ นักรียนเป-กลับ  

15,615 บำท 
  ๐,77๑ บำท 
ํ5,835 บำท 
  ๐,้้๑ บำท 
ํๆ,7๑์ บำท 
  ๑,็เ์ บำท 
ํๆ,9๑๑ บำท 
  ๑,905 บำท 

16,115 บำท 
  5,275 บำท 
ํ6,7๑๒ บำท - ํ7,0ํ๏ บำท 
  ๑,916 บำท -   6,173 บำท
แ็,905 บำท - ํ่,156 บำท 
  ๒,855 บำท -   ็,099 บำท 
แ่,็แโ บำท - แ่,5ๆไ บำท 
  ๓,ๆๆโ บำท -   ็,514 บำท 

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

 

                         5.ใ รงรียนกำรศึกษำพิศษ 
ชัๅน ภำครียนทีไ ๎/๎๑ๆโ  ภำครียนทีไ ํ/๎๑ๆใ รวมงบประมำณ 

อ.ํ - อ.3 นักรียนประจ ำ 
อ.ํ - อ.3 นักรียนเป-กลับ 
ป.ํ - ป.๒ นักรยีนประจ ำ 
ป.ํ - ป.๒ นักรยีนเป-กลับ 
ม.ํ - ม.๏ นักรียนประจ ำ 
ม.ํ - ม.๏ นักรียนเป-กลับ 
ม.๐ - ม.๒ นักรียนประจ ำ 
ม.๐ - ม.๒ นักรียนเป-กลับ  

แ5,825 บำท 
  ๐,77๑ บำท 
ํๆ,045 บำท 
  ๐,99๑ บำท 
ํๆ,9๑์ บำท 
  ๑,้เเ บำท 
ํๆ,9๑๑ บำท 
  ๆ,105 บำท 

ํๆ,325 บำท 
  5,2๓๑ บำท 
ํๆ,9๒๒ บำท - ํ็,2๎๏ บำท 
  ๑,้แๆ บำท -   ๆ,173 บำท              
  ่,105 บำท - ํ่,356 บำท  
  ็,0๑5 บำท -   ็,299 บำท 
ํ่,7ํ๎ บำท -  ํ่,5๒ไ บำท 
  ๓,่ๆ๎ บำท -    ๓,็แไ บำท 

๏๎,ํ๑์ บำท 
ํ์,์๑์ บำท 

๏๏,์ํํ – ๏๏,๎๒๔ บำท 
ํ์,๕ํํ – ํํ,ํ๒๔ บำท 
๏๑,์๑๑ – ๏๑,306 บำท 
ํ๎,๕๑๑ – ํ๏,ํ๕๕ บำท 
ใ5,ๆๆ็– ใ5,5แ้ บำท 
แใ,้ๆ็ – แใ,่แ้ บำท                           

                         5.ไ  ศูนย์กำรศึกษำพิศษ  
ชัๅน ภำครียนทีไ ๎/๎๑ๆโ  ภำครียนทีไ ํ/๎๑ๆใ รวมงบประมำณ 

ดใกทีไมารับบริการทีไศนูย์ฯ  
นักรียนประจ ำ 

นักรียนเป-กลับ 

 

14,315 บำท 
  3,945 บำท 

 
14,815 บำท 
3,785 บำท 

 

29,130 บำท 

  7,730 บำท 
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      5.5 กำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนดยครอบครัว/สถำนประกอบกำร  
 

ชัๅน ภาครียนทีไ ๎/๎๑6โ  ภาครียนทีไ ํ/๎๑6ใ รวมงบประมาณ 
 
อ.ํ - อ.3  
ป.ํ - ป.๒  
ม.ํ - ม.๏  
ม.๐ - ม.๒  
ปวช.ํ - ๏ ิสถำน
ประกอบกำรี 

 
๏,๕ํํ บำท 
๐,ํํ๒ บำท 
๑,๓๔๔ บำท 
๒,์์๔ บำท 
๒,๑๓๏ บำท 

 
๐,๐ํํ บำท 
๑,์๏๓ บำท - ๑,๎๕๐ บำท 
๒,๕๏๔ บำท - ๓,ํ๔๓ บำท 
๓,๓๒๑ บำท - ๓,๒ํ็ บำท 
๕,๐๓๏ บำท 

 

 
  ๔,๏๎๎ บำท 
  ๕,ํ๑๏ –   ๕,๐ํ์ บำท 
ํ๎,๓๎๒ – ํ๎,๕๓๑ บำท 
ํ๏,๓๓๏ – ํ๏,๒๎๑ บำท 
ํ๒,์๐๒ บำท 

  หมายหต ุส ำหรับรำยละอียดดูจำกภำคผนวก หนຌำ โ้ 
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ภาคผนวก 
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นวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 

รายการคาจัดการรียนการสอน (งินอุดหนุนรายหวั) 
 

ก. หลักการ 
  รัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช  ๎๑๒์ หมวด ๑ มำตรำ ๑๐ เดຌบัญญัติเวຌวำ 
รัฐตຌองด ำนินกำร฿หຌดใกทุกคนเดຌรับกำรศึกษำป็นวลำสิบสองป  ตัๅงตกอนวัยรียนจนจบกำรศึกษำ 
ภำคบังคับอยำงมีคุณภำพดยเมกใบคำ฿ชຌจำย ละค ำสัไงหัวหนຌำคณะรักษำควำมสงบหงชำติ ทีไ โ่/โ55้ 
รืไอง ฿หຌจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป ดยเมกใบคำ฿ชຌจำย ข้อ 2 ฿หຌสวนรำชกำรทีไ กีไยวขຌองตำมทีไ
คณะรัฐมนตรีก ำหนดตรียมกำรพืไอจัด฿หຌดใกลใกกอนวัยรียนเดຌรับกำรดูล ละพัฒนำทำงรำงกำย จิต฿จ 
วินัย อำรมณ์ สังคม ละสติปัญญำดยสงสริมละสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละภำคอกชน 
ขຌำมีสวนรวม฿นกำรด ำนินกำร ข้อ 3 ฿หຌสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌองกับกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนด ำนินกำร 
จัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน แ5 ป ฿หຌมีมำตรฐำนละคุณภำพดยเมกใบคำ฿ชຌจำย ละรัฐจัดสรรงบประมำณ
ผนดิน฿หຌกับกำรศึกษำ฿นฐำนะทีไมีควำมส ำคัญสูงสุดตอกำรพัฒนำทีไยัไงยืนของประทศ จึงป็นหนຌำทีไของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนทีไจะตຌองด ำนินกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนตำมขຌอบัญญัติ
ดังกลำว 

ข. วัตถุประสงค ์
 พืไอ฿หຌกำรจัดสรรงบประมำณ งบงินอุดหนุน  ประภทงินอุดหนุนทัไวเป งินอุดหนุน คำ฿ชຌจำย 

฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน รำยกำรคำจัดกำรรียนกำรสอน ิงินอุดหนุนรำยหัวี กสถำนศึกษำ฿นกำรจัด 
กำรรียนกำรสอน฿หຌเดຌประยชน์สูงสุด฿นกำรพัฒนำนักรียนคุณภำพผูຌรียน ฿หຌป็นเปตำมจตนำรมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช ๎๑๒์ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำหงชำติพุทธศักรำช ๎๑๐๎ 
ละทีไกຌเข พิไมติม ิฉบับทีไ ไี พุทธศักรำช ๎๑ๆโ 

ค. นวทางการ฿ชຌงบประมาณ 
  

 พืไอ฿หຌกำร฿ชຌจำยงบประมำณงบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป งินอุดหนุนคำ฿ชຌจำย  
฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน รำยกำรคำจัดกำรรียนกำรสอน ิงินอุดหนุนรำยหัวี กิดประยชน์ตอกำรรียน 
กำรสอนเดຌมำกทีไสุด จึงก ำหนดนวปฏิบัติ ดังนีๅ  
 แ. ฿หຌสถำนศึกษำจัดท ำผนปฏิบัติกำรประจ ำปของสถำนศึกษำทีไสอดคลຌองกับภำรกิจของ 
สถำนศึกษำนยบำยละจุดนຌนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
 โ. น ำสนอผนปฏิบัติกำรประจ ำปของสถำนศึกษำ พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
หในชอบ  

ใ. รำยงำนผลกำรด ำนินงำนของสถำนศึกษำ฿หຌสำธำรณชนเดຌรับทรำบ  
ไ. กำร฿ชຌจำยงบประมำณตຌองสอดคลຌองกับผนปฏิบัติกำรประจ ำปของสถำนศึกษำ  

 5. กำรบิกจำยงบประมำณ งบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป ฿หຌถือปฏิบัติ  ตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค เไเ .้ๆ /ว แโ  ๆลงวันทีไ ็ กันยำยน โ5ไ่ รืไอง กำรบิกจำยงินงบประมำณ
งบงินอุดหนุน 
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ง. ลักษณะการ฿ชຌงบประมาณ 
กำร฿ชຌงบประมำณงบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป งินอุดหนุน คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัด 

กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน รำยกำรคำจัดกำรรียนกำรสอน ิงินอุดหนุนรำยหัวี ฿หຌปฏิบัติตำมระบียบของ 
ทำงรำชกำรทีไกีไยวขຌอง ดยสำมำรถ฿ชຌ฿นลักษณะ ๏ ประภทงบรำยจำย ดังนีๅ  

แ. งบบุคลำกร  
     คำจຌำงชัไวครำว ชน จຌำงครูอัตรำจຌำงรำยดือน พนักงำนขับรถ นักกำรภำรรง ป็นตຌน 

 โ. งบด ำนินงำน  
      โ.แ คำตอบทน ชน คำตอบทนวิทยำกร คำตอบทนวิทยำกรวิชำชีพทຌองถิไน ป็นตຌน  
      โ.โ คำ฿ชຌสอย ชน คำบีๅยลีๅยง คำชำทีไพัก คำพำหนะ คำจຌำงซอมซม คำจຌำงหมำบริกำร  
คำพำหนะพำนักรียนเปทัศนศึกษำหลงรียนรูຌ ป็นตຌน 
      โ.ใ คำวัสดุ ชน คำวัสดุกำรศึกษำ คำครืไองขียน คำวัสดุ วชภัณฑ์ คำซอมซมบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน ป็นตຌน 
      โ.ไ  คำสำธำรณูปภค  ชน คำนๅ ำ  คำเฟฟງำ คำทรศัพท์  ป็นตຌน 

    ใ. งบลงทุน  
      ใ.แ คำครุภัณฑ์ ชน จัดซืๅออุปกรณ์คอมพิวตอร์ ครืไองถำยอกสำร  
                     ใ.โ คำทีไดินละสิไงกอสรຌำง รำยจำยพืไอประกอบดัดปลง ตอติม หรือปรับปรุงทีไดิน  
ละ/หรือสิไงกอสรຌำง ชน คำจัดสวนคำถมดิน ถนน สะพำน บอนๅ ำ ฯลฯ 
               ทัๅงนีๅ กรณีงบลงทุนละงบด ำนินงำน สำมำรถด ำนินกำรเดຌพิไมติมตำมหนังสือของส ำนัก
งบประมำณ ดวนทีไสุด ทีไ นร ์๓์๎/ว ๑ํ ลงวันทีไ ๎์ มกรำคม ๎๑๐๔ รืไอง หลักกำรจ ำนกประภท
รำยจำย ตำมงบประมำณตำมหนังสือส ำนักงบประมำณทีไ นร ์๓์๐/ว ๏๏ ลงวันทีไ ํ๔ มกรำคม ๎๑๑๏  
รืไอง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำนกประภทรำยจำยตำมงบประมำณ ละดวนทีไสุด ทีไ นร ์๓์4/ว 68 ลงวันทีไ 
๎9 มษำยน ๎๑5๔รืไอง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำนกประภทรำยจำยตำมงบประมำณ 
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นวทางการบริหารจัดการงบประมาณ  
รายการคาจัดการรียนการสอน ิงินอุดหนุนปจัจัยพืๅนฐานส าหรับนักรียนยากจนี 

 

ก. หลักการ 
 งบประมำณงบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป งินอุดหนุน คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำน รำยกำรคำจัดกำรรียนกำรสอน รำยกำร งินอุดหนุนปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนยำกจน  
คือ งินงบประมำณทีไจัดสรร฿หຌกสถำนศึกษำทีไมีนักรียนยำกจน พืไอจัดหำปัจจัยพืๅนฐำนทีไจ ำป็นตอ 
กำรด ำรงชีวิตละพิไมอกำสทำงกำรศึกษำ ป็นกำรชวยหลือนักรียนทีไยำกจน฿นระดับชัๅนประถมศึกษำปทีไ ํ  
ถึงชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ ๏ ฿หຌมีอกำสเดຌรับกำรศึกษำ฿นระดับทีไสูงขึๅน  

นักรียนยากจน หมำยถึง นักรียนยำกจนทีไมีรำยเดຌฉลีไยตอครัวรือนเมกิน ใุเเเ บำท/ดือน           
ละผำนกณฑ์ระบบกำรคัดกรองปัจจัยพืๅนฐำนนักรียนยำกจนทีไส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
ก ำหนด            

ข. วัตถุประสงค ์
 พืไอ฿หຌสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำร งินอุดหนุนปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนยำกจน 
ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ นักรียนกลุมปງำหมำยเดຌรับประยชน์ สงผล฿นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ค.  กณฑ์การพิจารณาจัดสรร 

 จัดสรร฿หຌนักรียนทีไยำกจน฿นชัๅนประถมศึกษำปทีไ ํ ถึงชัๅนมัธยมศึกษำปทีไ ๏ ของสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ยกวຌนสถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ  
ดยมีกณฑ์฿นกำรพิจำรณำ  ดังนีๅ  

ํ. นักรียนยำกจน ฿หຌพิจำรณำคัดกรองจำกนักรียน ดังนีๅ 
                     แ.แ บืๅองตຌน฿หຌพิจำรณำจำกครอบครัวทีไมีรำยเดຌฉลีไยตอดือนเมกิน ใ,เเเ บำท 
                     แ.โ มืไอผำนกณฑ์กำรพิจำรณำ ขຌอ ํ.ํ ลຌว จะพิจำรณำกณฑ์สถำนะครัวรือนพืไอจัด
ระดับควำมยำกจน ดังนีๅ  
                                 แ.โ.แ ครอบครัวมีภำระพึไงพิง เดຌก ฿นครอบครัวมีคนพิกำรหรือผูຌสูงอำยุกิน 60 ป  
หรือมีคนอำยุ  15 - 65 ป วำงงำน ิทีไเม฿ชนักรียน/นักศึกษำี หรือป็นพอมลีๅยงดีไยว         
                                 แ.โ.โ สภำพทีไอยูอำศัย สภำพบຌำนช ำรุดทรุดทรม หรือบຌำนท ำจำกวัสดุพืๅนบຌำน ชนเมຌเผ 
฿บจำก หรือวัสดุหลือ฿ชຌหรืออยูบຌำนชำ หรือเมมีหຌองสຌวม฿นทีไอยูอำศัยละบริวณ  
                                 แ.โ.ใ เมมีรถยนต์สวนบุคคลหรือรถปຂกอัพหรือรถบรรทุกลใก หรือรถตูຌ  หรือรถเถ/ 
รถกีไยวขຌำว/รถอีตຎน/รถอืไน โ ประภทดียวกัน ป็นกษตรกรทีไเมมีทีไดินท ำกิน ิรวมชำี เมกิน 1 เร หรือเมมีทีไดิน
ป็นของตนอง 
                    แ.ใ ระดับควำมยำกจน 
         กำรพิจำรณำคัดกรองนักรียนยำกจน จะพิจำรณำดຌวยวิธีกำรบบวัดรำยเดຌทำงอຌอม 
Proxy Means Tests หรือ  PMTs ซึไ งป็นประมำณกำรรำยเดຌตำมสถำนะของครัวรือนนักรียนละ 
ท ำกำรสรຌำงตัวชีๅวัดควำมยำกจน฿นรูปคะนนควำมขำดคลนทุนทรัพย์ของนักรียน ิระดับควำมยำกจนี  
ทีไมีคะนนควำมขำดคลนทุนทรัพย์ มีคำระหวำง 0 ิยำกจนนຌอยี ถึง 1 ิยำกจนมำกทีไสุดี ระดับควำมขำดคลน
ทุนทรัพย์ ดยบงป็น 3 กลุม เดຌก 
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1.3.1 กลุมทีไหนึไง ระดับยำกจนพิศษ (คะนน มำกกวำ เ.้แ ขึๅนเปี 
1.3.2 กลุมทีไสอง ระดับยำกจน  ิคะนน 0.71 – 0.90ี 
1.3.3 กลุมทีไสำม ระดับ฿กลຌจน  ิคะนน 0.5แ– เ.็เี 

 โ. กำรจัดสรรงบประมำณ 
                       กำรจัดสรรงบประมำณจัดสรรจะจัด฿หຌนักรียนยำกจน ๎ กลุม คือ กลุมระดับยำกจน 
ละระดับยำกจนพิศษ ดยจัดสรรระดับประถมศึกษำ คนละ 500 บำท/ภำครียน ิแ,เเเ บำท/ปี ละ
ระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน คนละ แ,5เเ บำท/ภำครียน ิใ,เเเ บำท/ปี  
 

ง. การ฿ชຌจายงบประมาณ 

 แ. วิธีกำร฿ชຌจำยงบประมำณงินอุดหนุนปัจจัยพืๅนฐำนนักรียนยำกจน สำมำรถด ำนินกำรเดຌ  
๎ วิธี ดังนีๅ 
      แ.แ สถำนศึกษำสำมำรถด ำนินกำรจำยป็นงินสด฿หຌกนักรียนดยตรง ดย฿หຌสถำนศึกษำ
ตงตัๅงคณะกรรมกำรจำยงิน อยำงนຌอย ๏ คน  ดย฿ชຌ฿บส ำคัญรับงินป็นหลักฐำน หรือ 
                     แ.โ สถำนศึกษำจัดหำปัจจัยพืๅนฐำนทีไจ ำป็น฿หຌกนักรียนยำกจนดยตรง ตำมรำยชืไอ 
ทีไเดຌรับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ดังนีๅ 
                               แ.โ.แ คำหนังสือรียนละอุปกรณ์กำรรียน  
            แ.โ.โ คำสืๅอผຌำละวัสดุครืไองตงกำยนักรียน 
                           แ.โ.ใ คำอำหำรหรือคูปองคำอำหำร 
                           แ.โ.ไ คำพำหนะ฿นกำรดินทำงหรือจຌำงหมำรถรับ – สงนักรียน 
                           แ.โ.5 คำ฿ชຌจำยทีไนักรียนยำกจนตຌองกำรจ ำป็น฿นกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
                                    นอกหนือจำก  ไ รำยกำรขຌำงตຌน 
 โ. กรณีกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำงตຌองด ำนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 
ละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ระบียบกระทรวงกำรคลังวำดຌวยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ละกฎกระทรวงทีไกีไยวขຌอง  
 ใ.  กรณีนักรียนยำกจนทีไเดຌรับจัดสรรตำมรำยชืไอ฿นบัญชีจัดสรรนักรียนยำกจน  มีกำรยຌำย 
ลำออกละเมสำมำรถรับงินรำยกำรปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนยำกจนเดຌ  ฿หຌสถำนศึกษำสงคืนงินอุดหนุน 
ของนักรียนทีไเดຌรับจัดสรร ดังนีๅ 
                     ใ.แ รงรียนปกติ฿หຌสงคืนงินอุดหนุนรำยกำรดังกลำว฿หຌกับส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ 
ตຌนสังกัด  
                         ใ.โ พืไอส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำจะด ำนินกำรรวบรวมสงงบประมำณกลับคืน สวนกลำง  
                     ใ.ใ รงรียนทีไป็นหนวยบิกจำย ฿หຌสงคืนงินอุดหนุนรำยกำรดังกลำวกลับคืนสวนกลำง 
                          ทัๅงนีๅ ขอ฿หຌสงหลักฐำนกำรสงคืนงิน ิระบุประภทรำยกำรละจ ำนวนงินตละรำยกำร
ทีไสงคืนี พรຌอมหนังสือน ำสงจຌง฿หຌส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนทรำบ  
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จ. นวทางการด านินงาน 

 แ. ระดับสถำนศึกษำ  
                         แ.แ ส ำรวจขຌอมูลนักรียนยำกจน ละรำยงำนขຌอมูล฿นระบบจัดกใบขຌอมูลนักรียนรำยบุคคล 
ิData Management Center : DMC) ประภทดใกดຌอยอกำส ิดใกยำกจนี  
                     แ.โ รำยงำนขຌอมูล฿นระบบคัดกรองปัจจัยพืๅนฐำนนักรียนยำกจน ิC0nditional Cash 
Transfer : CCTี ตำมบบขอรับทุนกำรศึกษำนักรียนยำกจน ิบบ นร.เแ ี ฿นระยะวลำทีไก ำหนด  
พืไอสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ       
                        แ.ใ จัดสรรงบประมำณ฿หຌนักรียนตำมรำยชืไอทีไ เดຌรับจัดสรรละติดตำม ควบคุม ก ำกับ  
฿หຌนักรียน฿ชຌจำยงบประมำณ฿หຌป็นเปตำมควำมตຌองกำรจ ำป็น  
                     แ.ไ สงงบประมำณกลับคืนส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำกรณีนักรียนเมสำมำรถมำรับงินเดຌ 
                     แ.5 รำยงำนผลกำรด ำนินงำน  
  โ. ระดับส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ  
                     โ.แ ตงตัๅงคณะกรรมกำร ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบละรำยงำนผลกำรด ำนินงำน 
                     โ.โ รวบรวมสงงบประมำณสงกลับคืนสวนกลำง กรณีนักรียนเมสำมำรถมำรับงินเดຌ 
                     โ.ใ นอกจำกนีๅ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนพืไอควำมสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
มำตรำ 5 (2) ส ำนักงำนกองทุนพืไอควำมสมอภำคทำงกำรศึกษำ ิกสศ.ี เดຌรวมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จัดท ำครงกำรจัดสรรงินอุดหนุนนักรียนยำกจนพิศษบบมีงืไอนเข ิConditional 
Cash Transfer : CCT) สนับสนุนงินอุดหนุนบบมีงืไอนเข ดยน ำขຌอมูลดใกกลุมระดับยำกจนพิศษ  
มำคัดกรองป็นนักรียนยำกจนพิศษบบมีงืไอนเข ตัๅงตระดับชัๅน ป.1 – ม.3 พิไมติมคนละ ใ,เเเ บำท/
คน/ป ดยงินอุดหนุนดังกลำว ส ำนักงำนกองทุนพืไอควำมสมอภำคทำงกำรศึกษำ ิกสศ.ี ป็นผูຌด ำนินกำร
จัดสรรละก ำหนดนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ 
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นวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
รายการคาจัดการรียนการสอน (งินอุดหนุนคาอาหารนักรียนประจ าพักนอน)   

ก. หลักการ 
      งินอุดหนุนคำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอน หมำยถึง งินงบประมำณ งบงินอุดหนุน รำยกำร
คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน คำจัดกำรรียนกำรสอน ิคำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอนี ทีไจัดสรร
฿หຌ รงรียน พืไอ฿ชຌจำยป็นคำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอน ส ำหรับรงรียนทีได ำนินกำรจัดทีไ พัก  
฿หຌกนักรียนทีไอยู฿นถิไนทุรกันดำร หำงเกล ดินทำงเมสะดวก เมสำมำรถดินทำงเป  – กลับเดຌ ดยรงรียน 
เดຌด ำนินกำรก ำกับ ดูล ละจัดระบบบบตใมวลำ 

ข. นิยาม  
  แ. รงรียนทีไจัดกำรศึกษำส ำหรับนักรียนประจ ำพักนอน หมำยถึง รงรียนปกติทีไจัดกำรศึกษำ
฿หຌกนักรียนทีไมีทีไ อยู ฿นถิไนทุรกันดำร หำงเกล ดินทำงเมสะดวก เมสำมำรถดินทำงเป –กลับเดຌ 
ละป็นรงรียนทีไส ำนักขตพืๅนทีไกำรศึกษำอนุญำตละประกำศ฿หຌป็นรงรียนทีไมีนักรียนประจ ำพักนอน 
 โ. ทีไ พักนอน฿นรงรียน หมำยถึง ทีไ พักส ำหรับนักรียนประจ ำพักนอนทีไ รงรียนจัด฿หຌ 
ประกอบดຌวย บຌำนพักครู ทีไ พักนักรียน ละสิไงปลูกสรຌำงอืไนทีไ รงรียนสรຌำงขึๅน  ดยงินงบประมำณ 
หรอืงินบริจำค ส ำหรับ฿หຌนักรียนพักนอน฿นพืๅนทีไรงรียน 
 ใ. ถิไนทุรกันดำร หำงเกล  หมำยถึง  พืๅนทีไซึไงอยูหำงเกลชุมชน มีสภำพภูมิประทศกันดำร 
ป็นภูขำ ทะล กำะ หรือมนๅ ำกัๅน กำรคมนำคมเมสะดวก หรือระยะทำงหำงเกลจำกรงรียน 
  ไ. ขตพืๅนทีไบริกำร หมำยถึง ขตพืๅนทีไบริกำรของรงรียนตำมประกำศกำรรับนักรียนของ 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน      
   5. พืๅนทีไ รงรียน หมำยถึง ขนำดของทีไดินทีไ ป็นทีไตัๅงของรงรียน ทีไดินทีไ รงรียนมีสิทธิ์ 
 

ครอบครอง  หรือ฿ชຌประยชน์฿นกำรจัดกำรศึกษำจำกทีไดินนัๅน   
 ๆ. นักรียนประจ ำพักนอน หมายถึง นักรียน฿นขตบริการตามประกาศขตพืๅนทีไบริการของ
รงรียน ทีไมีทีไอยูหางเกลทีไเมสามารถดินทางเป-กลับเดຌ มารียนละพักนอน฿นทีไพักนอนทีไรงรียนจัด฿หຌป็น
ประจ า ดยรงรียนจัด฿หຌบบตใมระบบวลา 

ค. กณฑ์การจัดสรร  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนมีหลักกณฑ์กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ                  
งบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป งินอุดหนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน รำยกำร  
คำจัดกำรรียนกำรสอน ิคำอำหำรนักรียนประจ ำพักนอนี ฿หຌกับนักรียน฿นรงรียนประจ ำพักนอน  
ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ทีไ กค เไเๆ.ไ/แแโ้็ ลงวันทีไ โไ มีนำคม โ55้ อนุมัติ฿หຌบิกจำยคำอำหำร
นั ก รี ยนประจ ำ พั กนอนตำมทีไ ขอท ำควำมตกลงเวຌ ฿น อัตรำทีไ พิไ ม ขึๅ น จำกมืๅ อละ แใ  บ ำท /คน  
ป็นมืๅอละ โเ บำท/คน วันละ โ มืๅอ จ ำนวน โเเ วัน/ปกำรศึกษำ  ดยจัดสรร฿หຌ ดังนีๅ 

ํ. จัดสรร฿หຌนักรียนระดับประถมศึกษำ ิระดับชัๅน ป.1 – 6ี  
คนละ ุ่เเเ บำท/ปกำรศึกษำิภำครียนละ ไุเเเ บำท/คนี 

๎. จัดสรร฿หຌนักรียนระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน ิระดับชัๅน ม.แ - ใ ี  
คนละ ุ่เเเ บำท/ปกำรศึกษำ ิภำครียนละ ไุเเเ บำท/คนี  

   



38 
 

 

  ยกวຌน  
  แ. นักรียน฿นรงรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย รงรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย รงรียนประชำมงคล
จังหวัดกำญจนบุรี รงรียนพระรำชทำนฉลิมพระกียรติ จังหวัดนำน ละอิสลำมวิทยำลัยหงประทศเทย  
  โ. นักรียน฿นรงรียนรำชประชำนุครำะห์ รงรียนศึกษำสงครำะห์ รงรียนกำรศึกษำพิศษ 
ละศูนย์กำรศึกษำพิศษ ฿นสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ  
 ใ. นักรียน฿นรงรียนทีไเดຌด ำนินกำรจัดทีไพักนอน฿นรงรียนละเดຌรียกกใบงินคำอำหำร
นักรียนประจ ำพักนอนทุกคนลຌว กรณีทีไเดຌรียกกใบงินเมครบทุกคน สำมำรถจัดสรร฿หຌเดຌฉพำะจ ำนวน
นักรียนสวนทีไหลือละตຌองป็นนักรียนทีไป็นเปตำมหลักกณฑ์ทีไก ำหนด 
                ไ. นักรียน฿นครงกำรตำง โ ชน ครงกำรหຌองรียนกีฬำ ครงกำรสำนฝันชำยดน฿ตຌ ครงกำร
รงรียนพักนอน฿นพืๅนทีไ ใ จังหวัดชำยดน฿ตຌ 64 รง ฿น 37 อ ำภอ  

ง. การ฿ชຌจายงบประมาณ  
รงรียนมีนวทำง฿นกำร฿ชຌจำยงบประมำณ ฿นกำรจัดหำอำหำร฿หຌกนักรียนประจ ำพักนอน ดังนีๅ 

                แ. จัดซืๅอวัตถุดิบประกอบอำหำร ชน ขຌำวสำร อำหำรหຌง อำหำรสด ครืไองปรุงส ำหรับประกอบ
อำหำรอง ป็นตຌน  
  โ. จຌำงหมำท ำอำหำร  
 ใ. จำยป็น งินสด฿หຌกนักรียน ดยรงรียนตงตัๅ งคณะกรรมกำรอยำงนຌอย ใ  คน 
จำยงินสด฿หຌนักรียน ทัๅงนีๅ ตຌองมี฿บส ำคัญรับงินป็นหลักฐำน 
 

 ทัๅงนีๅ  กำรด ำนินกำรตำมขຌอ 1 - 2 ฿หຌ ป็นเปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระบียบกระทรวงกำรคลังวำดຌวยกำรจัดซืๅอจัดจຌำง ละกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ิตามหนังสือ ดวนทีไสุด ทีไ กค ิกวจี เไเ5.โ / ว แแๆ  ลงวันทีไ แโ มีนำคม โ5ๆโ 
รืไองนวทางปฏิบัติ฿นการจัดซืๅอวัตถุดิบพืไอ฿ชຌ฿นการประกอบอาหาร การจຌางบุคคลพืไอประกอบอาหารหรือ
การจຌางหมาประกอบอาหาร ิปรุงส ารใจี ี ละกฎกระทรวงทีไกีไยวขຌอง  
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3. สนอขอควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

          

 

รงรียน 

6. ตรวจสอบละบริหำรงบประมำณทีไเดຌรับจัดสรร฿หຌป็นเปตำมวัตถุประสงค์฿นกำร฿ชຌจำยงิน 

 

 

ส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

4. รำยงำน สพท. พืไอขออนุญำตป็น ร.ร.ประจ ำพักนอนทุกปกำรศึกษำ 
 

         

แ. รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกตຌองของขຌอมูลกำรขออนุญำตป็น ร.ร.ประจ ำพักนอน   
  

         

โ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรพิจำรณำ 

แ. รวบรวมขຌอมูล ประมวลผล ละตรวจสอบควำมถูกตຌองของขຌอมูล นร.ประจ ำพักนอน  
    ของขตพืๅนทีไกำรศึกษำ  

         

1. ตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ ละคณะกรรมการด านินการ 

         

โ. ส ำรวจ ละจัดท ำขຌอมูล นร.ประจ ำพักนอน ตำมหลักกณฑ์ของ สพฐ.   
   -  ขຌอมูลรำยชืไอ นร.ประจ ำพักนอน 
   -  ขຌอมูลสถำนทีไพักนอน 
   -  กำรบริหำรจัดกำร นร.ประจ ำพักนอน 

ส านักงาน        
คณะกรรมการ       

การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

3. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำนินงำน              

โ. พิจำรณำจัดสรรงบประมำณงินอุดหนุนคำอำหำร นร.ประจ ำพักนอน ฿หຌกขตพืๅนทีไ 
    กำรศึกษำทีไมีรงรียนทีได ำนินกำรจัดทีไพัก฿หຌกนักรียน 

5. มืไอเดຌรับอนุญำต ละประกำศจำก สพท.ลຌว ฿หຌ ร.ร.ตรวจสอบ คัดกรอง 
    ละรำยงำนขຌอมูลจ ำนวนนกัรียนพกันอน฿หຌ สพท.             

         
่. กรณี นร.ประจ ำพักนอนพิไมจำกทีไรำยงำน ฿หຌรำยงำนรำยชืไอพิไม฿นภำครียนถัดเป 

็. รำยงำนรำยชืไอ นร.ประจ ำพักนอนทีไเดຌรับจัดสรรลงวใบเซต์ มืไอ ร.ร.เดຌรับจຌงอนงินประจ ำ
งวด

้. ก ำกับ ติดตำม ดูลกำรด ำนินงำน นร.ประจ ำพักนอน ฿หຌป็นเปตำมวัตถุประสงค์ละนวทำง 
   

ใ. อนุญำต ละจัดท ำประกำศป็น ร.ร.ประจ ำพักนอนของ สพท. 

5. จຌงจัดสรร ละ฿หຌรงรียนยืนยันขຌอมูล นร.ทีไเดຌรับจัดสรร฿นวใบเซต์ 

ไ. จຌงประกำศ฿หຌ ร.ร.ทรำบ ละบันทึกขຌอมูลรำยชืไอ นร.ประจ ำพักนอน พืไอขอรับ     
    กำรจัดสรร ละจัดพิมพ์สรุปจ ำนวน นร.รำยคนของ ร.ร. จัดสง สพฐ. 

ๆ. ตรวจสอบรำยชืไอ นร.ทีไเดຌรับจัดสรร หำกเมป็นเปตำมทีไจัดสรร สพฐ.จะด ำนินกำร    
   ปรับพิไม-ลด ฿นภำครียนถัดเป 

็. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ละรำยงำนผลกำรด ำนินงำน 

4. สงสริม สนับสนุน฿หຌมีงำนวิจัย พืไอน ำผลงำนวิจัยมำ฿ชຌประยชน์             

ผนภูมิสดงขั้นตอนการด านินงาน 
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นวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
งบงินอุดหนุน งินอดุหนนุทัไวเป 

ส าหรับรงรียนศึกษาสงคราะห์/รงรียนการศึกษาพิศษ/ศูนย์การศึกษาพิศษ 

 

ก. หลักการ 
               กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ตำมครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำร 
จัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ โ5ๆใ รงรียนกำรศึกษำสงครำะห์ 
ละรงรียนกำรศึกษำพิศษ เดຌรับจัดสรรงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ งบงินอุดหนุน งินอุดหนุนทัไวเป 
จำกครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จ ำนวน  
5 รำยกำร ประกอบดຌวย รำยกำรคำจัดกำรรียนกำรสอน คำหนังสือรียน คำอุปกรณ์กำรรียน คำครืไองบบ
นักรียน ละคำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌ รียน ส ำหรับศูนย์กำรศึกษำพิศษเดຌรับจัดสรรงบประมำณ 
งบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป งินอุดหนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จำกครงกำร
สนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จ ำนวน ไ รำยกำร 
ประกอบดຌวย รำยกำรคำหนังสือรียน คำอุปกรณ์กำรรียน  คำครืไองบบนักรียน ละคำกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผูຌรียน ละจำกผลผลิตดใกพิกำรเดຌรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละกำรพัฒนำสมรรถภำพ กิจกรรมกำร
พัฒนำสมรรถภำพดใกพิกำรดยศูนย์กำรศึกษำพิศษ รำยกำรคำอำหำรนักรียนประจ ำ คำอำหำรนักรียน 
เป-กลับ ละปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนประจ ำ 
  
ข. นวทางการ฿ชຌงบประมาณงบงินอุดหนุน งินอดุหนุนทัไวเป 
 

               แ. มืไอสถำนศึกษำเดຌรับจຌงบัญชีจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ              
ขัๅนพืๅนฐำน ดยส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ ฿หຌรงรียนตรวจสอบบัญชีจัดสรร ตำมทีไระบุเวຌ฿นบัญชี
จัดสรรกับกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณทีไสงมำพรຌอมบัญชีจัดสรร 
     โ. มืไอสถำนศึกษำเดຌรับจຌงกำรตัดอนงินงบประมำณ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขัๅนพืๅนฐำน ดยส ำนักกำรคลังละสินทรัพย์ ฿หຌสถำนศึกษำจัดท ำผนกำร฿ชຌจำยงบประมำณพืไอสงค ำขอบิก
งินอุดหนุนขຌำบัญชีงินฝำกธนำคำรของรงรียน พรຌอมจัดท ำทะบียนคุมงินอุดหนุนยกตำมรำยกำรทีไเดຌรับ
จัดสรร  
               ใ. ฿หຌสถำนศึกษำจัดท ำผนปฏิบัติกำรประจ ำปของสถำนศึกษำทีไสอดคลຌองกับภำรกิจของ
สถำนศึกษำตำมนยนบำยละจุดนຌนของส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ ละส ำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำ
ขัๅนพืๅนฐำน  
               ไ. น ำผนปฏิบัติกำรประจ ำปของสถำนศึกษำ พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
หในชอบ  
                  5. ฿หຌสถำนศึกษำ฿ชຌจำยงบประมำณตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค เไเ้.ๆ/ว แโๆ 
ลงวันทีไ ็ กันยำยน โ5ไ่ รืไอง กำรบิกจำยงินงบประมำณงบงินอุดหนุน ิ฿ชຌจำยงินภำย฿นปงบประมำณ 
กรณีมีงินหลืออยูละยังเมสิๅนสุดครงกำร฿หຌรีบด ำนินกำร฿หຌสรใจสิๅนอยำงชຌำภำย฿นปงบประมำณถัดเปี  
               ๆ. สถำนศึกษำ฿ชຌจำยงินเมหมดตำมระยะวลำขຌอ 5 งินทีไหลือตຌองสงคืนคลังป็นรำยเดຌผนดิน 
               ็. ดอกบีๅยทีไกิดจำกงินฝำกธนำคำรสถำนศึกษำตຌองน ำสงคืนคลังป็นรำยเดຌผนดิน   
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      ่. บันทึกกำรรับ–จำยงิน ตำมระบบควบคุมกำรบิกจำยงินชืไอมยงกับกำรปฏิบัติงำน฿นระบบ GFMIS 
               ้. กำร฿ชຌจำยงินตຌองกิดประยชน์ตอนักรียนป็นล ำดับรก ละ฿ชຌจำย฿หຌป็นเปตำมหลักกณฑ์
ทีไส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนก ำหนด  
             แเ. หลักฐำนกำร฿ชຌจำยงิน สถำนศึกษำกใบเวຌพืไอ฿หຌตรวจสอบเดຌ 
 

ค. ลักษณะการ฿ชຌงบประมาณ    

 แ. งบประมำณงินอุดหนุน งินอุดหนุนทัไวเป กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน  ตำมครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน                    
                      แ.แ  คำจัดกำรรียนกำรสอน ฿หຌปฏิบัติตำมระบียบของทำงรำชกำรทีไกีไยวขຌอง ดย฿หຌ฿ชຌ฿น
ลักษณะ  ใ ประภทงบรำยจำย ดังนีๅ 
  แ.แ.แ งบบุคลำกร หมำยถึง รำยจำยทีไจำย฿นลักษณะงินดือน ป็นคำจຌำงชัไวครำว 
ชน คำจຌำงครูอัตรำจຌำงรำยดือน พนักงำนขับรถ นักกำรภำรรง ฯลฯ  
  แ.แ.โ งบด ำนินงำน หมำยถึง รำยจำยทีไก ำหนด฿หຌจำยพืไอกำรบริหำรงำนประจ ำ 
เดຌก รำยจำยทีไจำย฿นลักษณะ 
                                    - คำตอบทน ชน คำตอบทนวิทยำกร คำตอบทนวิทยำกรวิชำชีพ-ทຌองถิไน  ฯลฯ 
                                    - คำ฿ชຌสอย  ชน คำบีๅยลีๅยง คำชำทีไพัก คำพำหนะ คำจຌำงซอมซม คำจຌำง
หมำบริกำร  คำพำหนะพำนักรียนเปทัศนศึกษำหลงรียนรูຌ ฯลฯ 
                                    - คำวัสดุ ชน คำวัสดุกำรศึกษำ คำครืไองขียน ปรงลบกระดำน กระทะ  
คำวัสดุวชภัณฑ์ คำซอมซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน ฯลฯ  
                                    - คำสำธำรณูปภค  ชน  คำนๅ ำ  คำเฟฟງำ  คำทรศัพท์  ฯลฯ 
  แ.แ.ใ งบลงทุน หมำยถึง รำยจำยทีไก ำหนด฿หຌจำยพืไอกำรลงทุน เดຌก รำยจำยทีไจำย฿นลักษณะ 
    - คำครุภัณฑ์ ชน ครืไองถำยอกสำร ครืไองค ำนวณ ครืไองดูดฝุຆน ฯลฯ 
   - คำทีไดินละสิไงกอสรຌำง รำยจำยพืไอดัดปลง ตอติม หรือปรับปรุงสิไงกอสรຌำง 
ซึไงท ำ฿หຌทีไดิน สิไงกอสรຌำง มีมูลคำพิไมขึๅน ฯลฯ 
                                    ทัๅงนีๅ กรณีงบลงทุนละงบด ำนินงำน สำมำรถด ำนินกำรเดຌพิไมติมตำมหนังสือ 
ส ำนักงบประมำณ ดังนีๅ  
                                     - หนังสือ ดวนทีไสุดทีไ นร เ็เโ/ว 5แ ลงวันทีไ โเ มกรำคม โ5ไ่ รืไอง
หลักกำรจ ำนกประภทรำยจำย ตำมงบประมำณ  
    - หนังสือ ทีไ นร เ็เไ/ว ใใ ลงวันทีไ แ่ มกรำคม โ55ใ รืไอง กำรปรับปรุง
กำรจ ำนกประภทรำยจำยตำมงบประมำณ  
  - หนังสือ ดวนทีไสุด ทีไ นร เ็เไ/ว ๆ่ ลงวันทีไ  โ้ มษำยน โ55่ รืไอง 
กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำนกประภทรำยจำยตำมงบประมำณ 
  - หนังสือ ทีไ นร โ็เไ/ว ใ็ ลงวันทีไ ๆ มกรำคม โ55้ รืไอง นวทำง 
กำรพิจำรณำสิไงของทีไจัดป็นวัสดุละครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำนกประภทรำยจำยตำมงบประมำณ 
      - หลักกำรจ ำนกประภทรำยจำยตำมงบประมำณ กຌเขปรับปรุงตำมหนังสือ 
ส ำนักงบประมำณ ทีไ  นร เ็เไ/วใใ ละหนังสือส ำนักงบประมำณ ดวนทีไสุดทีไ  นร เ็เไ/ว ๆ่                                         
ทีไมำ : http://www.bb.go.th 
   



42 
 

 

  แ.โ  คำหนังสือรียน คำอุปกรณ์กำรรียน คำครืไองบบนักรียน ละคำกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผูຌรียน ฿หຌปฏิบัติตำมระบียบของทำงรำชกำรทีไกีไยวขຌอง ละปฏิบัติตำมนวทำงกำรด ำนินงำน  
กำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ตำมครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ โ5ๆใ ลมนีๅ  
 โ. งบงินอุดหนุน งินอุดหนุนทัไวเป ผลผลิต : ดใกพิกำรเดຌรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละกำรพัฒนำ
สมรรถภำพ  กิจกรรม : กำรพัฒนำสมรรถภำพดใกพิกำรดยศูนย์กำรศึกษำพิศษ  
           โ.แ งินอุดหนุนคำอำหำรนักรียนประจ ำ  
                    โ.โ งินอุดหนุนคำอำหำรนักรียนเป - กลับ  
                    โ.ใ งินอุดหนุนปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนประจ ำ  
 

                   ทัๅง ขຌอ ๎.ํ ขຌอ ๎.๎ ละขຌอ ๎.๏ ฿หຌปฏิบัติตำมระบียบของทำงรำชกำรทีไ กีไยวขຌอง  
ละ฿ชຌตำมวัตถุประสงค์ของรำยกำรทีไเดຌรับกำรจัดสรรงบประมำณ ิหนังสือกระทรวงกำรคลัง ดวนทีไสุด  
ทีไ กค เไเ้.ๆ/วแโๆ ลงวันทีไ ็ กันยำยน โ5ไ่ รืไอง กำรบิกจำยงินงบประมำณงบงินอุดหนุน  
ละหนังสือหนังสือกรมบัญชีกลำง ทีไ กค เไเโ.5/เใใโ็ใ ลงวันทีไ ็ สิงหำคม โ5ๆเ รืไอง ขอหำรือ
กีไยวกับกำร฿ชຌงินหลือจำยงบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเปี 
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ทีไ  ศธ์๐์์๎/ว ๎๕๔๏                                  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
                กระทรวงศึกษำธิกำร  กทม. ํ์๏์์ 

 

              ๎๏  พฤศจิกำยน  ๎๑๑๑ 
 

รืไอง  หลักกณฑ์กำรบิกจำยคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌำงควำมรูຌ฿หຌกับนักรียน 
 

รียน  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำ ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
        ผูຌอ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิศษทีไป็นหนวยบิกละผูຌอ ำนวยกำรรงรียนทีไป็นหนวยบิก 
 

อຌำงถึง   ํ. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค ์๐์๕.๒/ว ํ๎๒ ลงวันทีไ ๓ กันยำยน ๎๑๐๔ 
 ๎. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ทีไ ศธ ์๐์์๒/๎๎๓๕ ลงวันทีไ ํ๒ ธันวำคม ๎๑๐๔ 

สิไงทีไสงมำดຌวย   หลักกณฑ์กำรบิกจำยคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมพืไ อ สริมสรຌำงควำม รูຌ ฿หຌกับนักรียน 
ดຌวยงบงินอุดหนุนส ำหรับหนวยงำน฿นสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

 

 ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ํ ขຌอ ๎.ํ กระทรวงกำรคลังก ำหนด฿หຌหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำของงบประมำณ ก ำหนด
ระบียบ ภำย฿นควบคุมกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณ งบงินอุดหนุนพืไอ฿หຌป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไขอตัๅงงบประมำณ 
ละตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ๎ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเดຌจຌงหลักกณฑ์ ละนวปฏิบัติกำร฿ชຌจำย 
งบประมำณงบงินอุดหนุน พืไอ฿หຌหนวยงำน฿นสังกัดถือปฏิบัติ฿หຌป็นนวทำงดียวกัน ควำมละอียดจຌงลຌวนัๅน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนพิจำรณำลຌว นืไองจำกปัจจุบันรงรียนเดຌก ำหนดผน  
฿นกำรจัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌำงควำมรูຌพิไมติม฿หຌกับนักรียน ชน กำรจัดกิจกรรมขຌำคำยทำงวิชำกำร กิจกรรม  
ขຌำคำยคุณธรรม/ลูกสือ/นตรนำรี/ยุวกำชำด กำรพำนักรียนเปทัศนศึกษำตำมหลงรียนรูຌ ทัๅง฿นละนอกรงรียน 
รวมทัๅง กำรพำนักรียนเปรวมกิจกรรมหรือรวมขงขันทำงกำรศึกษำ กับรงรียนอืไน/หนวยงำนอืไน ดย฿ชຌจำยจำก  
งบงินอุดหนุนทีไรงรียนเดຌรับ ซึไง฿นกำรบิกคำ฿ชຌจำยตำง โ รงรียนบำงหง ยังเมชัดจนวำรำยกำร฿ด สำมำรถ
บิกจำยเดຌละรำยกำร฿ดเมสมควรบิกจำย ดังนัๅนพืไอ฿หຌกำร฿ชຌจำยงบงินอุดหนุนตำมหนังสือทีไอຌำงถึง ๎ ละนวทำง
กำรด ำนินงำนตำมนยบำยสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
ของรงรียนส ำหรับป็นคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมตำง โ ฿หຌกับนักรียนป็นเป฿นนวทำงดียวกัน จึงก ำหนด
หลักกณฑ์กำรบิกจำยคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรม พืไอสริมสรຌำงควำมรูຌ฿หຌกับนักรียน ดຌวยงบงินอุดหนุน 
รำยละอียดตำมสิไงทีไสงมำดຌวย ทัๅงนีๅ กำรพิจำรณำบิกจำย คำ฿ชຌจำย฿หຌค ำนึงถึงควำมจ ำป็น หมำะสม ประหยัด 
ภำย฿นวงงินทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบ ละตຌองเมป็นหตุ฿นกำรรียกกใบงินจำกผูຌปกครองพิไมติมดຌวย 
 

 จึงรียนมำพืไอทรำบละพิจำรณำจຌง฿หຌจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองรวมทัๅงรงรียน฿นสังกัดทรำบ พืไอถือปฏิบัติ
ตอเป 
          
                                                                ขอสดงควำมนับถือ 
 
 

                            ินำยชนิภัทร  ภูมิรัตนี 
                       ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
 
 

ส ำนักกำรคลังละสินทรัพย ์
ทร. ์ ๎๎๔์ ๎๔๒์, ์ ๎๎๔๔ ๑๒๏๎, ์ ๎๎๔๔ ๑๒๏๏ 
ทรสำร  ์ ๎2๒๎๔๑ํํ๎, ์ ๎๒๎๔ ๔๕๔๔ 
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ทีไ  กค ์๐เโ.5/เใใโ็ใ                                            กรมบัญชีกลำง 
                                                                             ถนนพระรำม ๆ กทม. แเไเเ 

                                            ็  สิงหำคม  โ5ๆเ 

รืไอง  ขอหำรือกีไยวกับกำร฿ชຌงินหลือจำยงบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป 

รียน  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

อຌำงถึง  แ. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ทีไ ศธ เไเเ็/ใแ็ๆ ลงวันทีไ แใ ตุลำคม โ55่ 

 โ. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ทีไ ศธ เไเเ็/แๆไใ ลงวันทีไ โแ กุมภำพันธ์ โ5ๆเ 

ตำมหนังสือทีไอຌำงถึง แ ละ โ จຌงวำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
เดຌรับจัดสรรงบประมำณ งบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป รำยกำรงินอุดหนุนคำอำหำรนักรียนประจ ำ 
นักรียนเป - กลับ ละงินอุดหนุนปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนประจ ำ ฿หຌกับศูนย์กำรศึกษำพิศษ 
ละเดຌจัดท ำผนกำร฿ชຌจำยงบประมำณพืไอบิกจำยงินจำกระบบ GFMIS ขຌำฝำกบัญชีงินอุดหนุน 
ประภทออมทรัพย์ของศูนย์กำรศึกษำพิศษ มืไอสิๅนปงบประมำณพบวำ มีงินคงหลือ฿นบัญชีดังกลำว 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จึงขอหำรือวำ ศูนย์กำรศึกษำพิศษสำมำรถน ำงินงบประมำณ  
ทีไคงหลือ฿นบัญชีดังกลำว เปช ำระหนีๅคำสำธำรณูปภคเดຌหรือเม อยำงเร ควำมละอียดจຌงลຌว นัๅน 

กรมบัญชีกลำงพิจำรณำลຌว ขอรียนดังนีๅ 
แ. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ดวนทีไสุด ทีไ กค เไเ้.ๆ/ว แโๆ ลงวันทีไ ็ กันยำยน โ5ไ่ 

รืไอง กำรบิกจำยงินงบประมำณ งบงินอุดหนุน กรณีป็นกำรบิกจำย฿หຌสวนรำชกำรป็นผูຌด ำนินกำร ขຌอ โ.ๆ 
ก ำหนด฿หຌ กำรจำยงินคำ฿ชຌจำย฿นกำรด ำนินกำรทีไบิกเปลຌว฿หຌจำยภำย฿นปงบประมำณ กรณีมีงินหลืออยู 
ละยังเมสิๅนสุดครงกำร฿หຌรีบด ำนินกำร฿หຌสรใจสิๅนอยำงชຌำภำย฿นปงบประมำณถัดเป กรณีสิๅนสุดหรือยุบลิก
ครงกำรลຌว ปรำกฏวำ มีงินคงหลืออยู฿นบัญชีงินฝำกธนำคำร฿หຌน ำสงคลังป็นรำยเดຌผนดิน 

โ. กรณีตำมขຌอหำรือ มืไอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ดยศูนย์กำรศึกษำพิศษ 
เดຌด ำนินกำรบิกจำยงินงบประมำณ งบงินอุดหนุน ประภทงินอุดหนุนทัไวเป รำยกำรงินอุดหนุนคำอำหำร
นักรียนประจ ำ นักรียนเป – กลับ ละงินอุดหนุนปัจจัยพืๅนฐำนส ำหรับนักรียนประจ ำ จนสรใจสิๅนบรรลุ 
ตำมวัตถุประสงค์ลຌว หำกมีงินหลือจำยจะตຌองน ำงินทีไหลือสงคลังป็นรำยเดຌผนดิน ตำมหลักกณฑ์฿นหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ขຌอ แ เมสำมำรถน ำงินทีไหลือจำยเปช ำระหนีๅคำสำธำรณูปภคเดຌ  

จึงรียนมำพืไอปรดทรำบ 

                                                               ขอสดงควำมนับถือ 

 

                           ินำงสำวอรนุช  เวนุสิทธิ์ี 
                             ปรึกษาดຌานพัฒนาระบบการงินการคลัง ปฏิบัติราชการทน 

                                                    อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
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นวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 
คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียน                

 

หลักกณฑ์การบิกจายคา฿ชຌจาย฿นการจัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌางความรูຌ฿หຌกับนักรียน 
 พืไอ฿หຌกำรบิกจำยคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมพืไอสริมสรຌำงควำมรูຌ฿หຌกับนักรียน เดຌก  
กำรพำนักรียนเปรวมกิจกรรมวิชำ กำรกิจกรรมคุณธรรม/ลูกสือ/นตรนำรี/ยุวกำชำด หรือทัศนศึกษำ 
ตำมหลงรียนรูຌทัๅง฿นละนอกรงรียน ตำมนยบำยสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับ  
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ดย฿ชຌจำยจำกงบงินอุดหนุนทีไรงรียนเดຌรับ฿หຌป็นเป฿นนวทำงดียวกัน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จึงก ำหนดหลักกณฑ์กำรบิกจำยคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรม  
พืไอสริมสรຌำงควำมรูຌ฿หຌกับนักรียน  ดังนีๅ 
 1. กำรวำงผนกิจกรรมตำง โ ตຌอง฿หຌภำคี ๐ ฝຆำย ิผูຌทนครู ผูຌทนผูຌปกครอง ผูຌทนชุมชน 
 

ละผูຌทน นักรียนี ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำนมีสวนรวมละพิจำรณำ 
  โ. กำรพิจำรณำสถำนทีไส ำหรับกำรจัดกิจกรรมรวมทัๅงกำรพักรม฿หຌลือก฿ชຌบริกำรสถำนทีไของ  

 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอืไนของรัฐ ป็นล าดับรก กรณีจ าป็นตຌองจัดกิจกรรม฿นสถานทีไ  
ของอกชน฿หຌอยู฿น ดุลพินิจของผูຌอ านวยการรงรียน ดยค านึงถึงความจ าป็นหมาะสม ประหยัด ละวงงิน 

ทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบ  
      ส ำหรับคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรม/กำรขงขัน บงป็น ๎ กรณ ี
                       กรณีทีไ  ํ  รงรียนป็นหนวยงำนผูຌจัดกิจกรรม/กำรขงขัน฿หຌบิกจำยคำ฿ชຌจำยเดຌ 
ทำทีไจำยจริง ดังนีๅ 
                       แ. คำ฿ชຌจำยกีไยวกับกำร฿ชຌละตกตำงสถำนทีไจัดกิจกรรม 
           โ. คำวัสดุตำง โ ส ำหรับกำรจัดกิจกรรม 
           ใ. คำถำยอกสำร คำพิมพ์อกสำรละสิไงพิมพ์ 
           ไ. คำหนังสือส ำหรับกำรจัดกิจกรรม 
           5. คำชำอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกิจกรรม 
           .ๆ คำอำหำรวำงละครืไองดืไม เมกินมืๅอละ ๑์ บำทตอคน 
           .็ คำขຌำชมสถำนทีไหลงรียนรูຌ 
           .่ คำสำธำรณูปภค 
                       .้ คำสมนำคุณวิทยำกร 
                                        ้.แ หลักกณฑ์กำรจำยคำสมนำคุณวิทยำกร 

                                              แี กรณีป็นกำรบรรยำย฿หຌควำมรูຌกับนักรียน ฿หຌจำยคำสมนำคุณ
วิทยำกรเดຌเมกิน ํ คน 

                                              โี กรณีป็นกำรบงกลุมท ำกิจกรรม ซึไงเดຌก ำหนดเวຌ฿นครงกำรหรือ
หลักสูตรกำรจัดกิจกรรมละจ ำป็นตຌองมีวิทยำกรประจ ำกลุม฿หຌจำยคำสมนำคุณวิทยำกรเดຌเมกินกลุมละ ๎ คน 

                                              ใ ี กำรนับชัไ ว มงกำรบรรยำยหรือท ำกิจกรรม฿หຌนับตำมวลำ 
ทีไก ำหนด฿นตำรำงกำรจัดกิจกรรมดยตละชัไวมงตຌองก ำหนดวลำเมนຌอยกวำสิบหຌำนำที กรณีก ำหนดวลำ  
เมกิน ๑์ นำที ตเมนຌอยกวำ ๎๑ นำที ฿หຌจำยคำสมนำคุณวิทยำกรเดຌกึไงหนึไง 
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                                         ้.โ อัตรำคำสมนำคุณวิทยำกร 

                                                แี วิทยำกรป็นบุคลำกรของรัฐ฿หຌเดຌรับคำสมนำคุณวิทยำกรเดຌเมกิน
ชัไวมงละ ๒์์ บำท 

                                                โี วิทยำกรทีไมิ฿ชบุคลำกรของรัฐ฿หຌเดຌรับคำสมนำคุณวิทยำกรเดຌ 
เมกินชัไวมงละ ํ,๎์์ บำท 
 

              ทัๅงนีๅ ฿หຌ฿ชຌบบ฿บส ำคัญรับงินส ำหรับวิทยำกร อกสารหมายลข ํ ิหนຌา 49ี 
      แเ. คำอำหำรส ำหรับกำรจัดกิจกรรมมืๅอละเมกิน ๔์ บำท หรือกรณีจ ำป็นตຌอง
จัดกิจกรรม ฿นสถำนทีไของอกชน฿หຌบิกจำยเดຌทำทีไจำยจริงตเมกินมืๅอละ ํ๑์ บำท 

                                แแ. กรณีทีไเมสำมำรถจัดอำหำร฿หຌกับผูຌขຌำรวมกิจกรรมเดຌทุกมืๅอ หรือจัดอำหำร 
฿หຌพียงบำงมืๅอ ฿หຌบิกคำ฿ชຌจำย  ดังนีๅ 
                                       แแ.แ ส ำหรับครู฿หຌบิกจำยคำบีๅยลีๅยงหมำจำย  
                                               แแ.แ.แ ดยค ำนวณวลำตัๅงตวลำทีไดินทำงออกจำกสถำนทีไอยูหรือ
สถำนทีไปฏิบัติรำชกำร ตำมปกติจนกลับถึงสถำนทีไอยูหรือสถำนทีไปฏิบัติรำชกำรปกติลຌวตกรณี ินับวลำ ๎๐ 
ชัไวมง = ํ วัน สวนทีไกิน ๎๐ ชัไวมง หำกนับเดຌกิน ํ๎ ชัไวมง ฿หຌนับพิไมอีก ํ วันี 
                                                  แแ.แ.โ น ำจ ำนวนวันทัๅงหมด ิตำมขຌอ ํี คูณ กับอัตรำคำบีๅยลีๅยง 
หมำจำยตำมสิทธิ 
                                                  แแ.แ.ใ  นับจ ำนวนมืๅออำหำรทีไจัด฿หຌตลอดกำรจัดกิจกรรม 

                                                  แแ.แ.ไ ค านวณคาอาหารทัๅงหมดดย฿หຌคิดคาอาหารมืๅอละ แ ฿น ใ 
ของอัตราคาบีๅยลีๅยงหมาจายทีไเดຌรับ 

                                                  แแ.แ.5 น ำจ ำนวนงินคำบีๅยลีๅยงหมำจำยทีไค ำนวณเดຌตำม ิ ขຌอ แ.แแ  ี
หักดຌวย จ ำนวนงินคำอำหำรทีไค ำนวณเดຌตำม ิขຌอ ใ.แ.แแ.๐  ีสวนทีไหลือป็นคำบีๅยลีๅยงทีไจะเดຌรับ 

           แแ.โ ส ำหรับนักรยีน฿หຌบิกจำยป็นคำอำหำร฿นลักษณะหมำจำย 

฿นอัตรำดังนีๅ 
 

ทีไ การจัดอาหารตอวัน บิกคาอาหาร฿นลักษณะหมาจาย 
ํ จัดอำหำร ๎ มืๅอ คนละเมกิน ๔์ บำทตอวัน 
๎ จัดอำหำร ํ มืๅอ คนละเมกิน ํ๒์ บำทตอวัน 
๏ เมจัดอำหำรทัๅง ๏ มืๅอ คนละเมกิน ๎๐์ บำทตอวัน 

 
     ดย฿ชຌบบ฿บส ำคัญรับงินคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักรียน อกสาร
หมายลข ๎ ิหนຌา 50ี ป็นหลักฐำนกำรจำย 
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     แโ.  คาชาทีไพักตามทีไหนวยงาน฿หຌบริการทีไพักรียกกใบหรือกรณีจ าป็นตຌอง 
พัก฿นสถานทีไของอกชน ฿หຌบิกจายเดຌทาทีไจายจริงตเมกินอัตราทีไก าหนด  ดังนีๅ 
                                    คาชาหຌองพักคู เมกินคนละ ๖์์ บาทตอวัน 
       คาชาพักพักดีไยว เมกินคนละ ํ,๎์์ บาทตอวัน 
     แใ. คำจຌำงหมำพำหนะรับ -สงครูละนักรียนเปรวมกิจกรรม/ขนสงอุปกรณ์ 
ทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม 
                              แไ. คำ฿ชຌจำยกีไยวกับกำร฿ชຌบริกำรสุขำ฿หຌบิกเดຌตำมอัตรำทีไหนวยงำนทีไ฿หຌบริการ
รียกกใบ 
           แ5. คำ฿ชຌจำยกีไยวกับกำร฿ชຌบริกำรพยำบำล฿หຌ บิกเดຌตำมอัตรำทีไหนวยงำน 
ทีไ฿หຌบริการรียกกใบ 
                              แๆ. คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดประกวดหรือขงขัน 
                                    แๆ.แ คำตอบทนกรรมกำรตัดสิน 
                                            แๆ.แ.แ กรรมกำรทีไ ป็นบุคลำกรของรัฐบิกจำยเดຌ฿นอัตรำเมกิน 
คนละ ๒์์ บำทตอวัน 
                                            แๆ.แ.โ กรรมกำรทีไมิเดຌป็นบุคลำกรของรัฐบิกจำยเดຌ฿นอัตรำเมกิน 
คนละ ํ,๎์์ บำทตอวัน 
                                            แๆ.แ.ใ คำลหรือถຌวยรำงวัลหรือของรำงวัลทีไมอบ฿หຌผูຌชนะกำรประกวด
หรือขงขัน พืไอป็นกำรประกำศกียรติคุณชิๅนละเมกิน ํ,๑์์ บำท 
      แ .็ คำ฿ชຌจำยอืไนทีไจ ำป็นส ำหรับกำรจัดกิจกรรม 
 
 กรณีทีไ ๎ รงรียนพำนักรียนเปรวมกิจกรรม/รวมกำรขงขันกับรงรียนอืไนหรือหนวยงำนอืไน  
ซึไงป็นผูຌจัดกิจกรรม/กำรขงขัน฿หຌบิกจำยคำ฿ชຌจำยเดຌดังนีๅ 
                                  แ.  ส ำหรับครู 
                                แ .แ กรณี รงรียนอืไนหรือหนวยงำนอืไนซึไ งป็นผูຌ จัดกิจกรรม/กำรขงขัน 
มีกำรจัดอำหำร ทีไพัก ละพำหนะ฿หຌลຌว ฿หຌงดบิกคำ฿ชຌจำยดังกลำว 
                                แ .โ กรณี รงรียนอืไนหรือหนวยงำนอืไนซึไ งป็นผูຌ จัดกิจกรรม/กำรขงขัน 
เมจัดอำหำร ทีไพัก พำหนะทัๅงหมดหรือจัด฿หຌบำงสวน฿หຌบิกคำ฿ชຌจำยทัๅงหมดหรือสวนทีไขำดส ำหรับครู  
ตำมหลักกณฑ์ละวิธีกำรทีไก ำหนดเวຌ฿นพระรำชกฤษฎีกำคำ฿ชຌจำย฿นกำรดินทำงเปรำชกำร ยกวຌน 
                                       แี คำชำทีไพัก฿หຌบิกเดຌทำทีไจำยจริง เมกินคนละ ๒์์ บำทตอวัน ส ำหรับ
คำชำหຌองพักคูละเมกินคนละ ํ,๎์์ บำทตอวันคำชำหຌองพักดีไยว 
                                       โี คำบีๅยลีๅยงดินทำง฿หຌค ำนวณชนดียวกันกับกรณีทีไ ํ ขຌอ แแ.ํ 
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    โ. ส ำหรับนักรียน 

                                โ.แ กรณีรงรียนอืไนหรือหนวยงำนอืไนซึไงป็นผูຌจัดกิจกรรม/กำรขงขันมีกำรจัด
อำหำร ทีไพัก ละพำหนะ฿หຌลຌว ฿หຌงดบิกคำ฿ชຌจำยดังกลำว 

                                โ.โ กรณีรงรียนอืไนหรือหนวยงำนอืไนซึไงป็นผูຌจัดกิจกรรม/กำรขงขันเมจัด
อำหำร ทีไพัก พำหนะทัๅงหมดหรือจัด฿หຌบำงสวน ฿หຌบิกคำ฿ชຌจำยทัๅงหมดหรือสวนทีไขำด฿หຌกับนักรียน ดังนีๅ 
                                     แี คำอำหำร฿นลักษณะหมำจำย ตำมขຌอ ํํ.๎ ิสวนของนักรียนี 
                                     โี คำชำทีไพักหมำจำยเมกินคนละ ๑์์ บำทตอวัน 

                                     ใี คำพำหนะ฿หຌบิกจำยเดຌตำมสิทธิของขຌำรำชกำรต ำหนงประภททัไวเประดับ
ปฏิบัติงำน ิทียบทำระดับ ํ-๐ี 
                                     ไี ฿ชຌบบ฿บส ำคัญรับงินคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักรียน อกสาร
หมายลข ๎ ิหนຌา 50ี  ป็นหลักฐำนกำรจำย 

                            ใ. คำ฿ชຌจำยอืไนทีไจ ำป็นส ำหรับกำรพำนักรียนเปรวมกิจกรรม/รวมกำรขงขัน 
 
 หมายหตุ กำรพิจำรณำบิกจำยคำ฿ชຌจำยดังกลำว฿หຌค ำนึงถึงควำมจ ำป็น หมำะสม ประหยัด 
ภำย฿นวงงินทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบทำนัๅน ละตຌองเมป็นหตุ฿นกำรรียกกใบงินจำกผูຌปกครองพิไมติมดຌวย 
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อกสารหมายลข ํ 
฿บส าคัญรับงินส าหรับวิทยากร 

 
ชืไอสวนราชการผูຌจัดกิจกรรม......................................................................................................................  
ครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม......................................................................................................................  
 

วันทีไ.......ดือน...............พ.ศ...................... 
 

 ขຌำพจຌำ....................................................................อยูบຌำนลขทีไ.. .............................................. 
ต ำบล/ขวง.....................................อ ำภอ/ขต......................................จังหวัด......................... ............... 
เดຌรับงินจำก....................................................... ...........................ดังรำยกำรตอเปนีๅ 
 

รำยกำร จ ำนวนงิน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

                            
     จ ำนวนงิน ิ........................................................................................... ..............ี ิตัวอักษรี 

ลงชืไอ.................................................................ผูຌรับงิน 
                          ิ................................................................) 

ลงชืไอ................................................................ผูຌจำยงิน 
                            ิ................................................................) 
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อกสารหมายลข ๎ 
 

บบ฿บส าคัญรับงินคา฿ชຌจาย฿นการจัดกิจกรรมส าหรับนักรียน 

 
ชืไอสวนรำชกำรผูຌจัดกิจกรรม...........................................ครงกำร/หลักสูตร/กิจกรรม.............................. ........ 
วันทีไ.............ดือน.............................พ.ศ. ...............ถึงวันทีไ.............ดือน......................... .....พ.ศ. ................. 
จ ำนวนผูຌขຌำรวมกิจกรรมทัๅงสิๅน.....................คน ผูຌขຌำรวมกิจกรรมเดຌรับงินจำกรงรียน................................
สังกัด สพป. ..................................................../สพม. .................................................ปรำกฏรำยละอียดดังนีๅ  
 

ล าดับทีไ ชืไอ – สกุล ทีไอยู คาอาหาร 
ิบาที 

คาชาทีไพกั 

ิบาที 
คาพาหนะ 

ิบาที 
รวมป็นงิน 

ิบาที 
วัน ดือน ป 

ทีไรบังิน ลายมือชืไอ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  รวมป็นงินทัๅงสิๅน       

 
      ลงชืไอ.................................................................ผูຌจำยงิน 
                             ิ ..........................................................ี 
      ต ำหนง.............................................................. 
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นวทางด านินการลือกซืๅอหนังสือสริมประสบการณ์ส าหรับดใกปฐมวัย 

ตามกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
ตามครงการสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการจัดการศึกษาตัๅงตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ 

ก. หลักการ 
 รัฐบำลก ำหนดนยบำยดຌำนกำรศึกษำ฿หຌทุกคนมีอกำสเดຌรับครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัด
กำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ดยจัดงบประมำณส ำหรับหนังสือสริมประสบกำรณ์ 
อุปกรณ์กำรรียน ครืไองบบนักรียนละกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ซึไง฿นตละรำยกำรมีรำยละอียด 
ทีไกีไยวกับกำรศึกษำระดับกอนประถมศึกษำ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑ๆใ ดังนีๅ  

 หนังสือสริมประสบกำรณ์ส ำหรับดใกปฐมวัย     ๎์์ บำท/ป  
อุปกรณ์กำรรียน                                         ํ์์ บำท/ภำครียน 
ิชน สีทียน ดินนๅ ำมันเรຌสำรพิษ กรรเกร ฯลฯี        
ครืไองบบนักรียน ิ๎ ชุด/ปี            ๏์์ บำท/ป  

 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน                  ๎ํ๑ บำท/ภำครียน  
   ิกิจกรรมสงสริมพัฒนำกำร/กิจกรรมคุณธรรม/กำรบริกำรทคนลยสีำรสนทศละกำรสืไอสำร ICT) 

 
หนังสือสริมประสบการณ์ส าหรับดใกปฐมวัย 
 

 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช โ5ๆเ ก ำหนดหลักกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับ   
ดใกปฐมวัยอำยุ ๏ - ๑ ป  พืไอพัฒนำดใกดยองค์รวม อยำงตอนืไอง฿นรูปบบบูรณำกำร เมสอนป็นรำยวิชำ  
ยึดหลักกำรบูรณำกำรทีไวำ หนึไงนวคิดดใกสำมำรถรียนรูຌเดຌหลำยกิจกรรม หนึไงกิจกรรมดใกสำมำรถรียนรูຌเดຌ
หลำยทักษะ หลำยประสบกำรณ์ส ำคัญ กำรทีไดใกมีอกำสเดຌลือกอำนหนังสือบอย โ จะท ำ฿หຌดใกคุຌนคย 
กับกำร฿ชຌหนังสือละคุຌนคยกับตั วหนังสือ สิไ งส ำคัญทีไควรตระหนักคือหำกดใกมีประสบกำรณ์ทีไดี 
ละมีควำมสุข฿นกำร฿ชຌหนังสือ จะป็นสวนส ำคัญทีไชวยปลูกฝัง฿หຌดใกมีนิสัยรักกำรอำนเดຌอยำงดียิไง฿นอนำคต  
หนังสือสริมประสบกำรณ์ส ำหรับดใกอนุบำลมีจุดมุงหมำยพืไอสนองควำมตຌองกำรของดใก สริมสรຌำง 
ควำมคิดสรຌำงสรรค์ พัฒนำกำรรียนรูຌดຌำนภำษำ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ละจตคติ฿หຌดใกกิดนิสัย            
รักกำรอำน 

  
คุณสมบัติหนังสือสริมประสบการณ์ส าหรับดใกปฐมวัยสิไงทีไควรค านึงถึง   

 

 
 ํ. ความสอดคลຌองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  ํ.ํ สอดคลຌองกับจุดหมำยของกำรพัฒนำดใกปฐมวัย 
  ํ.๎ สอดคลຌองกับหลักกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย 

       ํ.๏ หมำะสมกับวัย ควำมสน฿จ ควำมสำมำรถละพัฒนำกำรของดใกอนุบำล 
 ํ.๐ หมำะสมกับสภำพวดลຌอม บริบทสังคมละวัฒนธรรมของทຌองถิไน  
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 อายุ ๏ - ไ ป 
ดใกวัยนีๅมีควำมอยำกรูຌอยำกหใน฿นสิไงตำง โ รอบตัว พูดเดຌมำกขึๅน สน฿จ฿นควำมสัมพันธ์          

ระหวำงบุคคล รูຌถึงควำมตกตำงระหวำงพศหญิงละพศชำย ควรตอบสนองควำมอยำกรูຌอยำกหในของดใก            
ดใกสำมำรถลำรืไองทีไตนประสบมำ฿หຌผูຌอืไนฟังขຌำ฿จ ถำมอะเร ทีไเหน ละดใกสำมำรถวำดวงกลมเดຌตำมบบ 

 อายุ ๐ - 5 ป 
ดใกวัยนีๅป็นวัยทีไอยำกรูຌอยำกหใน ตຌองกำรทีไจะรูຌวำสิไงนัๅนสิไงนีๅมำจำกเหนท ำเมจึงป็นชนนีๅ

ท ำเมจึงป็นอยำงนัๅนอยำงนีๅ  สิไงนีๅควำมป็นมำอยำงเร วัยนีๅ ริไมจะขຌำ฿จขຌอตกตำงระหวำงควำมจริง 
ละรืไองสมมติ นิทำนทีไหมำะส ำหรับดใกวัยนีๅควรจะป็นรืไองสัๅนขຌำ฿จงำย  มีตัวละครตัวอกพียงตัวดียว 
ละตัวละครรวมอีก ๎-๏ ตัว รืไองทีไสงสริมจินตนำกำรละอิงควำมจริงอยูบຌำง ดใกสำมำรถลำรืไอง นิทำน
ละออกสียงเดຌถูกตຌอง 

 อายุ ๑ - 6 ป  
 ดใกวัยนีๅริไมสน฿จลกของควำมป็นจริง รูຌจักสิไงวดลຌอมทีไหำงตัวมำกขึๅน ริไมขຌำ฿จวำตัวอง 

ป็นสวนหนึไงของสิไงวดลຌอม เม฿ชป็นศูนย์กลำงของทุกสิไงทุกอยำงชนตกอน นืๅอหำของรืไองควรสงสริม
พัฒนำกำรดຌำนสติปัญญำดຌวยจะป็นรืไองจริง฿นปัจจุบันหรือป็นรืไองประภทวีรบุรุษทัๅงหลำยกใเดຌ  

  

 ๎. คุณลักษณะของหนังสือ  
    ๎.ํ รูปลม  

  ํี ปกมีควำมสวยงำมนำสน฿จ  
  ๎ี ขนำดรูปลมหมำะสมกับวัยของดใก 
  ๏ี ขนำดของตัวอักษรหมำะสมกับวัยของดใก  
  ๐ี จ ำนวนหนຌำละจ ำนวนค ำศัพท์หมำะสมกับวัยของดใก  

    ๎.๎ สีสบำยตำละเม฿ชຌสีสะทຌอนสง  
    ๎.๏ ภำพประกอบ  

  -  มีภำพชัดจนหมำะสมกับวัยดใก ออกบบรูปภำพนำสน฿จ฿หຌรืไองรำวตอนืไอง ละ 
ตຌองเมปน็ภำพทีไท ำ฿หຌดใกกิดควำมหวำดกลัว ละมีชองวำงพักสำยตำ ขนำดหมำะสมกับวัยของดใก  

    ๎.๐ กระดำษ  
       - ควรป็นกระดำษชนิดดี ชน กระดำษปอนด์ กระดำษอำร์ต ฯลฯ  
    ๎.๑ ภำษำ  
         - ภำษำทีไ฿ชຌควรมีควำมถูกตຌอง สละสลวย ชวย฿หຌกิดจินตนำกำรละหมำะสมกับวัยของดใก  
    ๎.๒  นืๅอหำ  
         - นืๅอรืไองเมยำกกินเป เมสลับซับซຌอน เมขัดยຌงกับคำนิยมคุณธรรม  
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 ๏. ประภทของหนังสือทีไหลากหลายหมาะสมกับวัยของดใกปฐมวัย 
        ประภทของหนังสือทีไ หมำะสมกับดใกปฐมวัยควรมีควำมหลำกหลำย  มีหตุกำรณ์ทีไ 

คำดดำเดຌมีลักษณะป็นค ำกลอน ค ำคลຌองจองป็นจังหวะ มีรูปบบซๅ ำ ภำพสวยงำม ชน  
 ๏.ํ หนังสือนิทำน ชน นิทำนพืๅนบຌำน นิทำนชำดก ทพนิยำย นิทำนอีสปทัๅงทีไป็นรຌอยกຌว

ละรຌอยกรอง  
 ๏.๎ หนังสือภำพ ชน หนังสือภำพประกอบ/หนังสือภำพสำมมิติ  
    ๏.๏ สำรำนุกรมภำพส ำหรับดใกปฐมวัย  
 ๏.๑ หนังสือทีไสดงวิธีกำรท ำหรือประดิษฐ์สิไงตำง โ  
 ๏.๒ นิตยสำรส ำหรับดใก  
 ๏.๓ หนังสือสริมประสบกำรณ์กำรรียนรูຌส ำหรับดใกปฐมวัย 
 ๏.๔ หนังสือทีไมีสียงประกอบ หนังสือพลำสติก หนังสือผຌำ หนังสือทีไผลิตจำกวัสดุอืไน  

ทีไเมป็นอันตรำย หนังสือรูปทรงขนำดผิวสัมผัสทีไตกตำงกันท ำ฿หຌกิดกำรปรียบทียบจัดหมวดหมู ฯลฯ  
 

 

  นวทางการลือกหนังสือสริมประสบการณ์ส าหรับดใกปฐมวัย  
 

 กำรคัดลือกหนังสือสริมประสบกำรณ์ส ำหรับดใกปฐมวัย สถำนศึกษำด ำนินกำรตำมขัๅนตอน  
คือ ครูผูຌสอนป็นผูຌ ลือกหนังสือสริมประสบกำรณ์ส ำหรับดใกปฐมวัย สนอ฿หຌคณะกรรมกำรวิชำกำร 
คณะกรรมกำรภำคี ๐ ฝຆำย ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ิผูຌทนครู ผูຌทนผูຌปกครอง ผูຌทนชุมชน
ละผูຌทนกรรมกำรนักรียนี รวมกันพิจำรณำคัดลือกหนังสือสริมประสบกำรณ์ส ำหรับดใกปฐมวัย ดังนีๅ  

 ํ. คัดลือกจำกประภทหนังสือสริมประสบกำรณ์ส ำหรับดใกปฐมวัยทีไมีคุณสมบัติสงสริม 
ละพัฒนำดใกตำมมำตรฐำนคุณลักษณะทีไพึงประสงค์฿นหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๎560  
ละคุณสมบัติหนังสือสริมประสบกำรณ์ส ำหรับดใกปฐมวัยทีไสนอนะขຌำงตຌนละ/หรือ 

 ๎. ลือกจำกตัวอยำงรำยชืไอหนังสือสริมประสบกำรณ์ส ำหรับดใกปฐมวัยทีไผำนกำรประกวด/               
กำรคัดลือกจำกหนวยงำนภำครัฐละอกชน 

 หมายหตุ รำยละอียดสำมำรถ Download จำกวใบเซต์ของส ำนักวิชำกำรละมำตรฐำน 
กำรศึกษำ ทีไ  (http://academic.obec.go.th) ละวใบ เซต์ ฐำนขຌอมูลบัญ ชีก ำหนดสืไ อกำรรียนรูຌ ฯ 
ิhttp://academic.obec.go.th/textbook/webี 
 

 ขຌอสนอนะ 
 

  ํ. ควรลือกหนังสือสริมประสบกำรณ์ทีไหลำกหลำย฿นดຌำนประภทผูຌตง ผูຌวำดภำพประกอบ
ละนืๅอหำกำรรียนรูຌ พรำะจะชวย฿หຌดใกมีอกำสอำนหนังสือสริมประสบกำรณ์ ทีไหลำกหลำยละกิดกำรรียนรูຌ
เดຌมำกทีไสุด  

 ๎. จ ำนวนหนังสือสริมประสบกำรณ์ควรพียงพอกับจ ำนวนดใก  
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ประมำณ โ วันท ำกำร  

          ขัๅนตอนการจัดซืๅอหนังสือรียน 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

                             
 

 
                                                                               

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

ศึกษำนวทำงกำรด ำนินงำน ครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ
ตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

 

ตงตัๅง   แ. คณะกรรมกำรวิชำกำร   
          โ. คณะกรรมกำรภำคี ไ ฝຆำย 
 ใ. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

         

ครูผูຌสอนคัดลือกรำยกำรหนังสือรำยวิชำพืๅนฐำนจำกวใบเซต์ 
http://academic.obec.go.th/textbook/web  
ดยลือกจำกบัญชี แ.แ ละ แ.โ ซืๅอ                               
฿หຌครบทุกชัๅน ทุกกลุมสำระกำรรยีนรูຌ ละครบทุกคน 
 

         
สนอรำยชืไอหนังสือผำนควำมหในชอบคณะกรรมกำรวิชำกำร 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรภำคี ไ ฝຆำย 

 

         ฝຆำยพัสดุพิจำรณำวิธีกำรจัดซืๅอ ดยพิจำรณำ 
จำกงบประมำณกำรจัดซืๅอ 

          

วิธีฉพาะจาะจง มาตรา 56 ิโี ิขี 
วงงินเมกิน 5เเ,เเเ บาท 

         

วิธีคัดลือก มาตรา 56 ิแี ิงี 
     วงงินกิน 5เเ,เเเ 
บาท
         

ขอ฿บสนอรำคำจำกผูຌขำยดยตรง 
          

รำยงำนขอซืๅอพรຌอมตงตัๅง 
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  

ละจัดท ำ฿บสัไงซืๅอ 

          

ผูຌขำยจัดสงหนังสือรียน 

รำยงำนขอซืๅอพรຌอมตงตัๅง    
คณะกรรมกำร โ ชุด ละ 

  

แ. คณะกรรมกำร              
    ซืๅอดยวิธีคัดลือก    
โ. คณะกรรมกำร         
    ตรวจรับ    

ประมำณ ใ วันท ำกำร  
คณะกรรมกำรจัดซืๅอดยวิธีคดัลือก                         

จัดท ำหนังสือชิญผูຌขำยอยำงนຌอย ใ รำย 

ดยมีคณุสมบัตติรงตำมงืไอนเขทีไหนวยงำนก ำหนด 
 

จำกผูຌขำยทีไสนอรำคำ ิดยตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูຌขำยี

         

ประมำณ โ วันท ำกำร  

ประมำณ ใ-5 วันท ำกำร  

คณะกรรมกำรจัดซืๅอดยวิธีคดัลือก                         
พิจำรณำคัดลือกผูຌสนอรำคำฉพำะรำย 

ทีไคณะกรรมกำรฯ เดຌมีหนังสือชิญชวนทำนัๅน 
 

จำกผูຌขำยทีไสนอรำคำ ิดยตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูຌขำยี

         

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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ิตอี 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ท ำรำยงำนกำรจัดซืๅอหนังสือจำกผูຌขำยทีไพิจำรณำ
คัดลือกเดຌ
         

ท ำหนังสือชิญผูຌขำยมำลงนำม 

฿นสัญญำซืๅอขำย  
ิผูຌขำยตรียมหลักประกันสัญญำ 5% มำ

ดຌวยี 

ผูຌขำยจัดสงหนังสือ
รียน

ประมำณ แ-โ วันท ำกำร  

ประมำณ แ-โ วันท ำกำร  

ประมำณ ็ วันท ำกำร  

คณะกรรมกำรจัดซืๅอดยวิธีคัดลือก                         
พิจำรณำคัดลือกผูຌสนอรำคำฉพำะรำย 

ทีไคณะกรรมกำรฯ เดຌมีหนังสือชิญชวนทำนัๅน 

จำกผูຌขำยทีไสนอรำคำ ิดยตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูຌขำยี

         

กรณีทีไสงหนังสือรียนกิน
ก ำหนด

กรณีสงหนังสือตรงตำม
ก ำหนดผูຌขำยจัดสงหนังสือ

รียน   รงรียนจຌงสงวนสิทธิกำร
ปรับ 

฿หຌผูຌขำยทรำบ ิจຌงอัตรำกำร
ปรับี

 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
ด ำนินกำรตรวจรับหนังสือ
รียน 

รงรียนบิกจำยงิน 

รงรียนบิกจำยงินดยหัก
คำปรับ 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
ด ำนินกำรตรวจรับหนังสือ

รียน

วันทีไผูຌขำยสงหนังสือครบ 

ค ำนวณคำปรับ 
ละจຌงจ ำนวน 
คำปรับ฿หຌผูຌขำย 

ทรำบ 
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ตารางสดงการลดคา฿ชຌจายของผูຌปกครอง/นักรียน 
 

แ. รงรียนปกติ 
 

ชัๅน 

ภาครียนทีไ โ/๎๑6โ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี ภาครียนทีไ แ/โ56ใ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี 
รวม 

๎ ภาครียน 
ํ.  

รายหัว 
๎. 

อุปกรณ์ 
การรียน 

๏. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม 
ํ.  

รายหัว 
๎.  

หนังสือ
รียน 

๏. 
อุปกรณ์ 
การรียน 

๐. 
ครืไองบบ 
นักรียน 

๑. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม 

กอนประถมศึกษา  
อ.ํ ๔๑์ ํ์์ ๎ํ๑ ํ,ํ๒๑ ๔๑์ ๎์์ ํ์์ ๏์์ ๎ํ๑ ํ,๒๒๑ ๎,๔๏์ 
อ.๎ ๔๑์ ํ์์ ๎ํ๑ ํ,ํ๒๑ ๔๑์ ๎์์ ํ์์ ๏์์ ๎ํ๑ ํ,๒๒๑ ๎,๔๏์ 
อ.3 ๔๑์ ํ์์ ๎ํ๑ ํ,ํ๒๑ ๔๑์ ๎์์ ํ์์ ๏์์ ๎ํ๑ ํ,๒๒๑ ๎,๔๏์ 

ประถมศึกษา  
ป.ํ ๕๑์ ํ๕๑ ๎๐์ ํ,๏๔๑ ๕๑์ ๆโ5 ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ โุใ็เ ๏,็55 
ป.๎ ๕๑์ ํ๕๑ ๎๐์ ํ,๏๔๑ ๕๑์ ๆแ้ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ โุใ6ไ ใุ็ไ้ 
ป.๏ ๕๑์ ํ๕๑ ๎๐์ ํ,๏๔๑ ๕๑์ ๒๎๎ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ ๎,๏๒๓ ๏,๓๑๎ 
ป.๐ ๕๑์ ํ๕๑ ๎๐์ ํ,๏๔๑ ๕๑์ ๆ็ใ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ โุไแ่ ใุ่เใ 
ป.๑ ๕๑์ ํ๕๑ ๎๐์ ํ,๏๔๑ ๕๑์ ่เๆ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ โุ55แ ใุ้ใ6 
ป.๒ ๕๑์ ํ๕๑ ๎๐์ ํ,๏๔๑ ๕๑์ ๔ํ๔ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ ๎,๑๒๏ ๏,๕๐๔ 

มัธยมศึกษาตอนตຌน  
ม.ํ ํ,๓๑์ ๎ํ์ ๐๐์ ๎,๐์์ ํ,๓๑์ ็ๆไ ๎ํ์ ๐๑์ ๐๐์ ใุ6แไ 6ุเแไ 
ม.๎ ํ,๓๑์ ๎ํ์ ๐๐์ ๎,๐์์ ํ,๓๑์ ่็็ ๎ํ์ ๐๑์ ๐๐์ ใุ็โ็ 6ุแโ็ 
ม.๏ ํ,๓๑์ ๎ํ์ ๐๐์ ๎,๐์์ ํ,๓๑์ ๕๐๕ ๎ํ์ ๐๑์ ๐๐์ ๏,๓๕๕ ๒,ํ๕๕ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.๐ ํ,๕์์ ๎๏์ ๐๓๑ ๎,๒์๑ ํ,๕์์ แุใแ่ ๎๏์ ๑์์ ๐๓๑ ไุไโใ 5ุ็ไแ 
ม.๑ ํ,๕์์ ๎๏์ ๐๓๑ ๎,๒์๑ ํ,๕์์ ํ,๎๒๏ ๎๏์ ๑์์ ๐๓๑ ๐,๏๒๔ ๒,๕๓๏ 
ม.๒ ํ,๕์์ ๎๏์ ๐๓๑ ๎,๒์๑ ํ,๕์์ ํ,ํเ้ ๎๏์ ๑์์ ๐๓๑ ๐,๎ํไ ๒,๔แ้ 
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ก. งินปัจจัยพืๅนฐานนักรียนยากจน 

      แ. รงรียนปกติ 
ํี  

ชัๅน 

ภาครียนทีไ โ/๎๑6โ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี ภาครียนทีไ แ/โ56ใ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี 
รวม 

๎ ภาครียน 
ํ.  

รายหัว 
๎. 

อุปกรณ์ 
การรียน 

๏. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม 
ํ.  

รายหัว 
๎.  

หนังสือ
รียน 

๏. 
อุปกรณ์ 
การรียน 

๐. 
ครืไองบบ 
นักรียน 

๑. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม 

ระดับประถมศึกษา 
จัด฿หຌกับนักรียนทีไผานกณฑ์การคัดกรอง ิรายเดຌฉลีไยครัวรือนเมกิน ใุเเเ บาท ละกณฑส์ถานะครัวรือนี 
คนละ ํ,์์์ บาท/คน/ป 

ป.ํ 5เเ   ๑์์ 5เเ     ๑์์ ํ,์์์ 
ป.๎ 5เเ   ๑์์ 5เเ     ๑์์ ํ,์์์ 
ป.๏ 5เเ   ๑์์ 5เเ     ๑์์ ํ,์์์ 
ป.๐ 5เเ   ๑์์ 5เเ     ๑์์ ํ,์์์ 
ป.๑ 5เเ   ๑์์ 5เเ     ๑์์ ํ,์์์ 
ป.๒ 5เเ   ๑์์ 5เเ     ๑์์ ํ,์์์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน  
จัด฿หຌกับนักรียนทีไผานกณฑ์การคัดกรอง ิรายเดຌฉลีไยครัวรือนเมกิน ใุเเเ บาท ละกณฑส์ถานะครัวรือนี 
คนละ ๏,์์์บาท/คน/ป 

ม.ํ แุ5เเ   ํ,๑์์ แุ5เเ     ํ,๑์์ ๏,์์์ 

ม.๎ แุ5เเ   ํ,๑์์ แุ5เเ     ํ,๑์์ ๏,์์์ 

ม.๏ แุ5เเ   ํ,๑์์ แุ5เเ     ํ,๑์์ ๏,์์์ 
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ข. จัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐานดยครอบครัว/สถานประกอบการี 
 

      แ. จัดดยครอบครัว 
 

 
ชัๅน 

ภาครียนทีไ โ/๎๑6โ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี ภาครียนทีไ แ/โ56ใ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี  
รวม 

๎ ภาครียน 
ํ.  

รายหัว 
๎. 

อุปกรณ์ 
การรียน 

๏. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม ํ.  
รายหัว 

๎. 
หนังสือ
รียน 

๏. 
อุปกรณ์ 
การรียน 

๐. 
ครืไองบบ 
นักรียน 

๑. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม 

อ.แ ๏,๑๕๒ ํ์์ ๎ํ๑ ๏,๕ํํ ๏,๑๕๒ ๎์์ ํ์์ ๏์์ ๎ํ๑ ๐,๐ํํ ๔,๏๎๎ 
อ.๎ ๏,๑๕๒ ํ์์ ๎ํ๑ ๏,๕ํํ ๏,๑๕๒ ๎์์ ํ์์ ๏์์ ๎ํ๑ ๐,๐ํํ ๔,๏๎๎ 
ป.ํ ๏,๒๔ํ ํ๕๑ ๎๐์ ๐,ํํ๒ ๏,๒๔ํ ๆโ5 ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ 5ุแเแ ๕,โแ็ 
ป.๎ ๏,๒๔ํ ํ๕๑ ๎๐์ ๐,ํํ๒ ๏,๒๔ํ ๆแ้ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ ๑,เ้5 ๕,โแแ 
ป.๏ ๏,๒๔ํ ํ๕๑ ๎๐์ ๐,ํํ๒ ๏,๒๔ํ ๒๎๎ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ ๑,์๕๔ ๕,๎ํ๐ 
ป.๐ ๏,๒๔ํ ํ๕๑ ๎๐์ ๐,ํํ๒ ๏,๒๔ํ ๆ็ใ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ ๑,ํไ๕ ุ้โ65 
ป.๑ ๏,๒๔ํ ํ๕๑ ๎๐์ ๐,ํํ๒ ๏,๒๔ํ ่เๆ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ ๑,โ่โ ๕,๏้่ 
ป.๒ ๏,๒๔ํ ํ๕๑ ๎๐์ ๐,ํํ๒ ๏,๒๔ํ ๔ํ๔ ํ๕๑ ๏๒์ ๎๐์ ๑,๎๕๐ ๕,๐ํ์ 
ม.ํ ๑,ํ๏๔ ๎ํ์ ๐๐์ ๑,๓๔๔ ๑,ํ๏๔ ็ๆไ ๎ํ์ ๐๑์ ๐๐์ ๒,๕้แ ํ๎,๓็้ 
ม.๎ ๑,ํ๏๔ ๎ํ์ ๐๐์ ๑,๓๔๔ ๑,ํ๏๔ ่็็ ๎ํ์ ๐๑์ ๐๐์ ๓,ํแ5 ํ๎,๔91 
ม.๏ ๑,ํ๏๔ ๎ํ์ ๐๐์ ๑,๓๔๔ ๑,ํ๏๔ ๕๐๕ ๎ํ์ ๐๑์ ๐๐์ ๓,ํ๔๓ ํ๎,๕๓๑ 
ม.๐ ๑,๏์๏ ๎๏์ ๐๓๑ ๒,์์๔ ๑,๏์๏ แุใแ่ ๎๏์ ๑์์ ๐๓๑ ๓,่โ6 ํ๏,่ใไ 
ม.๑ ๑,๏์๏ ๎๏์ ๐๓๑ ๒,์์๔ ๑,๏์๏ ํ,๎๒๏ ๎๏์ ๑์์ ๐๓๑ ๓,๓๓ํ ํ๏,๓๓๕ 
ม.๒ ๑,๏์๏ ๎๏์ ๐๓๑ ๒,์์๔ ๑,๏์๏ ํ,ํเ้ ๎๏์ ๑์์ ๐๓๑ ๓,๒ํ็ ํ๏,๒๎5 
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      โ. จัดดยสถานประกอบการ 
 

 
ชัๅน 

ภาครียนทีไ โ/๎๑6โ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี ภาครียนทีไ แ/โ56ใ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี  
รวม 

๎ ภาครียน 
ํ.  

รายหัว 
๎. 

อุปกรณ์ 
การรียน 

๏. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม ํ.  
รายหัว 

๎. 
หนังสือ
รียน 

๏. 
อุปกรณ์ 
การรียน 

๐. 
ครืไองบบ 
นักรียน 

๑. 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม 

ปวช.ํ ๑,๔๒๔ ๎๏์ ๐๓๑ ๒,๑๓๏ ๑,๔๒๔ ๎,์์์ ๎๏์ ๕์์ ๐๓๑ ๕,๐๓๏ ํ๒,์๐๒ 
ปวช.๎ ๑,๔๒๔ ๎๏์ ๐๓๑ ๒,๑๓๏ ๑,๔๒๔ ๎,์์์ ๎๏์ ๕์์ ๐๓๑ ๕,๐๓๏ ํ๒,์๐๒ 
ปวช.๏ ๑,๔๒๔ ๎๏์ ๐๓๑ ๒,๑๓๏ ๑,๔๒๔ ๎,์์์ ๎๏์ ๕์์ ๐๓๑ ๕,๐๓๏ ํ๒,์๐๒ 
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ค. รงรียนศึกษาสงคราะห์ 
 

      ํี นักรียนประจ า 

 

ชัๅน 

ภาครียนทีไ โ/๎๑6โ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี ภาครียนทีไ แ/โ56ใ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี 
รวม 
๎ 

ภาครียน 

พืๅนฐาน สมทบ 

ิประจ าี 
อุปกรณ์ 

การรียน 
กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ 
ผูຌรียน 

รวม พืๅนฐาน สมทบ 

ิประจ าี 
หนังสือรียน 

ิรวม/ชุดี 
อุปกรณ์ 
การรียน 

ครืไองบบ 
นักรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ
ผูຌรียน 

รวม 

อ.ํ-อ.3 850 14,450 100 215 15,615 850 14,450 200 100 300 215 16,115 31,730 
ป.ํ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 ๆโ5 195 360 240 แ6ุ่่ไ 32,็แ้ 
ป.๎ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 ๆแ้ 195 360 240 แ6ุ่โ่ 32,66ใ 
ป.๏ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 622 195 360 240 16,817 32,652 
ป.๐ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 ๆ็ใ 195 360 240 16,8่่ 32,็โใ 
ป.๑ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 ่เๆ 195 360 240 1็,เโโ 32,85็ 
ป.๒ 950 14,450 195 240 15,835 950 14,450 818 195 360 240 17,013 32,848 
ม.ํ 1,750 14,350 210 440 16,750 1,750 14,350 ็ๆไ 210 450 440 แ็ุ้6ไ 34,็5แ 
ม.๎ 1,750 14,350 210 440 16,750 1,750 14,350 ่็็ 210 450 440 18,065 34,815 
ม.๏ 1,750 14,350 210 440 16,750 1,750 14,350 949 210 450 440 18,149 34,899 
ม.๐ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 แุใแ่ 230 500 475 18,่ใไ 35,็่้ 
ม.๑ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,263 230 500 475 18,718 35,673 
ม.๒ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,109 230 500 475 18,564 35,519 
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       ๎ี นักรียนเป - กลับ 
 

 

 

ชัๅน 

ภาครียนทีไ โ/๎๑6โ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี ภาครียนทีไ แ/โ56ใ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี  
รวม 
๎  

ภาครียน 

พืๅนฐาน สมทบ 

ิประจ าี 
อุปกรณ์ 

การรียน 
กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ 
ผูຌรียน 

รวม พืๅนฐาน สมทบ 

ิประจ าี 
หนังสือ
รียน 

ิรวม/ชุดี 

อุปกรณ์ 
การรียน 

ครืไองบบ 
นักรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา 
คุณภาพ
ผูຌรียน 

รวม 

อ.ํ-อ.3 850 3,610 100 215 4,775 850 3,610 200 100 300 215 5,275 10,050 
ป.ํ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 ๆโ5 195 360 240 5,9่เ 10,้็5 
ป.๎ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 ๆแ้ 195 360 240 5,9็ไ 10,965 
ป.๏ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 622 195 360 240 5,977 10,972 
ป.๐ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 ๆ็ใ 195 360 240 6,0โ่ 11,0โใ 
ป.๑ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 ่เๆ 195 360 240 6,16แ 11,156 
ป.๒ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 818 195 360 240 6,173 11,168 
ม.ํ 1,750 3,300 210 440 5,700 1,750 3,300 ็ๆไ 210 450 440 6,้เใ 12,6เใ 
ม.๎ 1,750 3,300 210 440 5,700 1,750 3,300 8็็ 210 450 440 7,0โ็ 12,7โ็ 
ม.๏ 1,750 3,300 210 440 5,700 1,750 3,300 949 210 450 440 7,099 12,799 
ม.๐ 1,900 3,300 230 475 5,905 1,900 3,300 แุใแ่ 230 500 475 7ุ็โใ 13,6โ่ 
ม.๑ 1,900 3,300 230 475 5,905 1,900 3,300 1,263 230 500 475 7,668 13,573 
ม.๒ 1,900 3,300 230 475 5,905 1,900 3,300 1,109 230 500 475 7,514 13,419 
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ง.รงรียนการศึกษาพิศษ 
      ํี นักรียนประจ า 
 

ชัๅน 

ภาครียนทีไ โ/๎๑6โ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี ภาครียนทีไ แ/โ56ใ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี รวม 
๎  

ภาครียน 

พืๅนฐาน สมทบ 

ิประจ าี 
อุปกรณ์ 

การรียน 
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม พืๅนฐาน สมทบ 

ิประจ าี 
หนังสือ
รียน 

ิรวม/ชุดี 

อุปกรณ์ 
การรียน 

ครืไอง 
บบ 

นักรียน 

กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูຌรียน 

รวม 

อ.ํ-อ.3 850 14,660 100 215 15,825 850 14,660 200 100 300 215 16,325 32,150 
ป.ํ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 ๆโ5 195 360 240 1็,เใเ 33,0็5 
ป.๎ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 ๆแ้ 195 360 240 17,0โไ 33,06้ 
ป.๏ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 622 195 360 240 17,027 33,072 
ป.๐ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 ๆ็ใ 195 360 240 17,0็่ 33,แโใ 
ป.๑ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 ่เๆ 195 360 240 17,โแแ 33,256 
ป.๒ 950 14,660 195 240 16,045 950 14,660 818 195 360 240 17,223 33,268 
ม.ํ 1,750 14,550 210 440 16,950 1,750 14,550 ็ๆไ 210 450 440 18,15ใ 35,แเใ 
ม.๎ 1,750 14,550 210 440 16,950 1,750 14,550 ่็็ 210 450 440 18,265 35,215 
ม.๏ 1,750 14,550 210 440 16,950 1,750 14,550 949 210 450 440 18,349 35,299 
ม.๐ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 แุใแ่ 230 500 475 18,7็ใ 35,็โ่ 
ม.๑ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,263 230 500 475 18,718 35,673 
ม.๒ 1,900 14,350 230 475 16,955 1,900 14,350 1,109 230 500 475 18,564 35,519 
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 ๎ี นักรียนเป - กลับ 
 

 

 

ชัๅน 

ภาครียนทีไ โ/๎๑6โ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี ภาครียนทีไ แ/โ56ใ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี รวม 

๎  
ภาครียน 

พืๅนฐาน สมทบ 

ิเป-กลับี 
อุปกรณ์ 
การรียน 

กิจกรรม
พัฒนา 

คุณภาพ
ผูຌรียน 

รวม พืๅนฐาน สมทบ 

ิเป-กลับี 
หนังสือ
รียน 

ิรวม/
ชุดี 

อุปกรณ์ 
การ
รียน 

ครืไองบบ 

 นักรียน 

กิจกรรม
พัฒนา 

คุณภาพ
ผูຌรียน 

รวม 

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

ป.ํ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 ๆโ5 195 360 240 5,9่เ 10,9็5 

ป.๎ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 ๆแ้ 195 360 240 5,9็ไ 10,96้ 

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

ป.๐ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 ๆ็ใ 195 360 240 6,0โ่ 11,0โใ 

ป.๑ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 ่เๆ 195 360 240 6,16แ 11,156 

ป.๒ 950 3,610 195 240 4,995 950 3,610 818 195 360 240 6,173 11,168 

ม.ํ 1,750 3,500 210 440 5,900 1,750 3,500 ็ๆไ 210 450 440 7,แเใ 1ใ,เเใ 

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

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

ม.๐ 1,900 3,500 230 475 6,105 1,900 3,500 แุใแ่ 230 500 475 7,้โใ 1ไุเโ่ 

ม.๑ 1,900 3,500 230 475 6,105 1,900 3,500 1,263 230 500 475 7,868 13,973 

ม.๒ 1,900 3,500 230 475 6,105 1,900 3,500 1,109 230 500 475 7,714 13,819 
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จ.  ศูนย์การศึกษาพิศษ 

 
 

ชัๅน 

ภาครียนทีไ โ/๎๑6โ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี ภาครียนทีไ แ/โ56ใ ิปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑6ใี 
 
 

รวม 

๎ 

ภาครียน 

คาอาหาร ปัจจัย 

พืๅนฐาน 

นักรียน 

ประจ า 

อุปกรณ์ 
การ
รียน 

กิจกรรม 

พัฒนา 

คุณภาพ 

ผูຌรียน 

รวม คาอาหาร ปัจจัย 

พืๅนฐาน 
นักรียน 

ประจ า 

หนังสือ
รียน 

รวม/ชุด 

อุปกรณ์ 
การรียน 

ครืไองบ
บนักรียน 

กิจกรรม 

พัฒนา 

คุณภาพ 

ผูຌรียน 

รวม 

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

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

 
              ส ำหรับศูนย์กำรศึกษำพิศษ เดຌรับงินอุดหนุนครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
จ ำนวน ไ รำยกำร เดຌก คำหนังสือรียน คำอุปกรณ์กำรรียน คำครืไองบบนักรียน ละคำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ฿นสวนงินอุดหนุนคำอำหำร 
ละปัจจัยพืๅนฐำนนักรียนประจ ำ ซึไงเดຌรับจัดสรร฿นผลผลิตดใกพิกำรเดຌรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละกำรพัฒนำสมรรถภำพ ดย฿หຌบริหำรงบประมำณ฿หຌป็น 
เปตำมรำยกำรคำจัดกำรรียนกำรสอน ิงินอุดหนุนรำยหัวี 
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ดวนทีไสุด 
ทีไ ศธ ์๐์์๒/พิศษ ๎๎                             ส ำนักงำนคณะส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
                                                                        กระทรวงศึกษำธิกำร  กทม. ํ์๏์์ 

 

                                                            ๐  พฤศจิกำยน ๎๑๑๐ 
 

รืไอง  กำรกใบงินบ ำรุงกำรศึกษำละกำรระดมทรัพยำกร 
 

รียน  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำทุกขต 
 

สิไงทีไสงมำดຌวย ํ. ส ำนำประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรรืไองกำรกใบงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
                      สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  จ ำนวน ํ ชุด 
                  โ. หลักกณฑ์งินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน   
                      จ ำนวน ํ ชุด 
                  ๏. ส ำนำประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรรืไองกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน 
                      คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  จ ำนวน ํ ชุด 
                  ๐. นวปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
                      ขัๅนพืๅนฐำน  จ ำนวน ํ ชุด 
  ดຌวยรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเดຌออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรรืไองกำรกใบงินบ ำรุง 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนละประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร   
รืไองกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
 

  ฿นกำรนีๅ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนจึงขอ฿หຌส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ จຌงสถำนศึกษำ฿นสังกัดทรำบละถือปฏิบัติตำม 
  แ. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรรืไองกำรกใบงินบ ำรุงกำรศึกษำสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
  โ. หลักกณฑ์กำรกใบงินบ ำรุงกำรศึกษำสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน 
  ใ. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรรืไองกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน  
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

  ๐. นวปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขัๅนพืๅนฐำน ดังสิไงทีไสงมำดຌวย 
 

จึงรียนมำพืไอทรำบละพิจำรณำด ำนินกำรตอเป 
 

               ขอสดงควำมนับถือ 
  

          (นำยชินภัทร ภูมิรัตน) 
             ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
 

ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ทร. ์-๎๎๔๔-๑๔๑๒  ทรสำร์-๎๎๔๔-๑๔๑๒ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
รืไอง  การกใบงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

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

  ดຌวยกระทรวงศึกษำธิกำรหในสมควรปรับปรุงประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร รืไอง กำรกใบงิน
บ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนประกำศ  ณ วันทีไ ๎๐ 
มีนำคม พ.ศ. ๎๑๑๏ จึงยกลิกประกำศดังกลำวละ฿หຌ฿ชຌประกำศฉบับนีๅทน 
  พืไอ฿หຌทุกภำคสวนของสังคมมีสวนรวม฿นกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน สอดคลຌองกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำหงชำติ พ.ศ. ๎๑๐๎ กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๐๑ 
ละกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๑๏ หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ดวนทีไสุด ทีไ นร ์๕์ํ/์๒๔๓ 
ลงวันทีไ ๒ มิถุนำยน ๎๑๑ํรืไอง กำรกใบคำ฿ชຌจำยพืไอจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ฿นสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนด฿หຌสถำนศึกษำ฿นสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน กใบงินบ ำรุงกำรศึกษำพืไอป็นคำ฿ชຌจำย ฿นกำรจัดกำรรียนกำรสอน 
นอกหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ซึไงมุงนຌนหลักสูตรทีไมีนืๅอหำสำระมำกกวำปกติ กำรสอนดຌวย
บุคลำกรพิศษ กำรสอนดຌวยรูปบบ หรือวิธีกำรทีไตกตำงจำก กำรรียนกำรสอนปกติ หรือกำรสอนทีไ฿ชຌสืไอ
นวัตกรรมละทคนลยีทีไจัดหำ฿หຌป็นพิศษตำมอัตรำทีไหมำะสม กับสภำพฐำนะทำงศรษฐกิจของทຌองถิไน 
ดยควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ละป็นเปดຌวยควำมสมัคร฿จของผูຌปกครองละ
นักรียน ภำย฿ตຌหลักกณฑ์ทีไส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขัๅนพืๅนฐำนก ำหนด 
 
 

  ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป  
  

     ประกำศ ณ วันทีไ  ๎์ ตุลำคม  พ.ศ.  ๎๑๑๐ 
 

 
 

                           ินำยวรวัจน์  อืๅออภิญญกุลี 
                           รฐัมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 
 
 
 
 
 



67 
 

หลักกณฑ์การกใบงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

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

  ดຌวยปัจจุบันสถำนศึกษำเดຌรับงินสนับสนุนจำกรัฐบำล  พืไอป็นคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ  
ขัๅนพืๅนฐำน เดຌก คำจัดกำรรียนกำรสอน คำหนังสือรียน คำครืไองบบนักรียน คำอุปกรณ์กำรรียน ละ 
คำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ป็นตຌน ต฿นกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำทีไมีควำมพรຌอม ละ 
มีศักยภำพป็นสถำนศึกษำทีไมีชืไอสียงตຌองกำรจะพิไมพูนประสิทธิภำพละคุณภำพกำรศึกษำของผูຌรีย น 
ดຌวยรูปบบ วิธีกำร สืไออุปกรณ์ ละบุคลำกรทีไท ำกำรสอนพิไมติมจำกกณฑ์มำตรฐำนทัไวเปของหลักสูตร
กนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนป็นกรณีพิศษ ดยมีคำ฿ชຌจำยนอกหนือจำกคำ฿ชຌจำยทีไรัฐจัดสรร฿หຌ  กอปรกับ
กำรตอบขຌอหำรือของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ หในวำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
สำมำรถประกำศ฿หຌสถำนศึกษำของรัฐ฿นสังกัดกใบคำ฿ชຌจำย พืไอจัดกำรศึกษำนอกหลักสูตรกนกลำง
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเดຌ 
  ฿นกำรจัดกำรศึกษำทีไผำนมำสถำนศึกษำจ ำนวนมำกเดຌจัดกำรศึกษำดยเมกใบคำ฿ชຌจำย  
ตำมมำตรำ ๐๕ หงรัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย พุทธศักรำช ๎๑๑์ ลຌว ตยังมีสถำนศึกษำบำงหง            
กใบคำ฿ชຌจำยพืไอจัดกำรศึกษำพิไมติมจำกกณฑ์มำตรฐำนทัไวเปของหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ป็นกรณีพิศษ  ดังนัๅน พืไอ฿หຌกำรขอรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยป็นเป฿นนวทำงดียวกันละกำรมีสวนรวม
สนับสนุน฿หຌสถำนศึกษำมีควำมพรຌอม฿นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำรวมทัๅงป็นกำรคุຌมครอง ผูຌปกครองมิ฿หຌ
กิดผลกระทบตอภำระคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำของนักรียนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
จึงก ำหนดหลักกณฑ์฿หຌสถำนศึกษำถือปฏิบัติดังนีๅ 
  ก. สถำนศึกษำทีไจัดกำรรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเมสำมำรถรียกกใบงิน 
สนับสนุนจำกนักรียนหรือผูຌปกครองเดຌ นืไองจำกรัฐบำลเดຌจำยงินงบประมำณพืไออุดหนุน฿หຌลຌว ดังนีๅ 
  ํ. คำลำรียน 
  ๎. คำหนังสือรียน 
  ๏. คำอุปกรณ์กำรรียน 
  ๐. คำครืไองบบนักรียน 
  ๑. คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมวิชำกำร ปละ ํ ครัๅง 
  ๒. คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกสือ / นตรนำรี /ยุวกำชำด ปละ ํ ครัๅง 
  ๓. คำ฿ชຌจำย฿นกำรเปทัศนศึกษำ  ปละ ํ ครัๅง 
  ๔. คำ฿ชຌจำย฿นกำร฿หຌบริกำรอินทอร์นใตตำมหลักสูตร ละทีไพิไมติมจำกหลักสูตรปละ ๐์ ชัไวมง 
  ้. คำวัสดุฝຄก สอน สอบพืๅนฐำน 
  ํ์. คำสมุดรำยงำนประจ ำตัวนักรียน 
  ํํ. คำบริกำรหຌองสมุดขัๅนพืๅนฐำน 
  ํ๎. คำบริกำรหຌองพยำบำล 
  ํ๏. คำวัสดุส ำนักงำน 
  ํ๐. คำวัสดุชืๅอพลิงละหลอลืไน 
      แ๑. คำวัสดุงำนบຌำนงำนครัว 
  แ๒. คำอุปกรณ์กีฬำ 
  ํ๓. คำซอมซมครุภัณฑ์ละอุปกรณ์กำรรียนกำรสอน 



68 
 

  ํ๔. คำ฿ชຌจำย฿นกำรดูลชวยหลือนักรียน 
  ํ๕. คำคูมือนักรียน 
  ๎์. คำบัตรประจ ำตัวนักรียน 
  ๎ํ. คำปฐมนิทศนักรียน 
  ๎๎. คำวำรสำรรงรียน 
        ส ำหรับรำยกำรทีไ ํ๕, ๎์, ๎ํ ละ ๎๎ หำกรงรียนเดຌจัดท ำป็นลักษณะพิศษอยำงมี
คุณภำพ สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนเดຌดยประหยัดตำมควำมจ ำป็นหมำะสมกับสภำพศรษฐกิจของทຌองถิไน 
  ข. สถำนศึกษำทีไจัดกำรรียนกำรสอนนอกหนือหลักสูตรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พืไอสงสริม 
ละพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ฿หຌนักรียนกินมำตรฐำนทีไรัฐจัด฿หຌ สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยเดຌ  
ตำมควำมสมัคร฿จของผูຌปกครองละนักรียน  ดังนีๅ 
 

ทีไ รายการ อัตราการกใบ / คน / ภาครยีน 

ํ หຌองรียนพิศษ  EP ิEnglish  Program) 

- ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตຌน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
เมกิน  ๏๑,์์์  บำท 
 

เมกิน  ๐์,์์์  บำท 
๎ หຌองรียนพิศษ  MEP (Mini  English Program) 

- ระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตຌน 

- ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
เมกิน  ํ๓,๑์์  บำท 
 

เมกิน  ๎์,์์์  บำท 
๏ หຌองรียนพิศษดຌานภาษาตางประทศดຌานวิชาการ 

ละดຌานอืไน โ ิชน หຌองรียนพิศษวิทยาศาสตร์  
หຌองรียนพิศษคณิตศาสตร์ ป็นตຌนี 

ทำทีไจำยจริง ตำมควำมจ ำป็นละหมำะสม 
กับสภำพฐำนะทำงศรษฐกิจของทຌองถิไน ยกวຌน
คำ฿ชຌจำยหຌองรียนพิศษ ดຌำนภำษำอังกฤษ 
฿หຌกใบเดຌเมกินครึไงหนึไงของหຌองรียน MEP 

 

  กำรปຂดหຌองรียนพิศษตຌองเดຌรับอนุมัติจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนหรือ 
ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำ ลຌวตกรณี 
      ค. สถำนศึกษำทีไจัดกำรรียนกำรสอนพืไอพิไมศักยภำพละควำมสำมำรถของนักรียน  
ทีไนอกหนือหลักสูตรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยเดຌตำมควำมสมัคร฿จ  
ของผูຌปกครองละนักรียน  ดยเมรอนสิทธิ์นักรียนทีไดຌอยอกำส  ดังนีๅ 
 

ทีไ รายการ อัตราการกใบ / คน / ภาครยีน 
ํ ครงกำรพัฒนำทักษะตำมควำมถนัด 

ของนักรียนนอกวลำรียน 
ทำทีไจำยจริง ตำมควำมจ ำป็นละหมำะสมกับสภำพ               
ฐำนะทำงศรษฐกิจของทຌองถิไนทุกรำยกำรรวมกันเมกิน 
ํ,๎๑์ บำทตอภำครียน ๎ คำจຌำงครูชำวตำงประทศ 

๏ คำตอบทนวิทยำกรภำยนอก 

๐ คำรียนปรับพืๅนฐำนควำมรูຌ 
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  ง. สถำนศึกษำทีไจัดกำรรียนกำรสอนสริมพิไมติม฿หຌกับนักรียนนอกหนือจำกกณฑ์มำตรฐำน
ทัไวเป ทีไเดຌงบประมำณจำกรัฐ อำจขอรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำยเดຌทำทีไจำยจริง  ดยประหยัดตำมควำมจ ำป็น 
ละหมำะสมกับสภำพฐำนะทำงศรษฐกิจของทຌองถิไนตำมควำมสมัคร฿จของผูຌปกครองละนักรียน ดังนีๅ 
   ํ. คำจຌำงครูทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นสำขำฉพำะ 
   ๎. คำสำธำรณูปภคส ำหรับหຌองรียนปรับอำกำศ 
   ๏. คำสอนคอมพิวตอร์  กรณีรงรียนจัดคอมพิวตอร์฿หຌนักรียนกินมำตรฐำนทีไรัฐจัด฿หຌ  
ิํ ครืไอง : นักรียน ๎์ คนี 
   ๐. คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดรวมครงกำร  ครงงำน ละกิจกรรมพัฒนำผูຌรียนกินมำตรฐำน  
ทีไรัฐจัด฿หຌ 
   ๑. คำ฿ชຌจำย฿นกำรเปทัศนศึกษำตำมหลงรียนรูຌของนักรียนกินมำตรฐำนทีไรัฐจัด฿หຌ 
   จ. สถำนศึกษำทีไจัด฿หຌมีกำรดูลดຌำนสวัสดิกำร ละสวัสดิภำพนักรียน อำจขอรับกำรสนับสนุน 
คำ฿ชຌจำยเดຌทำทีไจำยจริงดยประหยัด ตำมควำมจ ำป็นละหมำะสมกับสภำพฐำนะทำงศรษฐกิจของทຌองถิไน 
ตำมควำมสมัคร฿จของผูຌปกครองละนักรียน ดังนีๅ 
   ํ. คำประกันชีวิตนักรียน / คำประกันอุบัติหตุนักรียน 
   ๎. คำจຌำงบุคลำกรทีไปฏิบัติงำน฿นสถำนศึกษำ 
   ๏. คำตรวจสุขภำพนักรียนป็นกรณีพิศษ นอกหนือจำกกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
   ๐. คำอำหำรนักรียน 
   ๑. คำหอพัก 
   ๒. คำซักรีด 
   ส ำหรับสถำนศึกษำทีไจัด฿หຌนักรียนอยูประจ ำ สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย  
ตำมขຌอ ํ, ๎, ๏, ๐, ๑, ละ ๒ เดຌทำทีไจำยจริงดยประหยัด ตำมควำมจ ำป็นละหมำะสมกับ สภำพฐำนะ 
ทำงศรษฐกิจของทຌองถิไน   
    ฉ. สถำนศึกษำตຌองพิจำรณำ฿หຌกำรดูลชวยหลือนักรียนดຌอยอกำส฿หຌเดຌรียน ดยเมรอนสิทธิ์ 
ทีไจะเดຌรับ ดังนีๅ 
   ํ. กำรรียนกับครูชำวตำงประทศ หำกสถำนศึกษำมีกำรจัด฿หຌนักรียนทุกคน ควรจัด฿หຌ
นักรียนดຌอยอกำสเดຌรียนสัปดำห์ละเมนຌอยกวำ ๎ ชัไวมง 
   ๎. กำรรียนกำรสอนดยครูทีไสถำนศึกษำจຌำงหรือดยวิทยำกรภำยนอก 
   ๏. คำสำธำรณูปภคส ำหรับหຌองรียนปรับอำกำศ 
   ๐. คำตรวจสุขภำพนักรียนป็นกรณีพิศษ นอกหนือจำกกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
   ๑. คำรียนปรับพืๅนฐำนควำมรูຌ 
   ๒. คำอำหำรนักรียน 
           .็ กำรขຌำรวมกิจกรรมวิชำกำร/คุณธรรม/ชุมนุมลูกสือ/นตรนำรี/ยวุกำชำดละกำรเปทัศนศึกษำ 
   ๔. กำรรียน กำรฝຄก฿ชຌคอมพิวตอร์ ละกำร฿ชຌบริกำรอินตอร์นใตปละ ๐์ ชัไวมง 
      อนึไง  กำรกใบงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน  ตำมขຌอ ข, ค, ง, จ ละ ฉ ตຌองเดຌรับควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
ละเดຌรับอนุมัติจำกส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำกอน จึงจะด ำนินกำรขอรับกำรสนับสนุนเดຌดย฿หຌมี  
กำรประกำศประชำสัมพันธ์฿หຌกับผูຌปกครองละนักรียนทรำบลวงหนຌำ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
รืไอง  การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
------------------------------- 

 

  ดຌวยกระทรวงศึกษำธิกำร หในก ำหนดนวปฏิบัติกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
  พืไอ฿หຌทุกภำคสวนของสังคมมีสวนรวม฿นกำรระดมทรัพยำกรพืไอจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน              
ตำมมำตรำ ๑๔  หงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำหงชำติ พ.ศ. ๎๑๐๎  กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๐๑ 
ละกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๑๏ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนด฿หຌสถำนศึกษำ฿นสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนระดมทรัพยำกรพืไอป็นคำ฿ชຌจำย฿นกำรบริหำรงำนวิชำกำร  กำรบริหำร
งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคลละกำรบริหำรทัไวเป ดยควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ         
ขัๅนพืๅนฐำน ละป็นเปดຌวยควำมสมัคร฿จภำย฿ตຌหลักกณฑ์ทีไส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
ก ำหนด 
 

  ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป   
   

   ประกำศ ณ วันทีไ  ๎์  ตุลำคม  พ.ศ.  ๎๑๑๐ 
  

 
 

                     ินายวรวัจน์  อืๅออภิญญกุลี 
                                    รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
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นวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

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

ดຌวยปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนตຌองอำศัยควำมรวมมือจำกทุกภำคสวนประกอบกับ 
มำตรำ ๑๔ หงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำหงชำติ พ .ศ. ๎๑๐๎ กຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๑  
ละกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๑๑๏ ปຂดอกำส฿หຌมีกำรระดมทรัพยำกรละกำรลงทุน ดຌำนงบประมำณ
กำรงินละทรัพย์สิน ทัๅงจำกรัฐองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน บุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนอกชน 
องค์กรอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร สถำบันสังคมอืไน ละตำงประทศมำ฿ชຌจัด
กำรศึกษำ ดังนัๅน พืไอ฿หຌกำรระดมทรัพยำกรป็นเป฿นนวทำงดียวกัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขัๅนพืๅนฐำน จึงก ำหนดหลักกณฑ์฿หຌสถำนศึกษำถือปฏิบัติดังนีๅ 

ํ. สถำนศึกษำสำมำรถระดมทรัพยำกรเดຌตำมมำตรำ ๑๔ หงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำหงชำติ         
พ.ศ. ๎๑๐๎ กຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๑ ละกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๑๑๏ ตลอดป 

๎. กำรระดมทรัพยำกรตຌองป็นเปดຌวยควำมสมัคร฿จตำมควำมหมำะสมละควำมจ ำป็น 
๏. สถำนศึกษำตຌองตงตัๅงคณะกรรมกำรระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำพืไอสงสริมละ  

฿หຌรงจูง฿จ฿นกำรระดมทรัพยำกรจำกบุคคลครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนอกชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
องค์กรอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร ละสถำบันสังคมอืไน 

๐. สถำนศึกษำตຌองสนอผนละครงกำร฿นกำรระดมทรัพยำกรพืไอขอควำมหในชอบตอ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

๑. กำร฿ชຌจำยทรัพย์สินละทรัพยำกรอืไนทีไเดຌรับจำกกำรระดมทรัพยำกรพืไอกำรศึกษำจะตຌอง 
สอดคลຌองกับครงกำรทีไเดຌรับควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

๒. สถำนศึกษำตຌองรำยงำนผลกำรด ำนินงำนตำมครงกำรระดมทรัพยำกรตอคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

 
......................................................... 
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หนຌำ 11  
ลม   แใใ    ตอนพิศษ   แใๆ  ง            รำชกิจจำนุบกษำ                             แ5 มิถุนำยน โ55้ 

 
ค าสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ 

ทีไ ๎๔/๎๑๑๕ 
รืไอง ฿หຌจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ํ๑ ป ดยเมกใบคา฿ชຌจาย 

 
ตำมทีไกฎหมำยวำดຌวยกำรศึกษำหงชำติก ำหนด฿หຌรัฐตຌองจัด฿หຌบุคคลเดຌรับกำรศึกษำ 

ขัๅนพืๅนฐำนเมนຌอยกวำ ํ๎ ป ดยเมกใบคำ฿ชຌจำยนัๅน รัฐบำลทีไผำนมำมีนยบำยจัดกำรศึกษำดังกลำว 
ดยเมกใบคำ฿ชຌจำยป็นวลำ ํ๑ ป ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ ํ๏ มกรำคม ๎๑๑๎  ดยขออนุมัติ 
ตัๅงงบประมำณป็นรำยปละขยำยขอบขตกำรด ำนินกำรตำมนยบำยของรัฐบำลตละคณะมำป็นล ำดับ  
หัวหนຌำคณะรักษำควำมสงบหงชำติพิจำรณำลຌวหในวำดยทีไรืไองนีๅสอดคลຌองกับนยบำยดຌำนกำรศึกษำ 
ของคณะรักษำควำมสงบหงชำติ ละนยบำยปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำล ทัๅงสำมำรถลดควำมหลืไอมลๅ ำ 
สรຌำงอกำสทำงกำรศึกษำละควำมป็นธรรม฿นสังคม กຌปัญหำควำมยำกจน ตลอดจนสงสริมกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของประชำชน  จึงสมควรยืนยันนวทำงดังกลำวละ 
พัฒนำตอเปดຌวยกำรยกระดับจำกกำรป็นครงกำรตำมนยบำยของตละรัฐบำล฿หຌป็นหนຌำทีไของรัฐละ
มำตรกำรตำมกฎหมำย พืไอป็นหลักประกันควำมยัไงยืนมัไนคงละพืไอ฿หຌสำมำรถจัดงบประมำณสนับสนุนเดຌ
อยำงตอนืไอง 

อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ๐๐ ของรัฐธรรมนูญหงรำชอำณำจักรเทย (ฉบับชัไวครำว) 
พุทธศักรำช ๎๑๑๓ หัวหนຌำคณะรักษำควำมสงบหงชำติดยควำมหในชอบของคณะรักษำควำมสงบหงชำติ  
จึงมีค ำสัไง ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ฿นค ำสัไงนีๅ 
คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำ หมำยควำมวำ งบประมำณทีไรัฐจัดสรร฿หຌกหรือผำนทำง

สถำนศึกษำ หรือผูຌจัดกำรศึกษำพืไอป็นคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ํ๑ ป 
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ํ๑ ป หมำยควำมวำ กำรศึกษำตัๅงตระดับกอนประถมศึกษำ 

(อนุบำล) (ถຌำม)ี ระดับประถมศึกษำ จนถึงมัธยมศึกษำปทีไ ๒ หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช. ๏) หรือ
ทียบทำ ละ฿หຌหมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิศษละกำรศึกษำสงครำะห์ดຌวย 

กำรศึกษำพิศษ หมำยควำมวำ กำรจัดกำรศึกษำ฿หຌกบุคคลซึไ งมีควำมผิดปกติ 
อยำงหนึไงอยำง฿ด  ซึไงจ ำป็นตຌองจัดกำรศึกษำ฿หຌป็นรูปบบดยฉพำะ ละอำศัยทคนิคตำง โ ฿นกำรสอน
ตำมลักษณะควำมตຌองกำรละควำมจ ำป็นของตละบุคคล 

กำรศึกษำสงครำะห์ หมำยควำมวำ กำรจัดกำรศึกษำ฿หຌกดใกทีไตกอยู฿นภำวะยำกล ำบำก
หรืออยู฿นสถำนภำพทีไดຌอยกวำดใกทัไวเป หรือทีไมีลักษณะป็นกำรกุศล พืไอ฿หຌมีชีวิตละควำมป็นอยูทีไดีขึๅน 
มีพัฒนำกำรทีไถูกตຌองละหมำะสมกับวัย 

ขຌอ  ๎  ฿หຌสวนรำชกำรทีไ กีไยวขຌองตำมทีไคณะรัฐมนตรีก ำหนดตรียมกำรพืไอจัด฿หຌ 
ดใกลใกกอนวัยรียนเดຌรับกำรดูล  ละพัฒนำทำงรำงกำย จิต฿จ วินัย อำรมณ์  สังคม ละสติปัญญำ 
ดยสงสริมละสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละภำคอกชนขຌำมีสวนรวม฿นกำรด ำนินกำรดຌวย 
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ขຌอ ๏ ฿หຌสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌองกับกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนด ำนินกำรจัดกำรศึกษำ 
ขัๅนพืๅนฐำน ํ๑ ป ฿หຌมีมำตรฐำนละคุณภำพ ดยเมกใบคำ฿ชຌจำย 

฿หຌรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรดยควำมหในชอบของคณะรัฐมนตรีก ำหนดอัตรำ
คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ํ๑ ป พืไอสนอตำมกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจำยประจ ำป 

คำ฿ชຌจำยตำมวรรคสอง เดຌก 
(ํ) คำจัดกำรรียนกำรสอน 
(๎) คำหนังสือรียน 
(๏) คำอุปกรณ์กำรรียน 
(๐) คำครืไองบบนักรียน 
(๑) คำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน 
(๒) คำ฿ชຌจำยอืไนตำมทีไคณะรัฐมนตรีหในชอบ 
ขຌอ ๐ ฿หຌกระทรวงศึกษำธิกำรจัดท ำหรือปรับปรุงกฎหมำยทีไกีไยวขຌองพืไอน ำมำ฿ชຌทนละ 

ขยำยผลตอจำกค ำสัไงนีๅลຌวสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำภำย฿นหกดือนนับตวันทีไค ำสัไงนีๅ฿ชຌบังคับ 
ขຌอ ๑ ฿นกรณีมีปัญหำกีไยวกับกำรปฏิบัติตำมค ำสัไงนีๅ ฿หຌรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

มีอ ำนำจวินิจฉัยชีๅขำด 
ขຌอ ๒ ฿หຌอัตรำคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

ทีไมีผล฿ชຌอยู฿นวันกอนวันทีไค ำสัไงนีๅ฿ชຌบังคับ ยังคงมีผล฿ชຌบังคับตอเปจนกวำจะมีกำรก ำหนดอัตรำคำ฿ชຌจำย
ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ํ๑ ป ตำมขຌอ ๏ 

ขຌอ ๓ ค ำสัไงนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำป็นตຌนเป 
 

สัไง ณ วันทีไ ํ๑ มิถุนำยน พุทธศักรำช ๎๑๑๕ 
พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชำ 

     หัวหนຌำคณะรักษำควำมสงบหงชำติ 
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ค ำสัไงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

    ทีไ  5่ /โ5ๆใ 

รืไอง  ตงตัๅงคณะท ำงำนประชุมจัดท ำนวทำงกำรด ำนินงำนละกำรบริหำรงบประมำณกำรสนับสนุน     
        คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ  

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

  ดຌวย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน เดຌด ำนินงำนครงกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย 

฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน กิจกรรมกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย  
฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน งบงินอุดหนุน คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จ ำนวน 5 รำยกำร  
จ ำนกตำมรำยกำร ดังนีๅ  แี คำจัดกำรรียนกำรสอน โี คำหนังสือรียน ใี คำอุปกรณ์กำรรี ยน 
ไี คำครืไองบบนักรียน ละ 5ี คำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูຌรียน ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌนักรียนทุกคน
เดຌรับกำรศึกษำตัๅงตระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนทีไมีคุณภำพละมำตรฐำน                 
  พืไอ฿หຌกำรบริหำรงบประมำณกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน จึงเดຌตงตัๅงคณะท ำงำนจัดท ำนวทำงกำรด ำนินงำนละ 
กำรบริหำรงบประมำณกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ ดังนีๅ 

ทีไปรึกษา 

นำยอ ำนำจ  วิชยำนุวัติ      ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
 

คณะท างาน 
แ. นำยสนิท  ยຌมกษร      รองลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  ประธำนคณะท ำงำน 

โ. นำงสำวสุกัญญำ  วองปรัชญำ     ผูຌอ ำนวยกำรกลุมงบประมำณ โ         รองประธำนคณะท ำงำน 
             รักษำรำชกำรทนผูຌอ ำนวยกำร 
        ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
ใ. ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรละมำตรฐำนกำรศึกษำ หรือผูຌทน                                    คณะท ำงำน 
ไ. ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักกำรคลังละสินทรัพย์ หรือผูຌทน       คณะท ำงำน                   
5. ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักติดตำมละประมินผลกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน หรือผูຌทน     คณะท ำงำน  
ๆ. ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ หรือผูຌทน          คณะท ำงำน 
็. ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ หรือผูຌทน      คณะท ำงำน                                  
่. ผูຌอ ำนวยกำรกลุมตรวจสอบภำย฿น หรือผูຌทน        คณะท ำงำน 

 
                        /้.นำย... 
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้. นำยพิพัฒน์ พใชรพรหมศร  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมนยบำยละผน     คณะท ำงำน 
           ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ขต 1 
แเ. นำงสำวกຌว฿จ  จิจริญ  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมนยบำยละผน     คณะท ำงำน 
          ส ำนักงำนขตพืๅนทีไกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม 
แแ. นำงสำวลิลิน ทรงผำสุก         ผูຌอ ำนวยกำรกลุมพัฒนำระบบบริหำร     คณะท ำงำน 
           กลุมพัฒนำระบบบริหำร                                                                   
แโ. นำงพัชรกันย์ มธำอัครกียรติ       ผูຌอ ำนวยกำรกลุมบริหำรงำนพัสดุ     คณะท ำงำน 
           ส ำนักกำรคลังละสินทรัพย์  
แใ. นำงรัตนวิภำ ธรรมชติ               ผูຌอ ำนวยกำรกลุมพัฒนำสืไอกำรรียนรูຌ    คณะท ำงำน 
           ส ำนักวิชำกำรละมำตรฐำนกำรศึกษำ 
แไ. นำยพิทักษ์  สตถยำคม  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิศษ     คณะท ำงำน 
           ส ำนักงำนบริหำรพืๅนทีไนวัตกรรมกำรศึกษำ 
แ5. นำงสำวสอำงค์  จงสวัสดิ์พัฒนำ    ผูຌอ ำนวยกำรกลุมผนละงบประมำณ    คณะท ำงำน 
           ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ 
1ๆ. นำงสำวนพศร พรมณีพิสมัย   นักวิครำะห์นยบำยละผนช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
           ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ 
1็. นำงสำวส ำภำงิน ชำติส ำรำญ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร     คณะท ำงำน 
           ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ 
แ่. นำงภำวิณี  สนทวีสุข  ผูຌอ ำนวยกำรกลุมพัฒนำหลักสูตร     คณะท ำงำน 
           ละสงสริมกำรศึกษำปฐมวัย 
     ส ำนักวิชำกำรละมำตรฐำนกำรศึกษำ  
แ้. นำงสำวสมควร พียรพิทักษ์         นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิศษ                คณะท ำงำน 
          ส ำนักวิชำกำรละมำตรฐำนกำรศึกษำ   
โเ. นำงสำวจตนำ พรมประดิษฐ์      นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิศษ                คณะท ำงำน 
          ส ำนักวิชำกำรละมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โแ. นำยรัฏกร  ฟງองสียง        นิติกรช ำนำญกำรพิศษ            คณะท ำงำน 
           ส ำนักนิติกำร 
โโ. นำงสำวศรณ์วรัชท์  ทองกำ        นักวิชำกำรงินละบัญชีช ำนำญกำร             คณะท ำงำน    
           ส ำนักกำรคลังละสินทรัพย์  
โใ. ผูຌอ ำนวยกำรกลุมสำรสนทศ หรือผูຌทน           คณะท ำงำน 
           ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
2ไ. ผูຌอ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำระบบขຌอมูลทำงกำรศึกษำ หรือผูຌทน            คณะท ำงำน 
           ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
โ5. ผูຌอ ำนวยกำรกลุมสงสริมกำรจัดกำรศึกษำ หรือผูຌทน                     คณะท ำงำน 
           ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

 
/โๆ. ผูຌอ ำนวยกำร... 
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โๆ. ผูຌอ ำนวยกำรกลุมวิจัยละพัฒนำนยบำย หรือผูຌทน                          คณะท ำงำน 
              ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
โ็. นำงสำววภิำภรณ์  ฤทธิ์ชยั          จຌำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     คณะท ำงำน 
               ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
โ่. นำงสำวจริยำ ววิัฒน์ทรงชัย       พนักงำนรำชกำร       คณะท ำงำน 
              ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิศษ 
โ้. นำยจักรพันธ์ อัมรนันท์             พนักงำนธุรกำร                           คณะท ำงำน 
               ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน  
ใเ. นำงบญจวรรณ  ดวง฿จ            ผูຌอ ำนวยกำรกลุมงบประมำณ แ      คณะท ำงำนละลขำนุกำร 
               ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ใแ. นำงสำวดำรำวรรณ ผึๅงปฐมภรณ์  นักวิครำะห์นยบำยละผนปฏิบัติกำร คณะท ำงำนละผูຌชวยลขำนุกำร 
               ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ใโ. นำงสำวกรชนก ขืไอนพชร        นักวิครำะห์นยบำยละผนปฏิบัติกำร คณะท ำงำนละผูຌชวยลขำนุกำร  
               ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ใใ. นำงสำวปพิชญำ  พุฒนำ       นักวิครำะห์นยบำยละผนปฏิบัติกำร คณะท ำงำนละผูຌชวยลขำนุกำร  
               ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ใไ. นำยชำญณรงค์  มงคลศิวกุล        นักวิครำะห์นยบำยละผนปฏิบัติกำร คณะท ำงำนละผูຌชวยลขำนุกำร  
              ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
 
ดย฿หຌคณะท ำงำนมีหนຌำทีไ 
  ํ. สนอผลกำรด ำนินงำนตำมนยบำยสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำตัๅงตระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑ๆใ 
พืไอทรำบปัญหำ อุปสรรค ละนวทำงกຌเข฿นปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑ๆใ 
  ๎. ระดมควำมคิดหในละจัดท ำรำงนวทำงกำรด ำนินงำนละกำรบริหำรงบประมำณกำร
สนับสนุน คำ฿ชຌจำย฿นกำรจัดกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑ๆใ 
  ๏. จัดท ำนวทำงกำรด ำนินงำนละกำรบริหำรงบประมำณกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรจัด
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑ๆใ 
 

  ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
 

สัไง  ณ  วันทีไ   แเ   ดือนมกรำคม พ.ศ. ๎๑ๆใ 

 
ินำยสนิท  ยຌมกษรี 

รองลขำธิกำร ปฏิบัติรำชกำรทน 
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
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ศูนย์ประสานงาน 

 
ภาพรวมของครงการ/การจัดสรรงบประมาณ 

ส ำนักนยบำยละผนกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 
ทร. ์-๎๎๔๔-๑๔๑1 ุ0-๎๎๔0-๑๑1๎ 
ทรสำร ์-๎๎๔์-๑๑ํ๑ 

หนังสือรียน 
 ส ำนักวิชำกำรละมำตรฐำนกำรศึกษำ ทร. ์-๎๎๔๔-๑๓๏๑ , ์-๎๎๔๔-๑๓๏๒ 
การจัดซืๅอจัดจຌาง 

ส ำนักกำรคลังละสินทรัพย์ ทร. ์-๎๎๔๔-๑๑๎๐, 0-๎๎๔๔-๑๑22 
ปຂดดูบัญชีจัดสรรเดຌจาก 

http://plan.bopp-obec.info/ 
รายงานขຌอมูลจ านวนนักรียน 

https://bopp-obec.info/ 
ปຂดดูนวทางการจัดซืๅอหนังสือรียนเดຌจาก 
 http://academic.obec.go.th ละ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ 
 

http://plan.bopp-obec.info/
http://academic.obec.go.th/
http://academic.obec.go.th/textbook/web/



