
 
 

  
 

แนวทางการด าเนินงาน 

ตามนโยบายการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศกึษา 

ตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
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ค าน า 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนได้จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดกำรศกึษำตัง้แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังระดับ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำได้ใช้เป็นแนวทำงในกำร

ด ำเนนิงำนให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ ประหยัด โปร่งใสเกิดประโยชนต์อ่ผู้เรียนและทำงรำชกำรสูงสุด 

กำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล         

จนจบกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕  มแีนวคิดและหลักกำรในกำรด ำเนินกำร ๔ ประกำร ดังนี้ 

๑. ยดึหลักกำรแนวทำงกำรด ำเนนิงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นแนวทำงหลัก 

๒. สนองตอบต่อนโยบำยของรัฐบำล นำงสำวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นำยกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงนโยบำยสังคมและ

คุณภำพชีวิต  ด้ำนกำรศึกษำ ข้อ ๔.๑.๒  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ  กระจำยโอกำสในสังคมไทย โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงควำม

เสมอภำคและควำมเป็นธรรมให้เกิดขึน้แก่ประชำกรทุกกลุ่ม  ซึ่งรวมถึงผู้ยำกไร้  ผู้ด้อยโอกำส  ผู้พิกำร  ผู้บกพร่องทำงกำยและ

กำรเรียนรู้รวมท้ังชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำถึงแรกเกิดให้ได้รับกำรดูแลอย่ำงมี

ประสิทธิภำพท้ังแม่และเด็ก  สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมวัยและพัฒนำกำรอย่ำงมีคุณภำพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ  และสอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  ท่ีมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้          

ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ  ซึ่งจะพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเรียนรู้ของคนไทย  เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและ

ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรและจัดกำรศกึษำ 

๓. ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนนิงำนตำมผลกำรส ำรวจและรำยงำนกำรวจิัยกำรด ำเนนิงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

๔. แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถใช้ร่วมกันส ำหรับ

สถำนศกึษำท่ีจัดกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนทุกสังกัดสำระส ำคัญของแนวทำงกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย

ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วย   

ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์  สำระส ำคัญของนโยบำย  วิสัยทัศน์  เป้ำหมำย  ตัวชี้วัด  งบประมำณ  เกณฑ์กำรจัดสรร  

และแนวทำงกำรด ำเนนิงำน  ปฏทิินกำรด ำเนนิงำน  ประโยชนท่ี์คำดวำ่จะได้รับ  และเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำร

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕ เล่มนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และเป็นประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ  คุณภำพกำรศึกษำ  และประสิทธิภำพภำยในกำรบริหำรจัดกำร กำรมี

ส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำมีควำมพร้อมท่ีจะเรียน และได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและ

มำตรฐำน สถำนศกึษำสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน  สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พระรำชบัญญัตกิำรศกึษำแห่งชำตแิละนโยบำยของรัฐบำล 

 
(นำยชินภัทร ภูมิรัตน) 

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 



 
 

สารบัญ 
                         

                 หนำ้ 

ค ำน ำ  

ควำมเป็นมำ             ๑ 

วัตถุประสงค์             ๑ 

สำระส ำคัญของนโยบำย             ๒ 

วสิัยทัศน์             ๒ 

เป้ำหมำย              

 ด้ำนปริมำณ             ๒ 

 ด้ำนคุณภำพ             ๕ 

ตัวช้ีวัด 

 ด้ำนปริมำณ             ๕ 

 ด้ำนคุณภำพ             ๖ 

 ด้ำนกำรมสี่วนร่วม             ๖ 

เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณและแนวทำงกำรด ำเนนิงำน                        ๖ 

 ๑. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน             ๖ 

 ๒. ค่ำหนังสอืเรียน             ๘ 

  ๓. ค่ำอุปกรณก์ำรเรียน           ๑๑ 

 ๔. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน           ๑๒ 

 ๕. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคณุภำพผูเ้รียน           ๑๔ 

แนวทำงกำรด ำเนนิงำนโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ  ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษและโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์            ๑๕ 

แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ           ๑๖ 

แนวทำงกำรบริจำคเงนิท่ีได้รับสิทธ์ิคำ่เคร่ืองแบบนักเรียน/ค่ำอุปกรณก์ำรเรียน         ๑๘ 

แนวทำงกำรด ำเนนิกำรด้ำนกำรมสี่วนร่วม           ๑๙ 

กำรตดิตำม ควบคุม และก ำกับ           ๒๑ 

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย           ๒๒ 

ปฏทิินกำรด ำเนนิงำน           ๒๓ 

ประโยชนท่ี์คำดวำ่จะได้รับ           ๒๔ 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก 

 กำรบริหำรงบประมำณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  

             เงินอุดหนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  

                รำยกำรคำ่จัดกำรเรียนกำรสอน 

      - ค่ำใชจ้่ำยรำยหัว              ๒๖ 

   - เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน           ๒๘ 

   - ค่ำอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำพักนอน           ๓๐ 

 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน           ๓๒ 

 แนวทำงกำรด ำเนนิกำรเลอืกซือ้หนังสือเสริมประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๔๖       ๓๓ 

 ตำรำงแสดงกำรลดคำ่ใชจ้่ำยผูป้กครอง / นักเรียน           ๓๘ 

 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนเร่ืองหลักเกณฑ์เงินบ ำรุงกำรศกึษำ        ๔๙ 

 ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนเร่ืองแตง่ตัง้คณะท ำงำนประชุมจัดท ำ 

      แนวทำงกำรด ำเนนิงำนและกำรบริหำรงบประมำณกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดกำรศกึษำ 

      ตัง้แตร่ะดับอนุบำลจนจบกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๕         ๕๗ 

 ศูนยป์ระสำนงำน          ๖๑ 

       

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑ 

แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการสนับสนนุค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

 ความเป็นมา 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่า“บุคคลย่อม         

มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ มาตรา 

๑๐ วรรค ๑ ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศกึษาตอ้งจัดให้บุคคลมีสทิธิและโอกาสเสมอกัน  ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไมน่อ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อก าหนดท่ีเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาขั้นพืน้ฐานประกอบกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งดว่นท่ีจะเร่ิมด าเนนิการตาม

เจตนารมณด์ังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายสังคม

และคุณภาพชีวิต ข้อ ๒.สร้างโอกาสทางการศกึษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยค านึงถึงการสร้างความ

เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกาย

และการเรียนรู้ รวมท้ังชนกลุ่มนอ้ย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิด ให้ได้รับการดูแลอย่างมี

ประสิทธิภาพ ท้ังแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหา

คนออกจากระบบการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย           

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคเรียนท่ี ๒ ปี

การศึกษา ๒๕๕๔ และภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา              

อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 

วัตถุประสงค ์
 

 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐานให้ ได้แก่  ค่าจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 

เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 
 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒ 

สาระส าคัญของนโยบาย 
 

นโยบายการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เป็นนโยบาย 

ของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา เน้นการ

สร้างโอกาสทางการศึกษา  กระจายโอกาสในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้

เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม  ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้  ผู้ดอ้ยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้รวมท้ังชนกลุ่ม

น้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพท้ังแม่และเด็ก  

สนับสนุนการจัดการศกึษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมคีุณภาพตัง้แตก่่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมุ่งเน้นให้

คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  เพิ่มโอกาส

ทางการศกึษาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศกึษา และเพื่อลดภาระค่าใชจ้่าย

เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็น  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว/ปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน/ค่าอาหารนักเรียนพักนอน)  ค่าหนังสอืเรียน  อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน  โดยส านักงานคณะกรรมการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากแผนงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการค่าใชจ้่ายใน

การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานรวม ๕ รายการยอ่ย จ านวน ๔๒,๕๕๒,๖๒๘,๐๐๐ บาท  

  

วิสัยทัศน์ 
 

สร้างโอกาสทางการศกึษาและอาชพี มุง่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเนน้การเสริมสร้างจินตนาการและด้านการมสี่วนร่วม   

ด้วยการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
 

เป้าหมาย 
 

ด้านปริมาณ 

 รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รัฐจัดสรรงบประมาณให้  จ านวน ๔๒,๕๕๒,๖๒๘,๐๐๐ บาท  ดังนี้ 

 ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน   ๒๕,๔๗๗,๒๘๘,๒๐๐ บาท 

 ๒. ค่าหนังสอืเรียน      ๕,๙๓๑,๖๑๘,๔๐๐ บาท 

 ๓. ค่าอุปกรณก์ารเรียน      ๒,๙๘๒,๓๕๕,๗๐๐ บาท 

 ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน      ๓,๐๙๘,๔๔๔,๘๐๐ บาท 

 ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      ๕,๐๖๒,๙๒๐,๙๐๐ บาท 
        รวมทั้งสิ้น              ๔๒,๕๕๒,๖๒๘,๐๐๐ บาท 
 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓ 

๑. ลดค่าใชจ้า่ยผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ แยกตามประเภทโรงเรียนดังน้ี  
 

ก.โรงเรียนปกติ 
 

ชั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 

อ.๑-๒  ๑,๖๖๕ บาท  ๑,๑๖๕ บาท 

ป.๑-ป.๖    นร.ท่ัวไป  ๒,๓๐๖ บาท - ๒,๕๖๒   บาท  ๑,๓๘๕ บาท 

ป.๑-ป.๖    นร.ยากจน   ๒,๘๐๖ บาท – ๓,๐๖๒   บาท   ๑,๘๘๕ บาท 

ม.๑-ม.๓    นร.ท่ัวไป  ๓,๕๔๙ บาท - ๓,๗๗๘ บาท  ๒,๔๐๐ บาท 

ม.๑-ม.๓    นร.ยากจน  ๕,๐๔๙ บาท - ๕,๒๗๘  บาท  ๓,๙๐๐ บาท 

ม.๔-ม.๖  ๔,๒๑๔ บาท - ๔,๓๖๘  บาท  ๒,๖๐๕ บาท 

 

ข.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ 

ชั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 

อ.๑-๒ ๔,๔๑๑ บาท ๓,๙๑๑   บาท 

ป๑.-ป.๖ ๕,๐๓๗ บาท - ๕,๒๙๓  บาท ๔,๑๑๖   บาท 

ม.๑-ม.๓ ๖,๙๓๗ บาท- ๗,๑๖๖   บาท ๕,๗๘๘  บาท 

ม.๔-ม.๖ ๗,๖๑๗ บาท -๗,๗๗๑ บาท ๖,๐๐๘   บาท 

ปวช.๑-๓ 

(สถานประกอบการ) 

๙,๔๗๓ บาท ๖,๕๗๓  บาท 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔ 

ชั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 

อ.๑-๒ นักเรียนประจ า 

อ.๑-๒ นักเรียนไป-กลับ 

๑๑,๖๑๕  บาท 

  ๔,๗๒๕  บาท 

๑๑,๑๑๕  บาท 

  ๔,๒๒๕  บาท 

ป๑.-ป.๖ นักเรียนประจ า 

ป๑.-ป.๖ นักเรียนไป-กลับ 

๑๒,๒๕๖  บาท - ๑๒,๕๑๒ บาท 

  ๕,๓๖๖  บาท –  ๕,๖๒๒   บาท 

๑๑,๓๓๕  บาท  

  ๔,๔๔๕  บาท 

ม.๑-ม.๓ นักเรียนประจ า 

ม.๑-ม.๓ นักเรียนไป-กลับ 

๑๓,๓๙๙  บาท - ๑๓,๖๒๘ บาท 

  ๖,๒๙๙  บาท – ๖,๕๒๘    บาท 

๑๒,๒๕๐   บาท 

  ๕,๑๕๐   บาท 

ม.๔-ม.๖ นักเรียนประจ า 

ม.๔-ม.๖ นักเรียนไป-กลับ 

๑๔,๐๖๔  บาท -๑๔,๒๑๘  บาท 

  ๖,๙๖๔  บาท – ๗,๑๑๘   บาท 

๑๒,๔๕๕  บาท 

  ๕,๓๕๕  บาท 

 

ง. โรงเรียนการศกึษาพเิศษ 
 

ชั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 

อ.๑-๒ นักเรียนประจ า 

อ.๑-๒ นักเรียนไป-กลับ 

๑๑,๘๒๕ บาท 

 ๔,๗๒๕  บาท 

 ๑๑,๓๒๕  บาท 

   ๔,๒๒๕  บาท 

ป๑.-ป.๖ นักเรียนประจ า 

ป๑.-ป.๖ นักเรียนไป-กลับ 

๑๒,๔๖๖  บาท - ๑๒,๗๒๒ บาท 

๕,๓๖๖ บาท – ๕,๖๒๒ บาท 

๑๑,๕๔๕   บาท  

   ๔,๔๔๕  บาท 

ม.๑-ม.๓ นักเรียนประจ า 

ม.๑-ม.๓ นักเรียนไป-กลับ 

๑๓,๕๙๙ บาท - ๑๓,๘๒๘ บาท 

๖,๔๙๙ บาท – ๖,๗๒๘ บาท 

๑๒,๔๕๐   บาท 

   ๕,๓๕๐  บาท 

ม.๔-ม.๖ นักเรียนประจ า 

ม.๔-ม.๖ นักเรียนไป-กลับ 

๑๔,๐๖๔ บาท -๑๔,๒๑๘ บาท 

๗,๑๖๔ บาท – ๗,๓๑๘ บาท 

๑๒,๔๕๕   บาท 

   ๕,๕๕๕  บาท 
 

จ.ศูนย์การศกึษาพิเศษ 
 

ชั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 

เด็กที่มารับบริการท่ีศูนย์ฯ ๘๑๕ บาท ๓๑๕ บาท 

หมายเหตุ ส าหรับรายละเอยีดดูจากภาคผนวก หนา้ ๓๘-๔๘ 

ค.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์
 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๕ 

๒. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับโอกาสทางการศกึษา 

    จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวนท้ังสิ้น  ๗,๗๘๘,๐๔๔ คน 

     นักเรียนแยกระดับการศึกษา ดังนี้ 

       ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา   ๑,๐๐๘,๐๗๗  คน 

       ๒. ระดับประถมศึกษา   ๓,๔๘๕,๓๖๑   คน 

       ๓. ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ๒,๑๖๕,๐๔๐   คน 

       ๔. ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ๑,๑๒๓,๙๖๕   คน 

       ๕. ปวช. (สถานประกอบการ)                ๕,๖๐๑   คน   

    นักเรียนแยกประเภทโรงเรียนดังนี้ 

      ๑. โรงเรียนปกติ  ๗,๗๑๕,๔๖๐   คน 

      ๒. การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ ๕,๘๐๘ คน 

      (จัดโดยครอบครัว ๒๐๗ คน จัดโดยสถานประกอบการ ๕,๖๐๑ คน) 
 

      ๓. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์       ๔๔,๙๓๗  คน 

      ๔. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ       ๑๕,๒๓๙   คน 

      ๕. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ          ๖,๖๐๐   คน 

 
    

ด้านคุณภาพ  
๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ท่ีมีความพร้อมท้ัง 

หนังสือเรียน  แบบฝึกหัด อุปกรณก์ารเรียนและการจัดกิจกรรมภาคปฏบัิตดิ้านต่างๆ เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน 

๒. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมวชิาการ/กิจกรรมทัศนศกึษา 

๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด   

๔. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพื่อการแสวงหาความรู้และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

      ๕. นักเรียนมีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น  การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดับโดยเน้นการ

เสริมสร้างจนิตนาการอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้  การใชส้ื่อและอุปกรณก์ารเรียนและกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

       

 

ตัวชี้วัด      
 

ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๒. จ านวนเงินท่ีรัฐสนับสนุนค่าใชจ้่ายให้ผู้ปกครอง 
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๖ 

ด้านคุณภาพ 

๑. ร้อยละของผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจที่ได้รับบริการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

๒. ร้อยละของนักเรียนมคีวามพร้อมดา้นตา่ง ๆ ท้ังดา้นการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เคร่ืองแบบนักเรียน  

อุปกรณก์ารเรียน หนังสอืเรียน แบบฝึกหัด และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓. ระดับความส าเร็จของนักเรียนมคีวามรู้ และประสบการณ์  จากการจัดกิจกรรมวชิาการ/ กิจกรรมทัศนศกึษา 

๔. ร้อยละของนักเรียน มคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จากการ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (คุณธรรม / ลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด) 

๕. ร้อยละของนักเรียน มทัีกษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพื่อการแสวงหาความรู้ และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

๖. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพตามจุดเนน้ 

๗. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลักระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น 

๘. ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ด้านการมสี่วนร่วม 

ระดับการมสี่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

ในขั้นตอนต่าง ๆ  ของการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการด าเนินงาน 
 

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน    

     (เงินอุดหนุนรายหัว / ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน / อาหารนักเรียนพักนอน)  ส าหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ   

มเีกณฑ์การจัดสรรดังนี้ 

     ๑.๑  เงินอุดหนุนรายหัว 

 ๑)  ระดับก่อนประถมศกึษา 

   - รายหัวโรงเรียนปกต ิ๘๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน  (๑,๗๐๐ บาท /คน/ปี) 

   - รายหัวจัดโดยครอบครัว  ๓,๕๙๖ บาท/คน/ภาคเรียน (๗,๑๙๒ บาท/คน/ปี) 

 ๒)  ระดับประถมศึกษา 

   - รายหัวโรงเรียนปกต ิ๙๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๙๐๐บาท/คน/ปี) 

   - ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (๔๐%) ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 

   - ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ๒,๖๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๕,๓๐๐ บาท/คน/ปี) 

   - รายหัวจัดโดยครอบครัว  ๓,๖๘๑ บาท/คน/ภาคเรียน (๗,๓๖๒ บาท/คน/ปี) 

 ๓)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   - รายหัวโรงเรียนปกติ  ๑,๗๕๐  บาท /คน / ภาคเรียน  (๓,๕๐๐  บาท/คน/ปี ) 

   - ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  (๓๐%)  ๑,๕๐๐  บาท /คน /ภาคเรียน (๓,๐๐๐  บาท/คน/ปี) 

   - รายหัวจัดโดยครอบครัว  ๕,๑๓๘  บาท  / คน /ภาคเรียน (๑๐,๒๗๖  บาท/คน/ปี) 
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๗ 

 ๔)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     - รายหัวโรงเรียนปกต ิ  ๑,๙๐๐   บาท/คน/ภาคเรียน   (๓,๘๐๐ บาท/คน/ปี) 

   - รายหัวจัดโดยครอบครัว  ๕,๓๐๓ บาท/คน/ภาคเรียน (๑๐,๖๐๖ บาท/คน/ปี) 

 ๕)  ปวช. ๑-๓ (จัดโดยสถานประกอบการ) รายหัว  ๕,๘๖๘  บาท / คน /ภาคเรียน  (๑๑, ๗๓๖ บาท/คน/ปี) 
 

มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ให้นักเรียนในโรงเรียน             

ขนาดเล็กตั้งแต ่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  ดังนี้ 

 ๑.โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน ๑๒๐  คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวท่ีได้รับปกติ  (ก่อนประถม 

๑,๗๐๐ บาท/ประถมศกึษา  ๑,๙๐๐ บาท) เพิ่มอกี ๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน ( ๕๐๐ บาท/คน/ปี) 

 ๒.โรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดเล็กที่มนีักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวท่ีได้รับปกติ (ม.ต้น ๓,๕๐๐ บาท/            

ม.ปลาย ๓,๘๐๐ บาท)  เพิ่มอีก ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน ( ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่  ๒  มถิุนายน  ๒๕๕๓  เห็นชอบให้เพิ่มเงินอดุหนุนใหโ้รงเรียนขยายโอกาสที่มี

นักเรียน ๓๐๐  คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวท่ีได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียน  ม.ต้นเพิ่มให้อีก ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน 

(๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 

 

ส าหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  มเีกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 

 ๑. ระดับก่อนประถมศกึษา  

     - นักเรียนประจ าหัวละ  ๙,๙๕๐   บาท/คน/ภาคเรียน  (๑๙,๙๐๐  บาท/คน/ปี) 

     - นักเรียนไป-กลับหัวละ  ๓,๐๖๐    บาท/คน/ภาคเรียน  (๖,๑๒๐    บาท/คน/ปี) 

 ๒. ระดับประถมศกึษา  

     - นักเรียนประจ าหัวละ  ๙,๙๕๐   บาท/คน/ภาคเรียน  (๑๙,๙๐๐  บาท/คน/ปี) 

     - นักเรียนไป-กลับหัวละ    ๓,๐๖๐    บาท/คน/ภาคเรียน  ( ๖,๑๒๐   บาท/คน/ปี) 

 ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

     - นักเรียนประจ าหัวละ  ๙,๘๕๐   บาท/คน/ภาคเรียน  (๑๙,๗๐๐  บาท/คน/ปี) 

     - นักเรียนไป-กลับหัวละ            ๒,๗๕๐  บาท/คน/ภาคเรียน  ( ๕,๕๐๐    บาท/คน/ปี) 

 ๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

     - นักเรียนประจ าหัวละ  ๙,๘๕๐  บาท/คน/ภาคเรียน  (๑๙,๗๐๐  บาท/คน/ปี) 

     - นักเรียนไป-กลับหัวละ             ๒,๗๕๐  บาท/คน/ภาคเรียน  ( ๕,๕๐๐   บาท/คน/ปี) 
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๘ 

ส าหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  มเีกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 

 ๑. ระดับก่อนประถมศกึษา  

     - นักเรียนประจ าหัวละ  ๑๐,๑๖๐   บาท/คน/ภาคเรียน  (๒๐,๓๒๐ บาท/คน/ปี) 

     - นักเรียนไป-กลับหัวละ             ๓,๐๖๐    บาท/คน/ภาคเรียน  (๖,๑๒๐  บาท/คน/ปี) 

 ๒. ระดับประถมศกึษา   

      - นักเรียนประจ าหัวละ  ๑๐,๑๖๐   บาท/คน/ภาคเรียน  (๒๐,๓๒๐  บาท/คน/ปี) 

     - นักเรียนไป-กลับหัวละ   ๓,๐๖๐    บาท/คน/ภาคเรียน  (๖,๑๒๐   บาท/คน/ปี) 

 ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     - นักเรียนประจ าหัวละ          ๑๐,๑๕๐   บาท/คน/ภาคเรียน  (๒๐,๑๐๐  บาท/คน/ปี) 

     - นักเรียนไป-กลับหัวละ              ๒,๙๕๐   บาท/คน/ภาคเรียน  (๕,๙๐๐   บาท/คน/ปี) 

 ๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     - นักเรียนประจ าหัวละ            ๑๐,๑๕๐   บาท/คน/ภาคเรียน  (๑๙,๗๐๐ บาท/คน/ปี) 

     - นักเรียนไป-กลับหัวละ   ๒,๙๕๐   บาท/คน/ภาคเรียน   (๕,๙๐๐    บาท/คน/ปี) 

 

๒. ค่าหนังสือเรยีน  
 

     ๒.๑ ลักษณะของหนังสือที่ใช้ 

 หนังสือท่ีกระทรวงศึกษาธกิารสนับสนุนงบประมาณให้สถานศกึษาจัดซื้อตามนโยบายการสนับสนุนค่าใชจ้่าย 

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้แก่ 

๒.๑.๑ ระดับกอ่นประถมศึกษาใชห้นังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีสอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย  

พุทธศักราช ๒๕๔๖                   

 ๒.๑.๒  ระดับประถมศึกษา (ป.๑–๖) ใชห้นังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน/รายวชิาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ 

 ๑)  ภาษาไทย 

 ๒)  คณิตศาสตร์ 

 ๓)  วทิยาศาสตร์ 

 ๔)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕)  สุขศึกษาและพลศกึษา 

 ๖)  ศลิปะ 

 ๗)  การงานอาชพีและเทคโนโลยี 

 ๘)  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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๙ 

 และใช้แบบฝึกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มี เพื่อเสริมทักษะท่ีจ าเป็นแก่นักเรียน เฉพาะระดับประถมศึกษา

เท่านัน้ ได้แก่ 

       ๑)  ภาษาไทย 

       ๒)  คณิตศาสตร์ 

       ๓)  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 ๒.๑.๓  ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑- ๖) ใช้หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 ๒.๒ งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปี ๒๕๕๕  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๕ เป็นค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

รายวิชาพื้นฐานในการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย เพื่อจัดสรรให้นักเรียน         

มหีนังสือใชเ้รียนครบทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ดังนี้ 
 

มูลค่าหนังสือต่อชุด   

 ก่อนประถมศึกษา  ๒๐๐.๐๐  บาท/คน/ปี 

 ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี ๑ ๕๖๑.๐๐  บาท/คน/ปี 

 ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี ๒ ๖๐๕.๐๐  บาท/คน/ปี 

 ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี ๓ ๖๒๒.๐๐  บาท/คน/ปี  

 ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี ๔ ๖๕๓.๐๐  บาท/คน/ปี 

 ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี ๕ ๗๘๕.๐๐ บาท/คน/ปี 

 ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี ๖ ๘๑๗.๐๐ บาท/คน/ปี  

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๑ ๖๙๙.๐๐  บาท/คน/ปี 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๒ ๘๖๓.๐๐  บาท/คน/ปี 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๓ ๙๒๘.๐๐  บาท/คน/ปี  

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๔      ๑,๒๕๗.๐๐ บาท/คน/ปี 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๕      ๑,๒๖๓.๐๐  บาท/คน/ปี 

 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๖      ๑,๑๐๙.๐๐  บาท/คน/ปี  

 ชัน้ ปวช. ๑-๓             ๒,๐๐๐.๐๐  บาท/คน/ปี   (สถานประกอบการ) 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑๐ 

    ๒.๓  แนวทางการจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ หนงัสือเรียนและแบบฝกึหัด 

๒.๓.๑ การคัดเลือกหนังสือ 

 ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการวิชาการผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 

ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) โดยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานพิจารณาคัดเลือกหนังสือ         

ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษาและมีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน   ซึ่งสามารถเลือกได้จากบัญชีก าหนด

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากเว็บไซต์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

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

ส าหรับการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยพิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตร

สถานศกึษา การส่งเสริมนสิัยรักการอา่น ส่งเสริมกระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งสามารถ

ดูรายช่ือตัวอย่างหนังสือท่ีผ่านการประกวด/การคัดเลอืกจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน จากบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้

ส าหรับใชใ้นสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เชน่เดียวกัน 

๒.๓.๒  หลักการจัดซื้อหนังสือ 

       ๑. หนังสือเสริมประสบการณ์จัดซื้อเพื่อใช้ส าหรับการจัดการเรียน รู้ท่ีหลากหลายและเพียงพอต่อ        

การจัดประสบการณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย 

       ๒. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑                

จัดซือ้ ๑๐๐ % ของจ านวนนักเรียน 

     ๓. หนังสือแบบฝึกหัดจัดซื้อเฉพาะรายวชิาพื้นฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดในระดับประถมศึกษา

เท่านั้น ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) จัดซือ้ ๑๐๐% ของจ านวนนักเรียน 

   ๔. งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถถัวระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ระดับช้ันได้ 

      ๕. ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนท่ีจัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรียกคืนทุกชั้น และให้นักเรียน

ตระหนักและใชห้นังสือให้คุม้ค่าและเกิดประโยชนส์ูงสุด 

                ๖.  งบประมาณท่ีเหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐานให้แก่

นักเรียนทุกคนแล้วสามารถน าไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติม ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษาหรือจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น  หรือน าไปใช้กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑๑ 

     ๗. วธีิด าเนนิการจัดซือ้ 

       ๑) ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ ด าเนินการโดยให้ค านงึถึงคุณภาพท่ีเหมาะสมกับราคาและให้ต่อรองราคาจาก

ผู้ขายเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดและหากด าเนนิการด้วยวิธีพิเศษตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๓ (๖) กรณีหนังสือเรียน

ท่ีคัดเลือกมีความจ าเป็นต้องระบุชื่อส านักพิมพ์ และชื่อผู้แต่งเป็นการเฉพาะให้ด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใ สและ             

เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมโดยให้จัดท าประกาศเผยแพร่หนังสือเรียนท่ีคัดเลือกและจัดท าหนังสือแจ้งให้ 

ผู้มีอาชพีร้านค้า  ส านักพมิพเ์ข้าแข่งขันราคาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้เมื่อมผีู้เสนอราคาต่ าสุดแล้วหากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสม

ให้ท าการตอ่รองราคาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

 ๒) ให้สถานศึกษาเตรียมด าเนินการหาผู้ขายไว้เพื่อให้พร้อมท่ีจะท าสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้ง

อนุมัตกิารโอนเงินงบประมาณเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศกึษา 

 ๓) เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจ านวนเงินท่ีได้รับแจ้งการโอนเงินและจ านวนเงินในสมุด         

คู่ฝากของธนาคารวา่มีจ านวนเงินท่ีถูกต้องตรงกัน 

 ๔) ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษา ตามจ านวนเงินท่ีได้รับส่ง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

 ๕) เมื่อด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียนและให้

นักเรียนลงช่ือรับหนังสือไวเ้ป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 

 ๖) การจัดซื้อควรเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไม่มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อ          

ร่วมสังเกตการณใ์นการจัดซือ้และตรวจรับพัสดุอยา่งน้อย ๑ คน 

 ๗) การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และให้ทัน        

ก่อนเปิดภาคเรียนท้ังน้ีได้ก าหนดปฏทิินการด าเนนิงานมาให้ด้วยแล้ว 
  

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

 อุปกรณ์การเรียนท่ีจ าเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบไม้บรรทัด 

เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุ ICT  กระดาษ A๔  สีเทียน  ดินน้ ามันไร้สารพิษ 

กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้ 

 ก่อนประถมศึกษา         ๑๐๐  บาท/ภาคเรียน    (๒๐๐บาท/ปี) 

ประถมศึกษา         ๑๙๕  บาท/ภาคเรียน   (๓๙๐บาท/ปี) 

มัธยมศกึษาตอนต้น       ๒๑๐  บาท/ภาคเรียน   (๔๒๐บาท/ปี) 

มัธยมศกึษาตอนปลาย   ๒๓๐  บาท/ภาคเรียน    (๔๖๐บาท/ปี) 

ชัน้ ปวช.๑-๓         ๒๓๐  บาท/ภาคเรียน   (๔๖๐บาท/ปี) 

 (สถานประกอบการ) 

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้  



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑๒ 

แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นเงินงบอุดหนุน

ท่ัวไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษด าเนินการตามแนวทางการบริจาคเงินท่ีได้รับสิทธ์ิค่าอุปกรณ์การเ รียน   

โดยบริจาคเงิน   ท่ีได้รับสิทธ์ิดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามวัตถุประสงค์ หรือบริจาคให้โรงเรียนขนาดเล็ก ยากจน ขาดแคลนภายในเขตนั้นๆ โดยเป็นความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี  ๔ ฝ่าย โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือ

ผู้ปกครองเพื่อน าไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนท่ีจ าเป็นต้องใช้ ในการเรียนการสอนได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับ

นักเรียนในแต่ละระดับชั้นโดยส่งผลต่อคุณภาพ  เช่นสมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์  วัสดุ ICT 

กระดาษ สีเทียน ดินน้ ามันไรส้ารพิษ กระเป๋านักเรียน เป็นต้น 

 ๑. ผู้ปกครองสามารถใช้จา่ยเงินอุปกรณก์ารเรียนโดยถัวจ่ายร่วมกับค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ 

 ๒. กรณท่ีีผู้ปกครองบริจาคค่าอุปกรณก์ารเรียน ให้แกส่ถานศกึษาด าเนนิการตามแนวทางการบริจาคเงนิท่ีได้รับ

สิทธ์ิคา่อุปกรณก์ารเรียน  โดยบริจาคเงนิท่ีได้รับสิทธ์ิดังกลา่วให้กับโรงเรียนดว้ยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนน าไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของโรงเรียน  หรอืน าไปบริจาคใหโ้รงเรียนขนาดเล็ก ยากจน ขาดแคลนภายใน

ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 

 วธีิปฏบัิตใินการจ่ายเงินการควบคุมตดิตามและตรวจสอบให้ปฏบัิตเิหมอืนกับการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  
 

๔. ค่าเคร่ืองแบบนักเรยีน   
 

เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ ๒ ชุด/ปีในอัตรา 

 ก่อนประถมศึกษา   ๓๐๐ บาท/คน/ปี 

 ประถมศึกษา   ๓๖๐ บาท/คน/ปี 

 มัธยมศกึษาตอนต้น  ๔๕๐ บาท/คน/ปี 

 มัธยมศกึษาตอนปลาย  ๕๐๐ บาท/คน/ปี 

 ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ) ๙๐๐ บาท/คน/ปี 
 

 กรณนีักเรียนมชีุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้ 

กรณกีารจัดซื้อชุดนักเรียนท่ีต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่าท่ีก าหนดวงเงินดังกล่าวอาจซื้อได้เพยีง ๑ ชุด                   

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑๓ 

แนวทางการจัดซื้อจัดหาเคร่ืองแบบนักเรยีน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินงบประมาณเคร่ืองแบบนักเรียนซึ่งเป็นเงินงบอุดหนุน

ท่ัวไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครองเพื่อไป

จัดซือ้เครื่องแบบนักเรียนคนละ ๒ ชุดในกรณีต้องใช้เคร่ืองแบบนักเรียนท่ีแตกต่างไปจากเคร่ืองแบบปกติและราคาสูงกว่า

วงเงินท่ีได้รับอาจจัดซื้อได้เพียง ๑ ชุดและหากมีเครื่องแบบนักเรียนปกติเพียงพอแล้วอาจน าเงินท่ีได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด

รองเท้าถุงเท้าชุดลูกเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา/อุปกรณก์ารเรียนท่ีจ าเป็นได้โดยด าเนนิการ ตามขัน้ตอนดังนี้ 
 ๑.เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบ จ านวนเงินท่ีได้รับแจ้งการโอนเงินและจ านวนเงินในสมุด    

คู่ฝากของธนาคารวา่มีจ านวนเงินท่ีถูกต้องตรงกัน 

 ๒.สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษาตามจ านวนเงินท่ีได้รับส่ง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพ่ือรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

 ๓.สถานศกึษาแตง่ตัง้ผูจ้่ายเงินอย่างนอ้ย  ๒  คนเพื่อร่วมกันจา่ยเงินให้กับนักเรียนและ / หรือผู้ปกครอง          

โดยลงลายมอืช่ือรับเงินกรณนีักเรียนไม่สามารถลงลายมอืช่ือรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อไว้เป็น

หลักฐานการจ่ายตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ ในภาคผนวก 

 ๔.สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครองจัดซื้อจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียนได้ตามความต้องการเช่น จัดซื้อจาก

สหกรณ์ ร้านค้า  ชุมชน  กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง โดยด าเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน  ส าหรับโรงเรียนท่ีห่างไกล 

กันดาร ศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ ท่ีผู้ปกครองหาซื้อได้ล าบากโรงเรียนสามารถด าเนินการช่วยแหลือในการจัดหาได้

โดยความเห็นชอบของภาคี ๔ ฝ่าย 

 ๕.สถานศกึษาตดิตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนจากนักเรียน/ผู้ปกครอง 

 ๖.สถานศกึษาดูแลให้นักเรียนมเีครื่องแบบนักเรียนจริง 

 ๗.สถานศกึษาตรวจสอบหากพบว่านักเรียนไม่มเีครื่องแบบนักเรียนโดยท่ีน าเงนิไปใช้จ่ายอย่างอื่นท่ีไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ 

 ๘. ผู้ปกครองสามารถใช้จา่ยเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนโดยถัวจ่ายร่วมกับค่าอุปกรณก์ารเรียนได้ 

 ๙. กรณีท่ีผู้ปกครองบริจาคค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ให้แก่สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการบริจาคเงินท่ี

ได้รับสิทธ์ิคา่เคร่ืองแบบนักเรียน โดยบริจาคเงนิท่ีได้รับสิทธ์ิดังกลา่วให้กับโรงเรียนดว้ยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนน าไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  หรอืน าไปบริจาคให้โรงเรียนขนาดเล็ก ยากจน ขาดแคลนภายใน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 

๔ ฝ่าย 

 

 

 

 

 
 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑๔ 

๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 

 กจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย  

 ๑. กิจกรรมวชิาการ  

 ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด  

 ๓. ทัศนศกึษา  

 ๔. การบริการสารสนเทศ/ ICT 

 ท้ังนีใ้นการวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตอ้งให้ภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน

ชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีส่วนร่วมและพิจารณา โดยท่ีผลการ

พจิารณาต้องไมเ่ป็นการรอนสิทธ์ิของเด็กยากจน เด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ และเด็กดอ้ยโอกาสท่ีพึงจะได้รับ 
 

กจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ๑. กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคน

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเรียนอ่อนให้มี

ศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างจินตนาการ ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ เช่น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

ด้านประชาธิปไตย  ด้านส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า  กิจกรรมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กิจกรรมปลูกฝังความรู้รักสามัคคี กิจกรรมแก้ปัญหาความขัดแย้ง เช่น ค่ายสันติวิธี ค่ายวิทย์-คณิตคิดสนุก ค่ายทักษะชีวิต

ค่ายภาษาพาเพลิน (แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) เป็นต้นโดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าว  อย่างน้อยปีละ 

๑ คร้ัง 

๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านยิมท่ีดงีามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

     - กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา เชน่ ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษโ์ลก ค่ายรักษส์ัตว์  ค่ายยุวชนคนดี กิจกรรม

อาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

     - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด โดยให้นักเรียนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะเช่น การเดินทางไกล 

การอยูค่่ายพักแรม การผจญภัย (ไตเ่ขาปีนตน้ไมฯ้ลฯ)  โดยก าหนดให้ด าเนนิการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑  คร้ัง 

๓. ทัศนศกึษา โดยเนน้ภูมศิาสตร์ และประวัตศิาสตร์ของชาติ และท้องถิ่น และ/หรือทัศนศกึษาตามแหล่งเรียนรู้

ตา่ง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนท่ีเพิ่มเตมิจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้และ

ประสบการณ์อยา่งกว้างขวางโดยก าหนดให้ด าเนนิการกิจกรรมดังกลา่วอย่างนอ้ยปีละ  ๑  คร้ัง 

 ๔. การบริการสารสนเทศ / ICT  เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/  บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติม          

จากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต                 

การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อ รายงาน การน าเสนอข้อมูล  การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ โดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกลา่วอย่างนอ้ย ๔๐ ชั่วโมง/ปี/คน 
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๑๕ 

 งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน  ดังนี้ 

ก่อนประถมศึกษา         ๒๑๕    บาท/ภาคเรียน (๔๓๐บาท/ปี) 

ประถมศึกษา         ๒๔๐    บาท/ภาคเรียน (๔๘๐บาท/ปี) 

มัธยมศกึษาตอนต้น       ๔๔๐   บาท/ภาคเรียน  (๘๘๐บาท/ปี) 

มัธยมศกึษาตอนปลาย   ๔๗๕   บาท/ภาคเรียน (๙๕๐บาท/ปี) 

ปวช. ๑-๓         ๔๗๕   บาท/ภาคเรียน (๙๕๐บาท/ปี)   

(สถานประกอบการ) 
 

แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศกึษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 

ส าหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีลักษณะ

พเิศษจากโรงเรียนปกติท่ัวไป ได้รับการอนุโลมนอกจากแนวทางการด าเนนิการข้างต้น ดังนี ้

เครื่องแบบนักเรียน 

๑. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รับนักเรียนในลักษณะประจ า ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านเคร่ืองแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดล าลอง ถุงเท้านักเรียน 

รองเท้านักเรียน เข็มขดั ชุดนักศกึษาวชิาทหาร ตามหนังสอืส านักงบประมาณ ท่ี นร ๐๔๑๐/๑๙๓๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๔๕ และจากแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้รับงบเคร่ืองแบบนักเรียน 

คนละ ๒ ชุด ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน   ให้น าไปจัดท ากิจกรรมท่ีพัฒนาคุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัด รองเท้า  ชุดกีฬา 

เป็นต้น ที่ไมเ่พยีงพอ โดยให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการแทน ผู้ปกครองท่ีมอบฉันทะไว้กับผู้อ านวยการโรงเรียน ด้วยเหตุผล

ผู้ปกครองมภีูมิล าเนาอยู่หา่งไกลและการคมนาคมล าบาก 

๒. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ท่ีรับนักเรียนประเภทไป – กลับ สามารถด าเนินการ 

ตามแนวนโยบายได้ 

๓. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ให้บริการเด็กพิการตัง้แตแ่รกเกดิหรือแรกพบความพกิาร ในการฟื้นฟูและพัฒนา

สมรรถภาพ โดยจัดซือ้เสื้อผา้หรือเครื่องแต่งกาย (ชุดตา่งๆ) ตามความเหมาะสม 

ด้านหนงัสือเรียน 

๑.โรงเรียนการศึกษาพิเศษท่ีเปิดสอนเฉพาะความพิการ  ๔ ประเภท จ านวน ๔๓ โรงเรียน (โรงเรียนบกพร่อง

ทางรา่งกายหรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนบกพร่องทางสตปัิญญา) 

     ๑.๑ โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางรา่งกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสอืเรียนเองในบางส่วน 

     ๑.๒ โรงเรียนสอนคนตาบอด ไม่สามารถใช้หนังสอืเรียนตามปกติให้จัดท าหนังสอือักษรเบรลลไ์ด้ 

     ๑.๓ โรงเรียนบกพร่องทางสตปัิญญา ให้จัดท าแบบเรียนในด้านพัฒนาศักยภาพและแบบเสริมประสบการณ์

ของเด็กแตล่ะบุคคล 

๒. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เป็นสถานศกึษาท่ีให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการตั้งแตแ่รกเกดิหรือแรกพบ            

ความพกิารและบริการเด็กพิการประเภทตา่งๆ จึงให้จัดท าเอกสารตาม IEP (Individualized Education Program) ของ         

เด็กพิการแตล่ะบุคคลและแบบเสริมประสบการณ์ รวมท้ังผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑๖ 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนท่ัวไป รายการค่าใช้จ่าย          

ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่  ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว / ปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน / อาหารนักเรียนพักนอน)   ๒) ค่าหนังสือเรียน  ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน  ๔) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และ  

๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔ และ          

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๕) ดังนี้ 
 ๑.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จัดสรรงบประมาณภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔ โดยใช้ข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และจัดสรรงบประมาณภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๕ โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล           

ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยคิดนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง ท้ังนี้นักเรียนเข้าใหม ่                  

ชั้นอนุบาล ๑,ป.๑,ม.๑,ม.๔ จัดสรรให้เบื้องต้นร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน เนื่องจากยังไม่ทราบจ านวนนักเรียนท่ีแน่นอน  

ส าหรับชัน้ป.๑, ป.๒, ป.๓, ป.๔, ป.๕,ม.๑, ม.๒, ม.๔, ม.๕  คิดนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔  เลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง 

๑๐๐%  และจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้อีกตามข้อมูลนักเรียน  ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ส่งภายในวันท่ี ๓๐ 

มถิุนายน ๒๕๕๕  
 

กรณีนักเรียนเข้าใหม่คือ ชั้น อ.๑,ป.๑,ม.๑,ม.๔ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร

งบประมาณให้เบื้องต้นก่อน ๘๐% ของนักเรียนเดิม และคิดนักเรียนเดิมชั้น ป.๑, ป.๒, ป.๓, ป.๔, ป.๕,ม.๑, ม.๒, ม.๔,   

ม.๕ เลื่อนชัน้ไปอีกระดับชั้นหนึ่ง ๑๐๐% นั้น ในทางปฏิบัติจริงโรงเรียนจ าเป็นต้องจัดสรรเงิน/จัดหาให้กับนักเรียนท่ีมีจริง

ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ครบทุกคน ดังนั้น 

 ๑) กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจ านวนนักเรียนให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการ           

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นล าดับแรกก่อน  หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับ

ถัดไป  และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจ านวนนักเรียนจริง ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕ แล้วให้ส่งใช้คืน

รายการเดิม 

 ๒) กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วมีเงินเหลือเนื่องจากได้รับจัดสรรเกินจ านวนนักเรียนท่ีมีจริง       

ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ (นักเรียนใหม่น้อย/นักเรียนเดิมย้าย) ห้ามโรงเรียนใช้เงินท่ีเหลือนี้ ให้โรงเรียนเก็บเงินนี้ไว้

สมทบในการจัดสรรซึ่งจะหักลบเงินท่ีเหลอืคร้ังต่อไป (ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศกึษา ๒๕๕๕ : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖)  
 

อน่ึง  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสารสนเทศ  

มกีารส ารวจจ านวนนักเรียนปีละ ๒ คร้ัง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ / คร้ังท่ี ๒ วันท่ี 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)  และตอ่เนื่องในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ (คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ / คร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้ครบถ้วนตรงตามจ านวนนักเรียนท่ีมีจริง ซึ่งจะท าให้ทราบ

ความเคลื่อนไหวของเด็กนักเรียนแต่ละภาคเรียน  ดังนั้นจึงจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้  
 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑๗ 

ก. การจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ (ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) 

 ๑.จัดสรรงบประมาณให้คร้ังแรก ตน้เดอืนมนีาคม ๒๕๕๕ นักเรียนเข้าใหม่คือ ชั้น อ.๑,ป.๑,ม.๑,ม.๔ จะจัดสรร

งบประมาณให้เบือ้งต้นก่อน ๘๐% ของนักเรียนเดิม และคิดนกัเรียนเดิมชัน้ ป.๑, ป.๒, ป.๓, ป.๔, ป.๕ ,ม.๑, ม.๒, ม.๔, 

ม.๕ เลื่อนชัน้ไปอีกระดับช้ันหนึ่ง ๑๐๐%     

๒.กรณโีรงเรียนใดที่มกีารรายงานขอ้มูลนักเรียนท่ีรับจรงิมาให้ครบถ้วน และมีการยืนยันข้อมูลมาให้  ภายในวันท่ี 

๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๕   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้อีกจนครบ ๑๐๐% 

ตามจ านวนนักเรียนจริงภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 

ข. การจัดสรรภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕  (ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จะจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้ภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๕  

โดยจัดสรรให้ ๗๐ % ของจ านวนนักเรียนท่ีรายงานคร้ังท่ี ๑ (วันท่ี๑๐ มถิุนายน ๒๕๕๕) 

 ๒. โรงเรียนท่ีรายงานข้อมูลและยืนยันข้อมูลคร้ังท่ี ๒  มาทันภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จะจัดสรรงบประมาณเพ่ิมให้อีกเพื่อให้ครบ ๑๐๐% ตามจ านวนนักเรียนจริง  
 ๓. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ

จัดการศกึษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เป็นรายสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการศกึษาให้ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาทราบและแจ้งให้สถานศกึษาทราบ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรมตอ่ไป  ซึ่งโรงเรียนสามารถ

เปิดดูรายละเอยีดการจัดสรรได้จากเว็บไซต์ของส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน www.plan.obec.go.th 
๔. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานจะโอนงบประมาณดังกล่าวท้ัง ๕ รายการขา้งตน้เข้าบัญชเีงิน

ฝากธนาคารของสถานศกึษาทุกแห่งเพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการให้เสร็จสิ้น สถานศกึษาได้รับหนังสือเรียนภายในวันท่ี  

๓๑ มนีาคม ๒๕๕๕ นักเรียนไดรั้บหนังสือเรียน  เคร่ืองแบบนักเรียน  และอุปกรณก์ารเรียนก่อนเปิดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๕  

ส าหรับโรงเรียนท่ีเป็นหนว่ยเบิก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานได้โอนเงินประจ างวดให้เพื่อเบิกจากคลัง

จังหวัด  

  ๕. เงินค่าอุปกรณก์ารเรียนท่ีนักเรียน/ผู้ปกครองรับเงินสดไปแลว้  ให้น าส่งใบส าคัญรับเงินแก่สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑๘ 

แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเคร่ืองแบบนักเรยีน/ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

 กรณท่ีีผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธ์ิคา่เคร่ืองแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว มีความประสงค์ท่ีจะ

บริจาคเงินท่ีได้รับสิทธ์ิดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ หรือบริจาคให้โรงเรียนขนาดเล็ก ยากจน ขาดแคลนภายในเขตนั้นๆ โดยเป็นความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย  ทัง้นี้สามารถท าได้โดยท าใบส าคัญรับเงินจากโรงเรียน และน า

ใบบริจาคเงนิให้กับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกันดังน้ี 
 
 

แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอปุกรณ์การเรียน) 

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

ใบส าคัญรับเงิน 

     โรงเรียน.................................................. 

     สพท. ..................................................... 

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

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)..................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่..............................ถนน................................................แขวง/ต าบล.......................................................... 

อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์........................................ 

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

หมายเลขประจ าตัวนักเรียน (๑๓ หลัก)...............................................ระดับชั้น................. .......ปกีารศึกษา ๒๕๕๕ 

ขอรับสิทธิ์คา่เครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ดังนี้ 

  ๑. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น................จ านวนเงนิ..............................................บาท 

  ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น................จ านวนเงนิ..............................................บาท 

     รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ านวน.........................................บาท (..................................................................) 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้รบัเงิน 

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

ลงชื่อ..............................................ผู้จ่ายเงิน 

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

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

ข้าพเจ้ามีความประสงคท์ี่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน          

ที่เป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าได้รับด้วยความสมัครใจให้แก่ 

 โรงเรียนตนเอง  

 โรงเรียนขนาดเล็ก ยากจน ขาดแคลนภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน โดยเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการภาค ี๔ ฝ่าย ในรายการ ดังน้ี  

 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน.........................................................บาท  

 ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน.........................................................บาท 

รวมจ านวนเงนิทัง้สิน้........................บาท (...................................................................) 

เพ่ือให้โรงเรียนน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป (โดยโรงเรียนได้ออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..  เลขที่  ลงวันที่   ให้กับผู้บริจาคแล้ว  
 

ลงช่ือ.....................................................ผูบ้ริจาค  ลงช่ือ...............................................ผูรั้บเงินบริจาค 

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



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๑๙ 

แนวทางด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม  

 นโยบายการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศกึษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ในการร่วมคิด  รว่มท า ร่วมตดิตามประเมินผล และรว่มรับผิดชอบ โดยกลุ่มเป้าหมายการในการมีส่วนร่วม

ประกอบด้วย นักเรียน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาท

ดังนี้ 

 นักเรียน 

 ผู้แทนนักเรียนในคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ร่วมพจิารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน การก าหนด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินท่ีเหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ เงิน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา  และร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนา

แนวทางการด าเนินงาน  นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการพิจารณาจัดซื้อจัดหา เคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

ของตนตามความเหมาะสม  รับผิดชอบการใช้ การรักษาหนังสอืเรียนและอุปกรณก์ารเรียนให้คุ้มคา่เกดิประโยชนส์ูงสุดต่อ

การเรียน และรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  น าสิ่งท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการเรียน การด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  มีระเบียบวนิัย มีคุณธรรมจรยิธรรม ร่วมอนุรักษแ์ละแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

ผู้ปกครอง 

 ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน การก าหนด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินท่ีเหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงิน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่าย  ซึ่งกันและกันของสถานศึกษา  และร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อ

พัฒนาแนวทางการด าเนินงาน   ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนใน

ปกครองให้เพยีงพอ โดยเงินท่ีได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ  สรา้งความตระหนักและปลูกฝังนิสัยให้นักเรียน

ใช้หนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน เพื่อน าสิ่งท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และให้เป็นผู้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามเป้าประสงค์

ของหลักสูตร 

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการ

นักเรียน) 

 มบีทบาทร่วมพจิารณาให้ความเห็นชอบ ประเมิน และปรับปรุงการคัดเลอืกหนังสอืเรียน  การก าหนดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา  ให้ความเห็นชอบในการใชเ้งินท่ีเหลอื

จากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศกึษา  และ

ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๐ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  

 มีบทบาทร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมิน และปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน  การก าหนดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการใชเ้งินท่ีเหลือจาก

การด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ  เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา   

สังเกตการณใ์นการจัดซือ้และตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน  ร่วมให้

ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน รับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษาให้การบริหารจัดการ

ปัจจัยท่ีได้รับจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี

คุณภาพ  เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 

ตารางแสดงการมสี่วนร่วม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีส่วน 

ไดเ้สีย 

ร่วม

คิด 

ร่วม

ท า 

ร่วม

ตดิตาม 

ประเมนิผล 

ร่วม

รับผดิชอบ 

ภาค

ประชาชน 

๑. นักเรียน     

๒. ผู้ปกครอง     

๓. ภาคี ๔ ฝ่าย  -   

๔. กรรมการ 

สถานศกึษา 
 -   

ภาค

ราชการ 

๑. สถานศกึษา     

๒. สพป./สพม.  -   

๓. สพฐ.  -   



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๑ 

การติดตาม ควบคุม และก ากับ 
 

๑. พัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้แทน

ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน ถ้าเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนน้อยกว่า ๓๐๐ คน) ให้มีได้ไม่

น้อยกว่าฝ่ายละ ๑ คน ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่(มีนักเรียน ๓๐๑ คนขึ้นไป) ให้มีได้ไม่น้อยกว่าฝ่ายละ ๒ คน โดยการ

เสนอชื่อของกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือดูแล

สนับสนุนและแก้ปัญหา 

๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดตัง้คณะกรรมการประสานงานตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนนิงาน

ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและรายงานผลการด าเนนิงานโดย 

๒.๑ สถานศกึษารายงานผลการด าเนนิงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ผ่านทางเว็บไซต ์

ของส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานคอื 

- สถานศกึษาในเขตภาคกลางท่ีเว็บไซต์ http://eme๑.obec.go.th 

- สถานศกึษาในเขตภาคเหนือท่ีเว็บไซต์ http://eme๒.obec.go.th 

- สถานศกึษาในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืท่ีเว็บไซต์ http://eme๓.obec.go.th 

- สถานศกึษาในเขตภาคใตท่ี้เว็บไซต์ http://eme๔.obec.go.th 

๒.๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก ากับติดตามสถานศกึษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ ๒.๑ 

เป็นรายสถานศึกษา โดยความร่วมมือจากทุกฝา่ยท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานจัดตั้งคณะกรรมการติดตามขั้นตอนการด าเนินงานตามนโยบาย

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔. สถานศกึษาแตง่ตัง้กรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นกรรมการติดตามประเมินผลการ

ใชห้นังสือเรียน อุปกรณก์ารเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eme1.obec.go.th/
http://eme2.obec.go.th/
http://eme3.obec.go.th/
http://eme4.obec.go.th/


 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๒ 

แต่งตั้ง 

โครงสร้างของคณะกรรมการภาค ี๔ ฝ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบดว้ย 

๑.ผู้แทนคร ู ไมน่อ้ยกว่า  ๑  คน 

๒.ผู้แทนผู้ปกครอง ไมน่อ้ยกว่า  ๑  คน 

๓.ผู้แทนชุมชน ไมน่อ้ยกว่า  ๑  คน 

๔.ผู้แทนกรรมการนักเรียน ไมน่อ้ยกว่า  ๑  คน 

รวม ไมน่อ้ยกว่า  ๔  คน 

 

 

สถานศึกษาจัดท าประกาศเปน็รายปแีจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอ านาจหนา้ที ่

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการภาคี  ๔ ฝ่าย 

๑. ร่วมพจิารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลอืกหนังสอืเรียน 

๒. ร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียน 

และสถานศกึษา 

๓. ให้ความเห็นชอบในการใชเ้งินท่ีเหลอืจากการด าเนนิการจัดซื้อหนังสือเรียน 

และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา 

๔. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนนิงาน  

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการภาค ี ๔ ฝ่าย 

กรณสีถานศึกษาขนาดเล็ก  

(มีนักเรยีนน้อยกว่า ๓๐๐ คน) 

กรณสีถานศึกษาขนาดใหญ่  

(มีนักเรยีนตั้งแต่ ๓๐๑ คนขึ้นไป 

ประกอบดว้ย 

๑.ผู้แทนคร ู ไมน่อ้ยกว่า  ๒  คน 

๒.ผู้แทนผู้ปกครอง ไมน่อ้ยกว่า  ๒  คน 

๓.ผู้แทนชุมชน ไมน่อ้ยกว่า  ๒  คน 

๔.ผู้แทนกรรมการนักเรียน ไมน่อ้ยกว่า  ๒  คน 

รวม ไมน่อ้ยกว่า  ๘  คน 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๓ 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

 เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานจงึก าหนดปฏิทินการด าเนนิงานดังนี้ 
 

ปฏิทนิการด าเนินงาน 

ตามนโยบายการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศกึษา 

ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ที ่ รายการ วัน/เดือน/ป ี

๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักการ และแนวทาง

การด าเนนิงานตามนโยบายฯ 

เดอืนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศบัญชรีายช่ือหนังสือ 

๒.๑ หนังสือเรียนท่ีมีอยู ่(ป.๑ ป.๒ ป.๔  ป.๕  และ ม.๑  ม.๒  ม.๔  ม.๕) 

๒.๒ หนังสือเรียนท่ีจัดท าใหม ่(ป.๓  ป.๖ และ ม.๓ ม.๖) 

 

วันท่ี  ๑๓  มกราคม ๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๑๓,๒๗ มกราคม , 

๑๗,๒๙ กุมภาพันธ์ และ 

๑๒  มนีาคม ๒๕๕๕ 

๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ 

ให้กับสถานศกึษา 

วันท่ี ๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 

๔ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/

สถานศกึษา ชี้แจงผู้ปกครอง 

ภายในเดอืนมนีาคม ๒๕๕๕ 

 

๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส านักนโยบายและแผน 

การศึกษาขั้นพืน้ฐานรณรงค์เพือ่การบริจาค (เครื่องแบบ/อุปกรณก์ารเรียน) 

วันท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ์ – 

๑๕ มนีาคม ๒๕๕๕ 

๖ สถานศกึษาจัดซื้อหนังสือเรียนฯ / ส่งของ / ตรวจรับตามนโยบาย 

การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

 

๗ สถานศกึษาจัดหนังสอืให้ผู้เรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ภายในวันท่ี ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๘ สถานศกึษาจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณก์ารเรียนให้กับผู้ปกครอง

และหรือนักเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน  

ภายในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

๙ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

และสถานศกึษาด าเนนิการตดิตาม ควบคุม และก ากับ ให้เป็นไปตามแนวทาง

นโยบายฯ 

ตัง้แตเ่ดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๑๐ สถานศกึษารายงานยอดผู้บริจาค (เครื่องแบบ/อุปกรณก์ารเรียน) ผ่านเว็ปไซด์

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ครัง้ท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๑๕ มถิุนายน ๒๕๕๕ 

ครัง้ท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๔ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑. นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนรายการค่าจัดการเรียน           

การสอน หนังสอืเรียน อุปกรณก์ารเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งทั่วถึงและเท่าเทียม 

 ๒. นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียนและเคร่ืองแบบ

นักเรียนครบทุกคน 

 ๓. สถานศกึษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๔. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่าจัดการเรียนการสอน 

หนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถน าเงินส่วนนี้ไปใช้ใน

ชวีติประจ าวันในเร่ืองอื่นๆได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 

 ๕. การมสี่วนร่วมจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทาง 

การปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๕ 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๖ 

การบรหิารงบประมาณ งบเงนิอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 

 

หลักการ 
 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมี

สิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ” 

และพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ หมวด ๒ มาตรา 

๑๐ ได้บัญญัตไิวว้า่ “การจัดการศกึษาตอ้งจัดให้บุคคลมสีิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า

สิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้   อย่างท่ัวถึงและมคีุณภาพโดยไม่เก็บคา่ใชจ้่าย” และหมวด ๘ มาตรา ๖๐ ได้บัญญัติไว้ว่า ให้รัฐ

จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรร

เป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้ (๑) จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสม แก่ผู้เรียน

การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน” จึงเป็นหน้าท่ีของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่จะตอ้งด าเนินการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการค่าจัดการเรียนการสอน (คา่ใชจ้่ายรายหัว) จัดสรรให้สถานศกึษาเพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์

สูงสุดในการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

แนวทางการใช้งบประมาณ 
 

 เพื่อให้การใชจ้่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา     

ขัน้พืน้ฐาน  รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าใชจ้่ายรายหัว)  เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากท่ีสุด จึงก าหนด

แนวปฏบัิตดิังนี้ 

 ๑. ให้สถานศกึษาจัดท าแผนการปฏบัิติการประจ าปขีองสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของสถานศกึษา

นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ๒. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปขีองสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเห็นชอบ 

 ๓. รายงานผลการด าเนนิงานของสถานศกึษาให้สาธารณชนไดรั้บทราบ 

 ๔. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติการประจ าปขีองสถานศึกษา 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๗ 

ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 

 การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏบัิตติามระเบียบของทางราชการ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ใช้ในลักษณะ         

๓ ประเภท งบรายจ่าย ดังนี้ 
 

๑. งบบุคลากร 

 ๑.๑ ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดอืน พนักงานขับรถ   

 

๒.งบด าเนินงาน 

 ๒.๑ ค่าตอบแทน เชน่ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนวทิยากรวชิาชีพท้องถิ่น ฯลฯ 

 ๒.๒ ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ          

พานักเรียนไปทัศนศกึษาแหลง่เรียนรู้ ฯลฯ 

 ๒.๓ ค่าวัสดุ เชน่ ค่าวสัดุการศกึษา ค่าเคร่ืองเขียน ค่าวัสด ุเวชภัณฑ ์ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ ฯลฯ 

 

๓. งบลงทุน 

 ๓.๑  ค่าครุภัณฑ์ เชน่ จัดซือ้อุปกรณค์อมพิวเตอร์ เครื่องถา่ยเอกสาร 

 ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง               

ท่ีมีวงเงินเกินกวา่ ๕๐,๐๐๐ บาท เชน่ ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนนสะพาน บอ่น้ า ฯลฯ 

 

 ท้ังนี ้กรณี งบลงทนุและงบด าเนินงาน สามารถด าเนินการไดเ้พิ่มเตมิตามหนังสอืของส านักงบประมาณ             

ด่วนท่ีสุด ที่ นร ๐๗๐๒/ ว ๕๑ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เร่ือง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๘ 

การบรหิารงบประมาณ งบเงนิอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายการค่าจัดการเรียนการสอน 

(เงนิอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

 
นิยาม 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) คือเงินงบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่

สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเป็นการ

ช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ี

สูงขึน้ 

 นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนท่ีผู้ปกครองมรีายได้ตอ่ครัวเรือนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ตอ่ปี 

 

เกณฑ์การจัดสรร 
 

 จัดสรรให้นักเรียนท่ียากจนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ยกเวน้สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 

 ให้ใชใ้นลักษณะแบบ ถัวจ่าย ค่าหนังสอืและอุปกรณ์การเรียน  ค่าเสื้อผ้า และเคร่ืองแต่งกายนักเรียน ค่าอาหาร

กลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีด าเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และเพิ่มโอกาส

ทางการศกึษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 ๑. ค่าหนังสอืและอุปกรณก์ารเรียนจัดซือ้แจกจ่ายให้แกน่ักเรียน หรือให้ยืมใช้    

๒. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องต่างกายนักเรียน จัดซือ้หรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แกน่ักเรียน 

 ๓. ค่าอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร หรือจ้างเหมาท าอาหาร หรือจ่ายเป็นเงินสดให้แก่

นักเรียนโดยตรง 

 ๔. ค่าพาหนะในการเดินทางจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๒๙ 

 กรณีการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหา ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

 กรณ ีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการอย่างนอ้ย ๓ คน รว่มกันจ่ายเงิน 

โดยใชใ้บส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

๑. ระดับสถานศึกษา 

 ๑.๑ ส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ  

๑.๒ จัดสรรและใชจ้่ายงบประมาณให้เป็นตามวัตถุประสงค ์  

๑.๓ ด าเนนิการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน   

๑.๔ รายงานผลการด าเนนิงาน 

๒.ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 ๒.๑ รวบรวมขอ้มูลนักเรียนยากจนจากสถานศกึษา และรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ๒.๒ แตง่ตัง้คณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 

เจ้าหนา้ท่ี หรือผู้แทนส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาและผูบ้ริหารสถานศกึษาหรือผู้แทนผูบ้ริหารสถานศกึษาท่ีจัดการเรียนการสอน

แตล่ะชว่งช้ันตามความเหมาะสม 

 ๒.๓ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๐ 

 

การบรหิารงบประมาณงบเงนิอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรยีนประจ าพักนอน) 
 

 

นิยาม 
 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) คือเงินงบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่สถานศึกษาท่ีได้

ด าเนินการจัดท่ีพักให้แก่นักเรียน ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ไม่สะดวก  ห่างไกล  กันดารไว้ส าหรับพักอาศัย  ท้ังท่ีจัดในและ               

นอกสถานศึกษา โดยสถานศกึษาได้ด าเนนิการควบคุมดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา 
 

เกณฑ์การจัดสรร 
 

 จัดสรรให้แก่นักเรียนท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ ไมส่ะดวก ห่างไกล กันดาร ท าให้เป็นอุปสรรคตอ่การเดินทางไป-กลับ ระหวา่งถิ่น 

ท่ีอยูก่ับสถานศึกษา จ าเป็นต้องพักอาศัยในสถานท่ีท่ีสถานศึกษาจัดให ้หรอืท่ีอ่ืนท่ีสถานศึกษาสามารถด าเนินการ

ควบคุมดูแลได้ในระดับชัน้ ป.๑ - ม.๓ ยกเว้น  

 ๑. นักเรียนในสถานศกึษาท่ัวไปแบบประจ า ได้แก่ 

  - โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัย  

  - โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยโรงเรียนประชามงคล    

                     - โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรตฯิ จังหวัดน่าน ฯลฯ 

 ๒. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียน

การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 ๓. สถานศึกษาท่ีได้ด าเนินการจัดหอพักในสถานศึกษาและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน             

ทุกคนแล้ว กรณีท่ีได้เรียกเก็บเงินไมค่รบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะจ านวนนักเรียนส่วนท่ีเหลือ และต้องเป็นนักเรียน

ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 

 ใชเ้ป็น ค่าอาหาร นักเรียนประจ าพักนอน 
 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๑ 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ๑.ให้สถานศกึษาจ่ายหรือจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจ าพักนอน โดยสามารถเลอืกวธีิด าเนนิการได้ ดังนี้ 

     ๑.๑ จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร หรือจ้างเหมาท าอาหารโดยให้ด าเนินการตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

     ๑.๒ จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน ร่วมกันจ่ายเงิน 

โดยใชใ้บส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 

 ๒. หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ สามารถน าไปใช้จ่ายในรายการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาหารให้แก่

นักเรียนได้ 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

๑. ระดับสถานศึกษา 

 ๑.๑ ส ารวจข้อมูลจากโครงการนักเรียนประจ าพักนอนและรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเสนอขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ 

 ๑.๒ จัดสรรและใชจ้่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 ๑.๓ ด าเนนิการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนประจ าพักนอน 

 ๑.๔ รายงานผลการด าเนนิงาน 

๒. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 ๒.๑ รวบรวมข้อมูลนักเรียนประจ าพักนอนจากสถานศึกษาและรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน 

 ๒.๒ แตง่ตัง้คณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 

เจ้าหน้าท่ี หรือผู้แทนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน

ประจ าพักนอนตามความเหมาะสม 

 ๒.๓ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๒ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

 

หลักฐานการจ่ายเงนิ 

❏ค่าเครื่องแบบนักเรียน❏ค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่......ปีการศึกษา......... 

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

ระดับช้ัน ❏อนุบาลปท่ีี......... ❏ประถมศึกษาปท่ีี......❏มัธยมศกึษาปีท่ี........... ❏ปวช.(สถานประกอบการ)........... 

นักเรียนจ านวนท้ังสิ้น.......คนได้รับเงินจากโรงเรียน............................................... 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา.......................และขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะน าเงินท่ีได้รับไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์

ของทางราชการหากไมด่ าเนนิการดังกล่าวขา้พเจ้ายนิยอมชดใชเ้งินคืนให้กับโรงเรียนต่อไป 
 

ที ่ ชื่อ-สกุลนักเรียน 

หมายเลข 

ประจ าตัว 

นักเรียน ๑๓ หลัก 

จ านวน

เงิน 
วันที่รบัเงิน 

ลายมือชื่อ

ผู้รับเงิน 
หมายเหต ุ

       

       

       

  รวมเงินทั้งสิ้น     

 

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

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

ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง 

ลงช่ือ................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๓ 

แนวทางการด าเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

 รัฐบาลก าหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   โดยจัดงบประมาณส าหรับ หนังสือเสริมประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียน 

เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งในแต่ละรายการมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุบาล

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้ 

 หนังสอืเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย       ๒๐๐   บาท/ปี 

 อุปกรณก์ารเรียน (เชน่ สเีทียน ดินน้ ามันไรส้ารพิษ กรรไกรฯลฯ)  ๑๐๐   บาท/ภาคเรียน 

 เครื่องแบบนักเรียน(๒ชุด/ปี)               ๓๐๐   บาท/ปี 

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน             ๒๑๕   บาท/ภาคเรียน 

 (กิจกรรมวชิาการกิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสอื / เนตรนารี / ยุวกาชาด / ทัศนศกึษา การบริหารสารสนเทศ / ICT) 
 

หนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ ก าหนดหลักการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี 

เพื่อพัฒนาเด็กองค์รวมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการไม่สอนเป็นรายวิชายึดหลักการบูรณาการท่ีว่าหนึ่งแนวคิด          

เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะหลายประสบการณ์ส าคัญการท่ีเด็ก            

มีโอกาสได้เลือกอ่านหนังสือบ่อยๆจะท าให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้หนังสือและคุ้นเคยกับตัวหนังสือสิ่งส าคัญท่ีควรตระหนัก

คือหากเด็กมีประสบการณ์ท่ีดีและมีความสุขในการใช้หนังสือจะเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านได้

อย่างดยีิ่งในอนาคตหนังสอืเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยมจีุดมุ่งหมายเพื่อสนองความต้องการของเด็กเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ดา้นภาษาของเด็กปลูกฝังคุณธรรมเจตคติให้เด็กเกิดนสิัยรักการอา่น 
 

คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยสิ่งท่ีควรค านึงถึง 
 

๑. ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 ๑.๓ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ ๓ -๕ ปี 

 

 

 
 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๔ 

อายุ ๓ ป ี

 เด็กวัยน้ีมคีวามอยากรู้อยากเห็นในสิ่งตา่งๆรอบตัวพูดได้มากขึน้สนใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรูถ้ึงความ

แตกตา่งระหวา่งเพศหญิงและเพศชายควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เด็กสามารถเล่าเร่ืองท่ีตนประสบมา

ให้ผู้อื่นฟังเข้าใจถามอะไรท่ีไหนและเด็กสามารถวาดวงกลมไดต้ามแบบ 
 

อายุ ๔ ปี 

 เด็กวัยนี้เป็นวัยท่ีอยากรู้อยากเห็นต้องการท่ีจะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ จากไหนท าไมจึงเป็นเช่นนี้ท าไมจึงเป็นอย่างนั้น

อย่างนี้สิ่งนี้ความเป็นมาอย่างไรวัยนี้เร่ิมจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างความเจริญและเร่ืองสมบัตินิทานท่ีเหมาะส าหรับ       

เด็กวัยนี้ ควรจะเป็นเร่ืองสั้นเข้าใจง่ายมีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียวและตัวละครร่วมอีก๒-๓ ตัวเร่ืองท่ีส่งเสริม

จินตนาการและองิความจรงิอยู่บ้างเด็กสามารถเล่าเร่ืองนทิานและออกเสียงได้ถูกตอ้ง 
 

อายุ ๕ ปี 

 เด็กวัยนี้เร่ิมสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมท่ีห่างตัวมากขึ้นเร่ิมเข้าใจว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ

สิ่งแวดลอ้ม ไมใ่ชเ่ป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นแต่ก่อนเนื้อหาของเร่ืองควรส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วย 

จะเป็นเร่ืองจรงิในปัจจุบันหรือเป็นเร่ืองประเภทวรีบุรุษท้ังหลายก็ได้ 

 ๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 

๒. คุณลักษณะของหนงัสือ 

๒.๑ รูปเล่ม 

  ๑) ปกมีความสวยงามนา่สนใจ 

  ๒) ขนาดรูปเล่มมลีักษณะจูงใจให้เด็กเกิดความสนใจเหมาะสมกับ วัยเด็ก 

  ๓) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยเด็ก 

  ๔) จ านวนหนา้และจ านวนค าศัพท์เหมาะสมกับวัย 

๒.๒ สีสบายตาและไม่ใชส้ีสะทอ้นแสง 

๒.๓ ภาพประกอบ 

  - มภีาพชัดเจนเหมาะสมกับวัยเด็ก ออกแบบรูปภาพอย่างเรียบง่ายให้เร่ืองราวต่อเนื่องและต้องไม่เป็น

ภาพท่ีท าให้เด็กเกิดความหวาดกลัวและมีช่องวา่งพักสายตาขนาดเหมาะสม 

๒.๔ กระดาษ 

- ควรเป็นกระดาษชนดิดเีชน่กระดาษปอนด์กระดาษอารต์ฯลฯ 

๒.๕ ภาษา 

  - ภาษาที่ใชค้วรมคีวามถูกต้องสละสลวยชว่ยให้เกิดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

๒.๖ เนื้อหา 

  - เนื้อเร่ืองไมย่ากเกินไปไม่สลับซับซ้อนไม่ขัดแย้งกับคา่นิยมคุณธรรม 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๕ 

๓. ประเภทของหนังสือทีห่ลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย 

ประเภทของหนังสือท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ควรมีความหลากหลายมีเหตุการณ์ท่ีคาดเดาได้มีลักษณะเป็น    

ค ากลอนค าคล้องจองเป็นจังหวะมรูีปแบบซ้ าภาพสวยงาม เช่น 

๓.๑ หนังสือนทิาน เชน่ นทิานพื้นบ้าน  นทิานชาดกเทพนิยาย  นทิานอสิปท้ังท่ีเป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง 

๓.๒ หนังสือภาพ เชน่ หนังสือภาพประกอบ/หนังสือภาพสามมิติ 

๓.๓ สารานุกรมภาพส าหรับเด็กอนุบาล 

๓.๔ หนังสือเสริมความรู้ อาทิ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาประวัตศิาสตร์ สังคม ศลิปะและวัฒนธรรม 

๓.๕ หนังสือท่ีแสดงวธีิการท าหรอืประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 

๓.๖ นติยสารส าหรับเด็ก 

๓.๗ หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

๓.๘ หนังสือท่ีมีเสียงประกอบ  หนังสือพลาสตกิ  หนังสือผ้าหนังสือท่ีผลิตจากวัสดุอื่นท่ีไม่เป็นอันตราย  หนังสือ

รูปทรงขนาดผิวสัมผัสท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ 

   ฯลฯ 

แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

 การคัดเลอืกหนังสอืเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยสถานศกึษาด าเนนิตามขั้นตอนคอื ครูผู้สอนเป็นผู้เลอืก

หนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเสนอให้คณะกรรมการวิชาการคณะกรรมการภาคี  ๔ ฝ่ายและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนชุมชนและผู้แทนกรรมการนักเรียน)ร่วมกัน

พจิารณาคัดเลอืกหนังสอืเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยดังนี้ 

 ๑. คัดเลอืกจากประเภทหนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีมีคุณสมบัตสิ่งเสริมและพัฒนาเด็ก         

ตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และคุณสมบัตหินังสือเสริม

ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีเสนอแนะข้างตน้และ/หรือ 

 ๒. เลือกจากตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีผ่านการประกวด/การคัดเลือก          

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 หมายเหตุ รายละเอียด Download จากเว็บไซด์ ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาที่ 

(http://academic.obec.go.th) และส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  (http://www.obec.go.th) 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ๑. ควรเลอืกหนงัสอืเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลายประเภทมคีวามหลากหลายในดา้นของผู้แตง่ผู้วาดภาพประกอบ

และเนือ้หาการเรียนรู้เพราะจะชว่ยให้เดก็มโีอกาสอา่นหนังเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลายและเกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด 

 ๒. จ านวนหนังสือเสริมประสบการณ์ควรเพยีงพอกับจ านวนเด็ก 

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


 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๖ 

ท่ีกค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๒๔๕๐๖       กรมบัญชกีลาง 

         ถนนพระราม๑ 

         กทม. ๑๐๔๐๐ 

 

      ๗  ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 

เร่ือง  การขอผ่อนผันการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวธีิพิเศษ 

เรียน  เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

อา้งถึง หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่ ศธ๐๔๐๐๒/๑๖๒๙  ลงวันท่ี ๖ สงิหาคม ๒๕๕๒ 
 

  ตามหนังสอืท่ีอ้างถึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน แจ้งวา่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ส านักงานฯได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  รวม๕รายการประกอบด้วยคา่เล่าเรียน  (เงินอุดหนุนรายหัว)ค่าหนังสอืเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยรายการ ค่าหนังสือเรียนได้ให้

สถานศกึษาเป็นผู้ด าเนนิการจัดซือ้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

หนังสือเรียนท่ีจัดซือ้ต้องผ่านกระบวนการคัดเลอืกจากครูผู้สอนคณะกรรมการวชิาการ  ผู้แทนชุมชน  และคณะกรรมการ

ภาคี ๔ ฝ่ายและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทน

กรรมการนักเรียน)  ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครบท้ัง ๘ กลุ่มสาระตาม

หลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการ  จากทุกส านักพิมพ์ตามบัญชีรายการหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจรับรองคุณภาพแล้วโดยการคัดเลอืกหนังสอืเรียนของแตล่ะสถานศกึษาจะต้องเป็นไปตามความตอ้งการของครูผู้สอน

ซึ่งจะระบุช่ือหนังสือชื่อผู้แตง่(ผู้เขียน) และชื่อส านักพิมพ์เช่นหนังสือภาษาไทยเล่ม ๑ ชุดพื้นฐานภาษาไทยขององค์การค้า

ของคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการหรือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่ม๑ของส านักพิมพ์บริษัทอักษรเจริญทัศน์อจท.จ ากัด

เรียบเรียงโดยนายกนกวลี อุษณกรกุลและคณะส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่าการ

จัดซื้อหนังสือเรียนคร้ังหนึ่งท่ีมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตามท่ีครูผู้สอนคัดเลือกโดยระบุชื่อผู้แต่งชื่อส านักพิมพ์

สามารถท่ีจะด าเนินการจัดซื้อได้โดยวิธีพิเศษซึ่งเข้าข่ายข้อยกเว้นในการระบุยี่ห้อเช่นยารักษาโรคเคร่ืองอะไหล่ตามมติ

คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม  ๒๕๒๐  แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีสร๐๒๐๓/ว๕๒ ลงวันท่ี  

๒๘  มีนาคม  ๒๕๒๐ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอหารือว่าส านักงานฯ จะแจ้งแนวปฏิบัติกรณี

ดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปปฏบัิตเิป็นการถูกตอ้งหรือไมป่ระการใดหากไมส่ามารถด าเนนิการได้จึงขออนุมัตผิ่อน

ผันให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   

พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิความละเอยีดแจ้งแลว้นัน้ 

  กรมบัญชีกลางขอเรียนว่าคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ( กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่าตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ ๑๕ ทววิรรคหนึ่ง  ก าหนดวา่ 

“การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องด าเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและ



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๗ 

เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ท้ังนี้ โดยค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ

งานเว้นแต่กรณีท่ีมีลักษณะอันเป็นข้อยกเว้นตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ”และตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘ ได้ก าหนดวิธีการซื้อ

หรือการจ้างไว้รวม ๖ วิธีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการย่อมสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาได้ว่าการจัดหาในคร้ังนั้นจะต้อง

ด าเนนิการด้วยวิธีใดให้เป็นการถูกต้องและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯส าหรับจัดซื้อหนังสือเรียนในคร้ังนี้เป็น

การพิจารณาจัดซื้อโดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากครูผู้สอนคณะกรรมการวิชาการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทน

คณะกรรมการ๔ฝ่าย และกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน แตล่ะสถานศกึษาจะต้องน าไปพจิารณาคัดเลอืกให้เป็นไปตาม

ความต้องการของครูผู้สอนซึ่งจะเป็นการระบุชื่อหนังสือชื่อผู้แต่ง(ผู้เขียน) และชื่อส านักพิมพ์ต่อไปกรณีจึงเป็นการซื้อให้

ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในดุลพนิจิของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบ

ฯ ข้อ ๒๓ (๖) ท้ังน้ีกระบวนการคัดเลอืกหนังสอืจากครูผู้สอน คณะกรรมการวชิาการ ผู้แทนชุมชน คณะกรรมการภาคี  ๔ 

ฝ่ายและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องด าเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน

อย่างเป็นธรรม โดยค านงึถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ ทวิวรรค

หนึ่งด้วย 

  อน่ึงกรณีสว่นราชการด าเนนิการจัดซือ้โดยวธีิพิเศษกวพ.ได้เคยแจ้งเวยีนแนวทางปฏิบัตไิวต้ามหนังสอื

ส านักนายกรัฐมนตรีท่ี นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๗๗๐ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ โดยพิจารณาว่า 

“ในการจัดซือ้โดยวิธีพิเศษผู้ด าเนินการจัดหาและเจ้าหน้าท่ีพัสดุจะต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องซื้อรายละเอียด

ของพัสดุท่ีจะซื้อและเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องซื้อโดยวิธีพิเศษเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ความเห็นชอบให้

จัดซือ้โดยวธีิพิเศษ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ ให้ชัดเจน  และในขัน้ตอนการด าเนนิการตามระเบียบฯ ข้อ ๕๗ (๖) หากมีผู้ผลิต

หรือผู้แทนจ าหน่ายพัสดุดังกล่าวจ านวนหลายราย ให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายเข้า

ร่วมการแขง่ขันราคาให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้” 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

    

      (นายรังสรรค์   ศรีวรศาสตร์) 

                          รองอธิบดีปฏบัิตริาชการแทน  

                                  อธิบดีกรมบัญชกีลาง 

 

คณะกรรมการวา่ด้วยการพัสดุ 

ฝ่ายเลขานุการ 

โทรศัพท์๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ต่อ๔๕๕๓ 

โทรสาร๐-๒๒๗๑-๑๐๔๙ 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๘ 

ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน 

ก.โรงเรียนปกติ 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๕(งบประมาณ ปี ๒๕๕๕) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕(งบประมาณ ปี ๒๕๕๖) 

รวม 

๒ ภาคเรียน 

๑.  

ราย

หัว 

๒.  

หนังสือ 

เรียน 

๓. 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๔. 

เครื่องแบบ 

นักเรียน 

๕. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

๑.  

ราย

หัว 

๒.  

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๓. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 
รวม 

 

ก่อนประถมศึกษา  

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

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

ประถมศึกษา 

ป.๑ ๙๕๐ ๕๖๑ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๓๐๖ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๖๙๑ 

ป.๒ ๙๕๐ ๖๐๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๓๕๐ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๗๓๕ 

ป.๓ ๙๕๐ ๖๒๒ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๓๖๗ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๗๕๒ 

ป.๔ ๙๕๐ ๖๕๓ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๓๙๘ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๗๘๓ 

ป.๕ ๙๕๐ ๗๘๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๕๓๐ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๙๑๕ 

ป.๖ ๙๕๐ ๘๑๗ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๕๖๒ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๙๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๓๙ 

 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕(งบประมาณ ปี ๒๕๕๕) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕(งบประมาณ ป ี๒๕๕๖) 

รวม 

๒ ภาคเรียน 

๑.  

รายหัว 

 

๒.  

หนังสือ 

เรียน 

๓. 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๔. 

เครื่องแบบ 

นักเรียน 

๕. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

๑.  

รายหัว 

 

๒. 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๓. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

ม.ต้น 

ม.๑ ๑,๗๕๐ ๖๙๙ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๕๔๙ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๕,๙๔๙ 

ม.๒ ๑,๗๕๐ ๘๖๓ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๗๑๓ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๖,๑๑๓ 

ม.๓ ๑,๗๕๐ ๙๒๘ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๗๗๘ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๖,๑๗๘ 

ม.ปลาย 

ม.๔ ๑,๙๐๐ ๑,๒๕๗ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๔,๓๖๒ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๒,๖๐๕ ๖,๙๖๗ 

ม.๕ ๑,๙๐๐ ๑,๒๖๓ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๔,๓๖๘ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๒,๖๐๕ ๖,๙๗๓ 

ม.๖ ๑,๙๐๐ ๑,๑๐๙ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๔,๒๑๔ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๒,๖๐๕ ๖,๘๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔๐ 

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   

 
ชั้น ภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๕(งบประมาณ ปี ๒๕๕๕) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕(งบประมาณ ป ี๒๕๕๖) รวม 

๒ ภาคเรียน ๑.  

รายหัว 

 

๒. 

หนังสือ 

เรียน 

๓. 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๔.

เครื่องแบบ 

นักเรียน 

๕. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

๑.  

รายหัว 

 

๒. 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๓. 

กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 

รวม 

 

ระดับประถมศึกษาจดัให้ไม่เกิน ๔๐%ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด หัวละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ป ี

ป.๑      ๕๐๐    ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

ป.๒      ๕๐๐    ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

ป.๓      ๕๐๐    ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

ป.๔      ๕๐๐    ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

ป.๕      ๕๐๐    ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

ป.๖      ๕๐๐    ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจดัให้ไม่เกนิ ๓๐%ของนักเรียนทั้งหมด หัวละ ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) 

ม.๑      ๑,๕๐๐    ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 

ม.๒      ๑,๕๐๐    ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 

ม.๓      ๑,๕๐๐    ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔๑ 

ข.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ) 

จัดโดยครอบครัว 
 

ชั้น 

ภาคเรียนที ่๑/๒๕๕๕(งบประมาณ ปี ๒๕๕๕) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕(งบประมาณ ปี ๒๕๕๖) 

รวม 

๒ ภาค

เรียน 

๑.  

รายหัว 

 

๒.  

หนังสือ 

เรียน 

๓. 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๔. 

เครื่องแบบ 

นักเรียน 

๕. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

๑.  

รายหัว 

 

๒.  

อุปกรณ์ 

การเรียน 

๓. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

อ.๑ ๓,๕๙๖ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๔,๔๑๑ ๓,๕๙๖ ๑๐๐ ๒๑๕ ๓,๙๑๑ ๘,๓๒๒ 

อ.๒ ๓,๕๙๖ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๔,๔๑๑ ๓,๕๙๖ ๑๐๐ ๒๑๕ ๓,๙๑๑ ๘,๓๒๒ 

ป.๑ ๓,๖๘๑ ๕๖๑ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๐๓๗ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๙,๑๕๓ 

ป.๒ ๓,๖๘๑ ๖๐๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๐๘๑ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๙,๑๙๗ 

ป.๓ ๓,๖๘๑ ๖๒๒ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๐๙๘ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๙,๒๑๔ 

ป.๔ ๓,๖๘๑ ๖๕๓ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๑๒๙ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๙,๒๔๕ 

ป.๕ ๓,๖๘๑ ๗๘๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๒๖๑ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๙,๓๗๗ 

ป.๖ ๓,๖๘๑ ๘๑๗ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๒๙๓ ๓,๖๘๑ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๑๑๖ ๙,๔๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔๒ 

 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕(งบประมาณ ปี ๒๕๕๕) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕(งบประมาณ ป ี๒๕๕๖) 

รวม 

๒ ภาค

เรียน 

๑.  

รายหัว 

 

๒.  

หนังสือ 

เรียน 

๓. 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๔.

เครื่องแบบ 

นักเรียน 

๕. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

๑.  

รายหัว 

 

๒. 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๓. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

ม.๑ ๕,๑๓๘ ๖๙๙ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๙๓๗ ๕,๑๓๘ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๗๘๘ ๑๒,๗๒๕ 

ม.๒ ๕,๑๓๘ ๘๖๓ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๗,๑๐๑ ๕,๑๓๘ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๗๘๘ ๑๒,๘๘๙ 

ม.๓ ๕,๑๓๘ ๙๒๘ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๗,๑๖๖ ๕,๑๓๘ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๗๘๘ ๑๒,๙๕๔ 

ม.๔ ๕,๓๐๓ ๑,๒๕๗ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๗๖๕ ๕,๓๐๓ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๐๐๘ ๑๓,๗๗๓ 

ม.๕ ๕,๓๐๓ ๑,๒๖๓ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๗๗๑ ๕,๓๐๓ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๐๐๘ ๑๓,๗๗๙ 

ม.๖ ๕,๓๐๓ ๑,๑๐๙ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๖๑๗ ๕,๓๐๓ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๐๐๘ ๑๓,๖๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔๓ 

จัดโดยสถานประกอบการ 

 

ชั้น 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕(งบประมาณ ปี ๒๕๕๕) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕(งบประมาณ ป ี๒๕๕๖) 

รวม 

๒ ภาค

เรียน 

๑.  

รายหัว 

 

๒. 

หนังสือ 

เรียน 

๓. 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

๔.

เครื่องแบบ 

นักเรียน 

๕. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

๑.  

รายหัว 

 

๒. 

อุปกรณ์ 

การเรียน 

๓. 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔๔ 

ค.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

๑) นักเรียนประจ า 
 

ชั้น 

ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 

รวม 

๒ ภาคเรียน 
พืน้ฐาน 

สมทบ 

(ประจ า) 

หนังสือ

เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

เคร่ือง 

แบบ 

นักเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผูเ้รียน 

รวม พืน้ฐาน 
สมทบ 

(ประจ า) 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผูเ้รียน 

รวม 

อ.๑-๒ ๘๕๐ ๙,๙๕๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๑๑,๖๑๕ ๘๕๐ ๙,๙๕๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑๑,๑๑๕ ๒๒,๗๓๐ 

ป.๑ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๕๖๑ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๒๕๖ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๓๓๕ ๒๓,๕๙๑ 

ป.๒ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๖๐๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๓๐๐ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๓๓๕ ๒๓,๖๓๕ 

ป.๓ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๖๒๒ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๓๑๗ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๓๓๕ ๒๓,๖๕๒ 

ป.๔ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๖๕๓ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๓๔๘ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๓๓๕ ๒๓,๖๘๓ 

ป.๕ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๗๘๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๔๘๐ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๓๓๕ ๒๓,๘๑๕ 

ป.๖ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๘๑๗ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๕๑๒ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๓๓๕ ๒๓,๘๔๗ 

ม.๑ ๑,๗๕๐ ๙,๘๕๐ ๖๙๙ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๓,๓๙๙ ๑,๗๕๐ ๙,๘๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๒,๒๕๐ ๒๕,๖๔๙ 

ม.๒ ๑,๗๕๐ ๙,๘๕๐ ๘๖๓ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๓,๕๖๓ ๑,๗๕๐ ๙,๘๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๒,๒๕๐ ๒๕,๘๑๓ 

ม.๓ ๑,๗๕๐ ๙,๘๕๐ ๙๒๘ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๓,๖๒๘ ๑,๗๕๐ ๙,๘๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๒,๒๕๐ ๒๕,๘๗๘ 

ม.๔ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๑,๒๕๗ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๑๔,๒๑๒ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๑๒,๔๕๕ ๒๖,๖๖๗ 

ม.๕ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๑,๒๖๓ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๑๔,๒๑๘ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๑๒,๔๕๕ ๒๖,๖๗๓ 

ม.๖ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๑,๑๐๙ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๑๔,๐๖๔ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๑๒,๔๕๕ ๒๖,๕๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔๕ 

ค.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

๒) นักเรียนไป-กลับ 

ชั้น 

ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 

รวม 

๒ ภาคเรียน 
พืน้ฐาน 

สมทบ 

(ไป-กลับ) 

หนังสือ

เรียน 

(รวม/ชุด) 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

เคร่ือง 

แบบ 

นักเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผูเ้รียน 

รวม พืน้ฐาน 

สมทบ 

(ไป-

กลับ) 

อุปกรณ์ 

การเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผูเ้รียน 

รวม 

อ.๑-๒ ๘๕๐ ๓,๐๖๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๔,๗๒๕ ๘๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๔,๒๒๕ ๘,๙๕๐ 

ป.๑ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๕๖๑ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๓๖๖ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๙,๘๑๑ 

ป.๒ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๖๐๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๔๑๐ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๙,๘๕๕ 

ป.๓ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๖๒๒ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๔๒๗ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๙,๘๗๒ 

ป.๔ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๖๕๓ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๔๕๘ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๙,๙๐๓ 

ป.๕ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๗๘๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๕๙๐ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๑๐,๐๓๕ 

ป.๖ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๘๑๗ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๖๒๒ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๑๐,๐๖๗ 

ม.๑ ๑,๗๕๐ ๒,๗๕๐ ๖๙๙ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๒๙๙ ๑,๗๕๐ ๒,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๑๕๐ ๑๑,๔๔๙ 

ม.๒ ๑,๗๕๐ ๒,๗๕๐ ๘๖๓ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๔๖๓ ๑,๗๕๐ ๒,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๑๕๐ ๑๑,๖๑๓ 

ม.๓ ๑,๗๕๐ ๒,๗๕๐ ๙๒๘ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๕๒๘ ๑,๗๕๐ ๒,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๑๕๐ ๑๑,๖๗๘ 

ม.๔ ๑,๙๐๐ ๒,๗๕๐ ๑,๒๕๗ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๑๑๒ ๑,๙๐๐ ๒,๗๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๕,๓๕๕ ๑๒,๔๖๗ 

ม.๕ ๑,๙๐๐ ๒,๗๕๐ ๑,๒๖๓ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๑๑๘ ๑,๙๐๐ ๒,๗๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๕,๓๕๕ ๑๒,๔๗๓ 

ม.๖ ๑,๙๐๐ ๒,๗๕๐ ๑,๑๐๙ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๖,๙๖๔ ๑,๙๐๐ ๒,๗๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๕,๓๕๕ ๑๒,๓๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔๖ 

ง.โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

   ๑) นักเรียนประจ า 

ชั้น 

ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) รวม 

๒ ภาค

เรียน 

 

 

พืน้ฐาน 

สมทบ 

(ประจ า)

  

หนังสือ

เรียน 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน  

เคร่ือง 

แบบ 

นักเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผูเ้รียน  

รวม พืน้ฐาน 

สมทบ 

(ประจ า) 

  

อุปกรณ์ 

การเรียน  

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผูเ้รียน  

รวม 

อ.๑-๒ ๘๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๑๑,๘๒๕ ๘๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑๑,๓๒๕ ๒๓,๑๕๐ 

ป.๑ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๕๖๑ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๔๖๖ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๕๔๕ ๒๔,๐๑๑ 

ป.๒ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๖๐๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๕๑๐ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๕๔๕ ๒๔,๐๕๕ 

ป.๓ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๖๒๒ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๕๒๗ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๕๔๕ ๒๔,๐๗๒ 

ป.๔ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๖๕๓ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๕๕๘ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๕๔๕ ๒๔,๑๐๓ 

ป.๕ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๗๘๕ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๖๙๐ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๕๔๕ ๒๔,๒๓๕ 

ป.๖ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๘๑๗ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๒,๗๒๒ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๑,๕๔๕ ๒๔,๒๖๗ 

ม.๑ ๑,๗๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๖๙๙ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๓,๕๙๙ ๑,๗๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๒,๔๕๐ ๒๖,๐๔๙ 

ม.๒ ๑,๗๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๘๖๓ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๓,๗๖๓ ๑,๗๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๒,๔๕๐ ๒๖,๒๑๓ 

ม.๓ ๑,๗๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๙๒๘ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๓,๘๒๘ ๑,๗๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๒,๔๕๐ ๒๖,๒๗๘ 

ม.๔ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๑,๒๕๗ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๑๔,๒๑๒ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๑๒,๔๕๕ ๒๖,๖๖๗ 

ม.๕ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๑,๒๖๓ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๑๔,๒๑๘ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๑๒,๔๕๕ ๒๖,๖๗๓ 

ม.๖ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๑,๑๐๙ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๑๔,๐๖๔ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๑๒,๔๕๕ ๒๖,๕๑๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔๗ 

ง. โรงเรียนการศกึษาพิเศษ 

    ๒) นักเรียนไป-กลับ 

ชั้น 

ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 
รวม 

๒ ภาค

เรียน 

  
พืน้ฐาน 

สมทบ 

(ไป-กลับ) 

หนังสือ

เรียน 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

เคร่ือง 

แบบ 

นักเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผูเ้รียน 

รวม พืน้ฐาน 
สมทบ 

(ไป-กลับ) 

อุปกรณ์ 

การ

เรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผูเ้รียน 

รวม 

อ.๑-๒ ๘๕๐ ๓,๐๖๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๔,๗๒๕ ๘๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๔,๒๒๕ ๘,๙๕๐ 

ป.๑ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๕๖๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๓๖๖ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๙,๘๑๑ 

ป.๒ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๖๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๔๑๐ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๙,๘๕๕ 

ป.๓ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๗๗๘ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๔๒๗ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๙,๘๗๒ 

ป.๔ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๖๕๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๔๕๘ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๙,๙๐๓ 

ป.๕ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๘๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๕๙๐ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๑๐,๐๓๕ 

ป.๖ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๙๘๙ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๖๒๒ ๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๔๔๕ ๑๐,๐๖๗ 

ม.๑ ๑,๗๕๐ ๒,๙๕๐ ๗๐๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๔๙๙ ๑,๗๕๐ ๒,๙๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๓๕๐ ๑๑,๘๔๙ 

ม.๒ ๑,๗๕๐ ๒,๙๕๐ ๘๔๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๖๖๓ ๑,๗๕๐ ๒,๙๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๓๕๐ ๑๒,๐๑๓ 

ม.๓ ๑,๗๕๐ ๒,๙๕๐ ๙๖๗ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๗๒๘ ๑,๗๕๐ ๒,๙๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๓๕๐ ๑๒,๐๗๘ 

ม.๔ ๑,๙๐๐ ๒,๙๕๐ ๑,๒๒๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๓๑๒ ๑,๙๐๐ ๒,๙๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๕,๕๕๕ ๑๒,๘๖๗ 

ม.๕ ๑,๙๐๐ ๒,๙๕๐ ๑,๒๑๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๓๑๘ ๑,๙๐๐ ๒,๙๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๕,๕๕๕ ๑๒,๘๗๓ 

ม.๖ ๑,๙๐๐ ๒,๙๕๐ ๑,๑๘๖ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๑๖๔ ๑,๙๐๐ ๒,๙๕๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๕,๕๕๕ ๑๒,๗๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

๔๘ 

จ.ศูนย์การศกึษาพิเศษ 

 

ชัน้ 

ภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕) 
ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๕

(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 

รวม ๒ 

ภาคเรียน 

หนังสือเรียน 

อุปกรณ ์

การเรียน 

เครื่องแบบ 

นักเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน รวม 
อุปกรณ ์

การเรียน 

กิจกรรม

พัฒนา 

คุณภาพ

ผู้เรียน 

รวม 

รวม/

ชุด 

สงป.

อนุมัต ิ

เฉลี่ย/คน 

อัตรา อัตรา 

เด็กที่มา 

รับบริการ 

ท่ีศูนย์ฯ 

๒๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๘๑๕ ๑๐๐ ๒๑๕ ๓๑๕ ๑,๑๓๐ 

 





 
 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
------------------------------- 

 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว  และให้ใชป้ระกาศฉบับนี้แทน 
 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที ่สุด ที่         
นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เก็บเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ  การสอน 
ด้วยบุคลากรพิเศษ  การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษ  ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและ
นักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป   
   

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

 (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) 
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 

 

๕๐ 



 
หลักเกณฑ์การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

---------------------------- 
 
 ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่  ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน                   
ค่าอุปกรณ์การเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม และมีศักยภาพเป็นสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงต้องการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรท่ีท าการสอนเพิ่มเติม
จากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ  โดยมีค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายท่ีรัฐจัดสรรให้ กอปรกับการตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เห็นว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถประกาศให้สถานศึกษาของรัฐในสังกัด
เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 
 ในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  สถานศึกษาจ านวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษา
บางแห่ง เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ  ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อม   ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังเป็นการคุ้มครองผู้ปกครองมิให้เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้ 
 

 ก. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถ            
เรียกเก็บเงินสนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณ                     
เพื่ออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้  
  ๑. ค่าเล่าเรียน 
  ๒. ค่าหนังสือเรียน 
  ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  ๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ  ปีละ  ๑  ครั้ง 
  ๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม / ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ปีละ  
๑ ครั้ง 
  ๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา  ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตร   
ปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

๕๑ 



 
- ๒ - 

  
  ๙. ค่าวัสดุฝึก  สอน  สอบ พื้นฐาน 
  ๑๐. ค่าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  
  ๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน 
  ๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล 
  ๑๓. ค่าวัสดุส านักงาน 
  ๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
  ๑๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
  ๑๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา 
  ๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอปุกรณ์การเรียนการสอน 
  ๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน   
  ๒๐. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน  
  ๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 
  ๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน 
 

 ส าหรับรายการท่ี ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดท าเป็นลักษณะพิเศษอย่างมี
คุณภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัด ตามความจ าเป็นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  
ของท้องถิ่น 
 

 ข. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน  ดังนี้ 
 

ท่ี รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน 
๑ ห้องเรียนพิเศษ  EP (English  Program) 
-  ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 
    ตอนต้น 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ไม่เกิน  ๓๕,๐๐๐  บาท 
 
ไม่เกิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

๒ ห้องเรียนพิเศษ  MEP (Mini  English  
Program) 
-  ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 
    ตอนต้น 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
ไม่เกิน  ๑๗,๕๐๐  บาท 
 
ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๕๒ 



 
-๓- 

 
ท่ี รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน 
๓ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ 

ด้านวิชาการ  และด้านอ่ืน ๆ (เช่น ห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น) 

เท่าท่ีจ่ายจริง  ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น  ยกเว้นคา่ใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ
ด้านภาษาอังกฤษให้เก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของห้องเรียน  MEP 

 

 การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐานหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 
 

 ค. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนท่ี
นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  ได้ตามความสมัครใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน  โดยไม่รอนสิทธินักเรียนท่ีด้อยโอกาส  ดังนี้ 
 

ท่ี รายการ อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน 
๑ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียน 

นอกเวลาเรียน 
เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น 
และเหมาะสมกับสภาพฐานะ           
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
ทุกรายการรวมกันไม่เกิน ๑,๒๕๐ 
บาทต่อภาคเรียน 

๒ ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
๓ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
๔ ค่าเรียนปรับพืน้ฐานความรู้ 

 

 ง. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์
มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง  โดยประหยัด
ตามความจ าเป็น  และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  ตามความสมัครใจของ
ผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
     ๑. ค่าจ้างครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 
  ๒. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
  ๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์  กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐ  
จัดให้  (๑ เครื่อง :          ๒๐ คน) 
  ๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ  โครงงาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐาน
ท่ีรัฐจัดให ้
  ๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ 
 

 
 
 

๕๓ 



 
- ๔ - 

 
  

 จ. สถานศึกษาท่ีจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับ           
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับสภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ 
  ๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน / ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  ๒. ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  ๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ 
  ๔. ค่าอาหารนักเรียน 
  ๕. ค่าหอพัก 
  ๖. ค่าซักรีด 
 

 ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดให้นักเรียนอยู่ประจ า สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย             
ตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับสภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น   
 ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่
รอนสิทธิ์ท่ีจะได้รับ  ดังนี้ 
  ๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นักเรียนทุกคน               
ควรจัดให้นักเรียนด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า  ๒  ชั่วโมง 
  ๒. การเรียนการสอนโดยครูท่ีสถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก 
  ๓. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 
  ๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุข 
ของรัฐ 
  ๕. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ 
  ๖. ค่าอาหารนักเรียน 
  ๗. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ / คุณธรรม / ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี /                 
ยุวกาชาดและการไปทัศนศึกษา 
  ๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปีละ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

 อนึ่ง การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมัติจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก่อน จึงจะด าเนินการขอรับการสนับสนุนได้ 
โดยให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า 
 

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

๕๔ 



 
 
 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
------------------------------- 

 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นก าหนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามมาตรา ๕๘  แห่งพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดมทรัพยากรเพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และเป็นไปด้วยความสมัครใจ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป   
   

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

 (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล) 
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๕ 



 
 
 

แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

---------------------------- 
 ด้วย ปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน             
ประกอบกับมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม              
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้
การระดมทรัพยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
จึงก าหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไขเพิ่มเติม            
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี   
 ๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความ
จ าเป็น 
 ๓. สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  เพื่อ
ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากร จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอื่น  
 ๔. สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาจะต้องสอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
 ๖.  สถานศึกษาต้องรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๕๖ 



 
ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

        ที่   ๗๔ /๒๕๕๕ 
 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนประชุมจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
       ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ ๒๕๕๕ 
 

 
  

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๕ แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไป  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒,๕๕๒,๖๒๘,๐๐๐ บาท  
ประกอบด้วย ๕ รายการย่อย ได้แก่  ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว/ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน / ค่าอาหาร
นักเรียนพักนอน )  จ านวน ๒๕,๔๗๗,๒๘๘,๒๐๐ บาท  ๒) ค่าหนังสือเรียน ๕,๙๓๑,๖๑๘,๔๐๐ บาท ๓) ค่าอุปกรณ์
การเรียน ๒,๙๘๒,๓๕๕,๗๐๐ บาท  ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓,๐๙๘,๔๔๔,๘๐๐ บาท ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ๕,๐๖๒,๙๒๐,๙๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๗,๗๘๘,๐๔๔ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ ๑๐๐ นั้น    
              เพ่ือให้การบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้แต่งตั้งคณะท างานประชุมจัดท าแนวทางด าเนินงานและการ
บริหารงบประมาณ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 
คณะที่ปรึกษำ 
  ๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ๒. นายพิษณ ุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๓. นางเบญจลักษณ์  น้ าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๔. นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๕. นางผานิตย ์ มีสุนทร ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน   
 
 คณะท ำงำน 
  ๑. นางอ่องจิต   เมธยะประภาส   ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน                               ประธานคณะท างาน  
  ๒. นางสาววีณา อัครธรรม ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา          คณะท างาน 
 

   /๓.นางสุกัญญา... 
 
 

๕๗ 



-๒- 
 

 ๓. นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ คณะท างาน 
 ๔. นางพวงมณี ชัยเสร ี ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์              คณะท างาน 
 ๕. นายพิธาน พ้ืนทอง  ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะท างาน 
 ๖. นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      คณะท างาน 
 ๗. นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญฯ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ คณะท างาน 
     ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 ๘. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะท างาน 
     ประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต ๑ 
 ๙. นายชล า    อรรถธรรม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะท างาน 
     ประถมศึกษาพัทลุง  เขต ๑ 
๑๐.นายเอกชัย    ผาบไชย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะท างาน 
     ประถมศึกษาเชียงราย  เขต ๒ 
๑๑.นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะท างาน 
     ประถมศึกษาชัยนาท 
๑๒.นายสมเดช    สีแสง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะท างาน 
     ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต ๑ 
๑๓.นายสุวิทย์   มุกดาภิรมย์          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะท างาน 
     ประถมศึกษาล าพูน  เขต ๑ 
๑๔.นายวิศิษฏ์  วิทยวรการ            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ คณะท างาน 
     จังหวัดศรีสะเกษ   
๑๕.นายพงษ์ศักดิ์ ธีระวรรณสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   คณะท างาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๑ 
๑๖.นายสนั่น    ชนันทวาร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา   คณะท างาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑  
๑๗.นางสุชาดา   พุทธนิมนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา   คณะท างาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  
๑๘.นายชวลิต    วชิาดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย   คณะท างาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๑๙.นายสุวัฒน์   วิวัฒนานนท์      ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์  สิงหเสนี)   คณะท างาน 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒ 
๒๐.นายพิพัฒน์   เพ็ชรพรมศร        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะท างาน 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑ 
๒๑.นางสุดาพร   ปานกลิ่น            ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะท างาน 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต ๑ 
๒๒.นายวันชัย    ธงชัย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัสดุ คณะท างาน 
     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์ 

 
 

/๒๓.นางดารณ.ี.. 
 

๕๘ 



 
 
 

-๓- 
 
 

๒๓.นางดารณ ี   ค าวัจนัง หัวหน้ากลุ่มติดตาม ฯ กลุ่มที่  ๖    คณะท างาน 
     ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๒๔.นายอรุณ   พรหมจรรย์ หัวหน้ากลุ่มติดตาม ฯ กลุ่มที่ ๑๐   คณะท างาน 
     ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๕.นางสาววิภาพร  นิธิปรชีานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
     ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
๒๖.นางศรีนวล   วรสรรพการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง   คณะท างาน 
     ส านักการคลังและสินทรัพย์ 
๒๗.นางสาวเยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ คณะท างาน 
     ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
๒๘.นางณร ี   สุสุทธ ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่   คณะท างาน 
     รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๙.นางสาวเสริมสุข  ธรรมกิจไพโรจน์  หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ      คณะท างาน 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓๐.นายรังสรรค์   มณีเล็ก ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะท างานและเลขานุการ 
๓๑.นางพัชรา   ประวาลพิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ        คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
    รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
๓๒.นางสาวลิลิน ทรงผาสุก หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ ๑     คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
    ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓๓.นางสาวกัลยา ชูโชต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓๔.นางสาวเพ็ญศรี   จิตสินธนุันท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
    ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓๕.นางวรรณา   จิตกระแส เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ    
    ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓๖.นางเบญจวรรณ   ดวงใจ          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ                              ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓๗.นางสาวไพรินทร์  สุขก าปัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ               คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ    ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓๘.นางสาวนพศร   พรมณีพิศมัย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ              คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ                              ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
๓๙.นางสาวส าเภาเงิน  ชาติส าราญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ             คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ  
                                         ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
๔๐.นางสาวดรุณี สมศิลา            พนักงานราชการ     คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
                                            ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

/โดยให้... 
 
 

๕๙ 



 
 

-๔- 
 
 

โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ 
 ๑. น าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ๒. ระดมความคิดเห็นและจัดท าร่างแนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕    
 ๓. จัดท าแนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕    
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
          สั่ง   ณ   วันที่  ๑๙   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 



 
 

ศูนย์ประสานงาน 
 

ภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ  

 ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 โทร.๐๒๒๘๐๒๙๓๕ โทร.๐๒๒๘๘๕๘๓๕  โทร.๐๒๒๘๒๑๓๑๙  

 โทร.๐๒๒๘๘๕๘๕๓ โทร.๐๒๒๘๑๓๐๖๒ 

หนังสือเรียน  

 ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ   โทร.๐๒-๒๘๘๕๗๓๓ 

การจัดซื้อจัดจ้าง  

 ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย ์  โทร.๐๒๒๘๘๕๕๒๔,๐๒๒๘๒๒๔๑๘ 

 โทร.๐๒๒๘๘๕๖๓๑, ๐๒๒๘๒๒๘๕๕,๐๒๒๘๘๕๖๓๒,  

การติดตาม ควบคุม และก ากับ  

 ส ำนักตดิตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 โทร.๐๒-๒๘๘๕๘๑๗ 

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

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

พิมพ์ที ่

โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณก์ำรเกษตรแห่งประเทศไทยจ ำกัด 

๗๙ ถนนงำมวงศว์ำนแขวงลำดยำวเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหำนคร  ๑๐๙๐๐ 

โทร.๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗โทรสำร๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑ 

นำยโชคดอีอสุวรรณผู้พิมพผ์ูโ้ฆษณำพ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๑ 


