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คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานดานงบประมาณนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการบริหาร
งบประมาณ ในสวนของงบดําเนินงาน งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพ มีความคลองตัว มีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานที่ใชปฏิบัติเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา
ในการนี้ ผูจัดทําหวังวาคูมือการปฏิบัติงานดานงบประมาณฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจ
ศึกษางานดานงบประมาณ และเปนประโยชนในดานการบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ของสถานศึกษาในสังกัด ตอไป
กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
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การขอรับการจัดสรรงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
สาระสําคัญและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
การขอรับการจัดสรรงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณมีความสําคัญและมีวัตถุประสงค
เพื่อใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัด ไดรับงบประมาณเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอและ
เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตามภารกิจที่ไดกําหนดไวเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นเพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย เปนไปตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
การขอรับการจัดสรรงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณมีขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะหระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงบประมาณ ประเภทของ
งบประมาณ จําแนกประเภทของงบประมาณ ความจําเปนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค
การนําไปใชของหนวยงานในสังกัด
(2) แจงสถานศึกษา กลุมหรือหนวยงานภายใน ที่มีความประสงคจะขอรับการจัดสรรงบประมาณ
สํารวจ รายงานขอมูล แสดงเหตุผลความจําเปน รายละเอียด เอกสารประกอบที่เกี่ยวของในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณใหครบถวน ตามแตละกรณีประเภทของงบประมาณ เชน
- การขอรับการจัดสรรงบประมาณคาเชาบานเพิ่มเติม ชี้แจงขอมูลรายละเอียดของขาราชการ
ที่ไดรับสิทธิคาเชาบานเพิ่มเติม
- คาตอบแทนจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชน
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการจางบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหนาที่
- การขอรับการจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนจางครูสาขาขาดแคลน แจงรายชื่อบุคลากร
ครูสาขาขาดแคลนที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ พรอมแนบสําเนาสัญญาการจาง เพื่อใหทราบวามีการจางอยาง
ตอเนื่อง หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
(3) ตรวจสอบรายงาน ขอมูล รายละเอียด เอกสารประกอบ ความครบถวน ความถูกตอง
ความเหมาะสม เหตุผลความจําเปน ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ หากไมครบถวนสมบูรณดําเนินการแจง
ประสานหนวยงานที่มีความประสงคจะขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกลาว เพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอมูล
ใหครบถวนสมบูรณโดยดวน หากขอมูลครบถวนสมบูรณรีบดําเนินการในขั้นตอนตอไป
(4) ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ในการจัดสรร
งบประมาณ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการที่หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบกําหนด
(5) ติดตาม ประสานงาน การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ในการจัดสรรงบประมาณวามีขอติดขัดใดที่ทําใหอาจจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือตองดําเนินการแกไข
เพิ่มเติมรายงาน ขอมูล รายละเอียดใด เพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณตามความประสงค
(6) เมื่อไดรับแจงการอนุมัติจัดสรรงบประมาณแลว ดําเนินการแจงไปยังหนวยงานในสังกัด
ที่แจงความประสงคขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร็ว เพื่อรีบดําเนินการตามวัตถุประสงคใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
หน้า 1

(7) ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ วาได
ดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงคหรือไม และใชจายงบประมาณตามประเภทของงบประมาณหรือไม หากไมเปน
ไปตามวัตถุประสงค และประเภทของการใชจายงบประมาณใหมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
(8) เก็บรวบรวมขอมูลที่เปนปญหาขอผิดพลาดที่ทําใหไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และดําเนินการแกไข หรือหาทางแกไขในการดําเนินงานครัง้ ตอไป

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก
รายจายที่จายในลักษณะ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจาย
จากงบรายจายอื่น ๆ ในลักษณะรายจายดังกลาว
การจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน จะเปนไปไดหลายลักษณะ คือ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจงจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงคมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความประสงคของหนวยงาน โรงเรียน หรือบุคลากร เชน
1. คาเชาบาน จัดสรรงบประมาณปละ 2 ครั้ง หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนรายกรณี
หากบุคลากรขอใชสิทธิระหวางปงบประมาณ ก็จะดําเนินการเสนอขอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิที่บุคลากรดังกลาวไดรับ โดยการเบิกจายคาเชาบานสามารถเบิกขามปงบประมาณไดโดยดําเนินการประสานงาน
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เพื่อขอขอมูลผูที่ขอใชสิทธิเบิกคาเชาบาน และสงคําขอรับการสนับสนุน
งบประมาณพรอมจัดทํารายงานขอมูลคาเชาบานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวอยาง
เอกสารหมายเลข 1 – 3 : ภาคผนวก)
2. คาเชาที่ดิน (วัดราง) เปนคาเชาที่ดินวัด (วัดราง) ของสถานศึกษาที่ใชเพื่อประโยชนทาง
การศึกษา เชน เพื่อเปนที่ตั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ เปนตน โดยการดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ดังนี้
2.1 ใหสถานศึกษารายงานขอมูลการเชาที่ดิน (วัดราง) ที่เปนปจจุบัน พรอมเอกสารหลักฐาน
สําเนาสัญญา รายงานมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน
สัญญาการเชาที่ดิน (วัดราง) ที่สถานศึกษารายงาน เพื่อรายงานขอมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจัดสรรงบประมาณคาเชาที่ดิน
(วัดราง) มายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดําเนินการแจงการจัดสรรงบประมาณ
คาเชาที่ดิน (วัดราง) ไปยังสถานศึกษา เพื่อชําระคาเชาที่ดิน (วัดราง) ตอไป
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งบบุคลากร

งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลของรัฐ ไดแก รายจาย
ที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาจางลูกจาง สัญญาจาง รวมถึงรายจายที่กําหนด
ใหจายจากงบรายจายอื่น ๆ ในลักษณะรายจายดังกลาว
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ไดรับการจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร
เปนคาตอบแทนพนักงานราชการ
คาตอบแทนพนักงานราชการ
พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการจางโดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวน
ราชการ เพื่อเปนพนักงานราชการของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น
พนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ
1. พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเปนงานประจําทั่วไป
ประกอบดวย 5 กลุม คือ
1.1 กลุมงานบริการ
1.2 กลุมงานเทคนิค
1.3 กลุมบริหารทั่วไป
1.4 กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
1.5 กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใชความรู
ความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญ และจําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการมี
1 กลุม คือกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
พนักงานราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบที่ 4
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ซึ่งใชอยูในปจจุบันเปนพนักงานราชการทั่วไป (กลุมที่ 1)
ขั้นตอน/ วิธีการปฏิบัติงาน
1. สพฐ. จัดสรรงบประมาณประจําป ครั้งที่ 1 ตามกรอบอัตรากําลังที่ สพร.จัดสรรใหกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามฐานขอมูลเดิม (ปงบประมาณทีผ่ านมา) จํานวน 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.) พรอมทั้งสง
แบบฟอรม ให สพท.รายงานขอมูลรายบุคคล (คาตอบแทนหลังจากเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําปแลว)
2. สพท. รายงานขอมูลรายละเอียดรายบุคคลของพนักงานราชการที่จางจริงพรอมเงินคาตอบแทน
ที่เลื่อนคาตอบแทนประจําปแลว โดยคํานวณเต็ม 12 เดือน แลวหักลบกับที่ไดรับจัดสรร ครั้งที่ 1 ไปแลว รวมทั้ง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5% ของคาจาง เงินที่นํามาคํานวณสูงสุด = 15,000 บาท) และเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนรอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป สง สพฐ. ภายในเวลาที่กําหนด (ตัวอยางเอกสารหมายเลข 4 : ภาคผนวก)
3. สพฐ. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลวจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 2 ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. สพท. ตรวจสอบความถูกตองของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหเพียงพอสําหรับการเบิกจายทั้งป
หากมีขอมูลคลาดเคลื่อนใหชี้แจงรายละเอียดพรอมขอมูลเพิ่มเติมเพื่อของบประมาณเพิ่ม และของบประมาณ
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เพิ่มเติมเปนรายกรณี เชน ไดรับอนุมัติอัตราเพิ่มเติมในกรณีลูกจางประจําที่ไมใชจางเหมาบริการเกษียณ หรือวาง
ระหวางปและสพฐ. ไดแก อนุมัติใหเปลี่ยนเปนพนักงานราชการได หรือกรณีตรวจสอบงบประมาณแลวพบวาไม
เพียงพอ ทั้งนี้ตองไมเกิน 31 กรกฎาคม
5. สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ไมเกิน วันที่ 10 สิงหาคม
การปฏิบัติ
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเบิกจายเปนคาตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม การจัดสรรงบประมาณจะจัดใหตามขอมูลรายบุคคล ตามวุฒิที่จาง และจํานวนที่จางจริง
ตามกรอบอัตรากําลังที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับจัดสรร ดังนี้
1.1 จัดสรรครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม) จัดสรรใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใชฐานขอมูลรายบุคคลของปงบประมาณที่ผานมา
1.2 จัดสรรครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน – กันยายน) จัดสรรใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยใชขอมูลรายบุคคลเดือนตุลาคมของปงบประมาณใหม (เลื่อนคาตอบแทนประจําปแลว)
1.3 จัดสรรเพิ่มเติมเปนรายกรณี เชนของบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากการคํานวณ
คลาดเคลื่อน ขอมูลไมถูกตอง ของงบประมาณเพิ่มเติมกรณีตําแหนงลูกจางประจําที่มีลักษณะงานไมใชจางเหมา
บริการเกษียณอายุราชการและไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนเปนพนักงานราชการ กรณีตรวจสอบแลวพบวางบประมาณ
ไมเพียงพอสําหรับการเบิกจายทั้งป
1.4 การติดตามผลการใชจายงบประมาณและการบริหารงบประมาณสํานักการคลังและ
สินทรัพย โอนงบประมาณใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดสรรอัตราพนักงานราชการใหโรงเรียนในสังกัดตามกรอบอัตรากําลัง(กลุมบริหารงานบุคคล)
2. ควบคุมจํานวนอัตราพนักงานราชการตามกรอบที่ไดรับอนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลังจาก สพฐ.
กรอบอัตรากําลังปจจุบันเปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบที่ 4 (พ.ศ.2560 – 2563) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจะจางพนักงานราชการเกินจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติจัดสรรจาก สพฐ. ไมได
(กลุมบริหารงานบุคคล)
สําหรับกลุมงาน (1) ลูกจางประจําที่มีลักษณะงานไมใชงานจางเหมาบริการ ซึ่งกําหนดไวใน
กรอบอัตรากําลังรอบที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2563) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะนําไปจางเปนพนักงานราชการได
ตอเมื่อคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติใหเปลี่ยนเปนพนักงานราชการแลว ซึ่งทางสํานักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) จะแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ และกลุมบริหารงานบุคคล
จะตองแจงกลุมนโยบายและแผน ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากหมวดคาจางประจําเปนหมวดคาตอบแทน
พนักงานราชการ พรอมจัดทํารายละเอียดประกอบการของบประมาณเพื่อการจางพนักงานราชการ ตามจํานวน
เดือนที่จะจางในปงบประมาณนั้นๆ (ควรเริ่มสัญญาจางในวันที่ 1 ของเดือน) ไปยังสํานักนโยบายและแผนการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน สพฐ. ทั้งนี้กลุมบริหารงานบุคคลจะตองเตรียมการสรรหาบุคคลไวแตยังไมตองทําสัญญา จนกวาจะไดรับ
จัดสรรงบประมาณ
3. การสรรหาและการทําสัญญา
4. การเลื่อนคาตอบแทนประจําป และออกคําสั่ง (กลุมบริหารงานบุคคล)
5. การเบิกจายคาตอบแทน และการนําสงเงินสมทบกองทุนประกันใหกับพนักงานราชการ

งบเงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง งบประมาณที่รัฐจัดสรรใหสถานศึกษา 5 รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน (คาใชจายรายหัว,
ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน, คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน), คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน,
คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
เกณฑการจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินงาน
1. คาจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก เงินอุดหนุนรายหัว ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน คาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
1.1.1 ระดับกอนประถมศึกษา
850 บาท/คน/ภาคเรียน (1,700 บาท/คน/ป)
1.1.2 ระดับประถมศึกษา
950 บาท/คน/ภาคเรียน (1,900 บาท/คน/ป)
1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,750 บาท/คน/ภาคเรียน (3,500 บาท/คน/ป)
1.1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,900 บาท/คน/ภาคเรียน (3,800 บาท/คน/ป)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบใหเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว (Top up)
ใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป ดังนี้
- โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ
อีก 500 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 250 บาท/คน)
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ
อีก 1,000 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 500 บาท/คน)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เห็นชอบใหเพิ่มเงินอุดหนุนใหโรงเรียนขยายโอกาส
ที่มีนักเรียน 300 คนลงมา ใหเพิ่มจากรายหัวที่ไดรับปกติ โดยจัดใหเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เพิ่มใหอีก
1,000 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 500 บาท/คน)
ลักษณะการใชงบประมาณ
การใชงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
โดยสามารถใชในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจาย ดังนี้
(1) งบบุคลากร
- คาจางชั่วคราว เชน จางครูอัตราจางรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เปนตน
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(2) งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนวิทยากรวิชาชีพทองถิ่น เปนตน
- คาใชสอย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาจางซอมแซม คาจางเหมาบริการ
คาพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เปนตน
- คาวัสดุ เชน คาวัสดุการศึกษา คาเครื่องเขียน คาวัสดุ เวชภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เปนตน
- คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน
(3) งบลงทุน
- คาครุภัณฑ เชน จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร
- คาที่ดิน และสิ่งกอสราง รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงที่ดิน
และ/หรือสิ่งกอสราง เชน คาจัดสวนคาถมดิน ถนน สะพาน บอน้ําฯลฯ
ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบดําเนินงาน สามารถดําเนินการไดเพิ่มเติมตามหนังสือของสํานัก
งบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่อง หลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ตามหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
1.2 ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
หลักการ
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
คือ เงินงบประมาณที่จัดสรรใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนไมเกิน 3,000 บาท/เดือน
และผานเกณฑระบบการคัดกรองปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด
เกณฑการพิจารณาจัดสรร
จัดสรรใหนักเรียนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวนสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
(1) เบื้องตนใหพิจารณาจากครอบครัวที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 3,000 บาท
(2) เมื่อผานเกณฑการพิจารณา ขอ (1) แลว จะพิจารณาเกณฑสถานะครัวเรือน
เพื่อจัดระดับความยากจน ดังนี้
- ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ไดแก ในครอบครัวมีคนพิการหรือผูสูงอายุเกิน 60 ป
หรือมีคนอายุ 15-65 ป วางงาน (ที่ไมใชนักเรียน/นักศึกษา) หรือเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยว
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- สภาพที่อยูอาศัย สภาพบานชํารุดทรุดโทรม หรือบานทําจากวัสดุพื้นบาน
เชน ไมไผ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช หรืออยูบานเชา หรือไมมีหองสวมในที่อยูอาศัยและบริเวณ
- ไมมีรถยนตสวนบุคคล หรือรถปกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู หรือรถไถ/
รถเกี่ยวขาว/รถอีแตน/รถอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน เปนเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากิน (รวมเชา) ไมเกิน 1 ไร หรือไมมี
ที่ดินเปนของตนเอง
(3) ระดับความยากจน การพิจารณาคัดกรองนักเรียนยากจน จะพิจารณาดวย
วิธีการแบบวัดรายไดทางออม เพื่อใชการกําหนดครัวเรือนยากจนที่เรียกวา Proxy MeansTests (PMTs) ซึ่งเปน
ประมาณการรายไดตามสถานะของครัวเรือนนักเรียนและทําการสรางตัวชี้วัดความยากจนในรูปคะแนนความขาดแคลน
ทุนทรัพยของนักเรียน (ระดับความยากจน) ที่มีคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย มีคาระหวาง 0 (ยากจนนอย) ถึง 1
(ยากจนมากที่สุด) ระดับความขาดแคลนทุนทรัพย แบงเปน 3 กลุม ไดแก
- กลุมที่หนึ่ง ระดับยากจนพิเศษ (คะแนน มากกวา 0.91 ขึ้นไป)
- กลุมที่สอง ระดับยากจน (คะแนน 0.71 – 0.90)
- กลุมที่สาม ระดับใกลจน (คะแนน 0.51 – 0.70)
โดยจัดสรรงบประมาณใหสําหรับนักเรียนยากจน 2 กลุม คือ กลุมระดับยากจน
และระดับยากจนพิเศษ โดยจัดสรรดังนี้
- ระดับประถมศึกษา 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ป)
วิธีการใชจายงบประมาณ
(1) วิธีการใชจายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
สามารถดําเนินการได 2 วิธี ดังนี้
- สถานศึกษาสามารถดําเนินการจายเปนเงินสด ใหแกนักเรียนโดยตรง โดยให
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการจายเงิน อยางนอย 3 คน โดยใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐาน หรือ
- สถานศึกษาจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนใหแกนักเรียนยากจนโดยตรงตามรายชื่อ
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
* คาหนังสือเรียนและอุปกรณการเรียน
* คาเสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน
* คาอาหารหรือคูปองคาอาหาร
* คาพาหนะในการเดินทางหรือจางเหมารถรับ – สงนักเรียน
* คาใชจายที่นักเรียนยากจนตองการจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน
นอกเหนือจาก 4 รายการขางตน
(2) กรณีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
(3) กรณีนักเรียนยากจนที่ไดรับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน มีการยาย
ลาออก และไมสามารถรับเงินรายการปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนได ใหสถานศึกษาสงคืนเงินอุดหนุนของ
นักเรียนที่ไดรับจัดสรร โดยขอใหสงหลักฐานการสงคืนเงิน (ระบุประเภทรายการและจํานวนเงินแตละรายการที่สงคืน)
พรอมหนังสือนําสงแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ดังนี้
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- โรงเรียนปกติใหสงคืนเงินอุดหนุนรายการดังกลาวใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตนสังกัด เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดําเนินการรวบรวมสงงบประมาณกลับคืนสวนกลาง
- โรงเรียนที่เปนหนวยเบิกจาย ใหสงคืนเงินอุดหนุนรายการดังกลาวกลับคืนสวนกลาง
1.3 คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน
หลักการ
เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจําพักนอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาจัดการเรียนการสอน (คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน)
ที่จัดสรรใหโรงเรียน เพื่อใชจายเปนคาอาหารนักเรียนประจําพักนอนสําหรับโรงเรียนที่ดําเนินการจัดที่พักใหแก
นักเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร หางไกล เดินทางไมสะดวก ไมสามารถเดินทางไป–กลับได โดยโรงเรียนไดดําเนินการ
กํากับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา
นิยาม
1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนประจําพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัด
การศึกษาใหแกนักเรียนที่มีที่อยูในถิ่นทุรกันดาร หางไกล เดินทางไมสะดวก ไมสามารถเดินทางไป-กลับได
และเปนโรงเรียนที่สํานักเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตและประกาศใหเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนประจําพักนอน
2. ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักสําหรับนักเรียนประจําพักนอนที่โรงเรียนจัดให
ประกอบดวย บานพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสรางอื่นที่โรงเรียนสรางขึ้น โดยเงินงบประมาณหรือเงินบริจาค
สําหรับใหนักเรียนพักนอนในพื้นที่โรงเรียน
3. ถิ่นทุรกันดาร หางไกล หมายถึง พื้นที่ซึ่งอยูหางไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร
เปนภูเขา ทะเล เกาะ หรือแมน้ํากั้น การคมนาคมไมสะดวก หรือระยะทางหางไกลจากโรงเรียน
4. เขตพื้นที่บริการ หมายถึง เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตามประกาศการรับนักเรียน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. พื้นที่โรงเรียน หมายถึง ขนาดของที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงเรียน ที่ดินที่โรงเรียนมีสิทธิ์
ครอบครอง หรือใชประโยชนในการจัดการศึกษาจากที่ดินนั้น
6. นักเรียนประจําพักนอน หมายถึง นักเรียนในเขตบริการตามประกาศเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน ที่มีที่อยูหางไกลที่ไมสามารถเดินทางไป-กลับได มาเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดใหเปน
ประจํา โดยโรงเรียนจัดใหแบบเต็มระบบเวลา
เกณฑการจัดสรร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการ คาจัดการเรียนการสอน (คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน) ใหกับนักเรียนในโรงเรียนประจําพักนอน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติใหเบิกจายคาอาหารนักเรียน
ประจําพักนอนตามที่ขอทําความตกลงไวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากมื้อละ 13 บาท/คน เปนมื้อละ 20 บาท/คน
วันละ 2 มื้อ จํานวน 200 วัน/ปการศึกษา โดยจัดสรรให ดังนี้
1.2.1 ระดับประถมศึกษา (ระดับชั้น ป.1-ป.6)
4,000 บาท/คน/ภาคเรียน
(8,000 บาท/คน/ปการศึกษา)
1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ระดับชั้น ม.1-ม.3) 4,000 บาท/คน/ภาคเรียน
(8,000 บาท/คน/ปการศึกษา)
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ยกเวน
1. นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนประชามงคล
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน และอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย
2. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห โรงเรียนศึกษาสงเคราะห โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และศูนยการศึกษาพิเศษ ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. นักเรียนในโรงเรียนที่ไดดําเนินการจัดที่พักนอนในโรงเรียนและไดเรียกเก็บเงินคาอาหาร
นักเรียนประจําพักนอนทุกคนแลว กรณีที่ไดเรียกเก็บเงินไมครบทุกคน สามารถจัดสรรใหไดเฉพาะจํานวน
นักเรียนสวนที่เหลือและตองเปนนักเรียนที่เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ลักษณะการใชงบประมาณ
ใชเปนคาอาหารสําหรับนักเรียนประจําพักนอน
การใชจายงบประมาณ
โรงเรียนมีแนวทางในการใชจายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารใหแกนักเรียนประจําพักนอน ดังนี้
(1) จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เชน ขาวสาร อาหารแหง อาหารสด เครื่องปรุงสําหรับ
ประกอบอาหารเอง เปนตน
(2) จางเหมาทําอาหาร
(3) จายเปนเงินสดใหแกนักเรียน โดยโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน
รวมกันจายเงินสดใหนักเรียน ทั้งนี้ ตองมีใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐาน
ทั้งนี้ การดําเนินการตามขอ (1) - (2) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 (ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใชในการประกอบอาหาร การจางบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจางเหมาประกอบ
อาหาร (ปรุงสําเร็จ) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
2. คาหนังสือเรียน
2.1 ลักษณะของหนังสือที่ใช
กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษา จัดซื้อหนังสือตามกิจกรรม
การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก
2.1.1 ระดับกอนประถมศึกษา เปนหนังสือเสริมประสบการณระดับชั้นอนุบาล
ที่สอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2.1.2 ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) เปนหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร
3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพ
8) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และแบบฝกหัดในรายวิชาพื้นฐาน ๓ กลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีเพื่อเสริมทักษะที่จําเปนแกนักเรียน
เฉพาะระดับประถมศึกษาเทานั้น ไดแก
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร
3) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.1.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)
เปนหนังสือเรียน สาระการเรียนรูพนื้ ฐาน รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุมสาระ
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หมายเหตุ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
ใหใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาระ
ภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
2.2 งบประมาณคาหนังสือเรียนที่ไดรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรบั งบประมาณป พ.ศ. 2563
เปนคาหนังสือเสริมประสบการณสําหรับระดับกอนประถมศึกษา คาหนังสือเรียนทุกระดับชั้น และแบบฝกหัด
รายวิชาพื้นฐาน เฉพาะ ป.1 - ป.6 ใน 3 กลุมสาระการเรียนรูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดสรรใหนักเรียนมี
หนังสือใชเรียนครบทุกคน ดังนี้
มูลคาหนังสือตอชุด
กอนประถมศึกษา
200 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
625 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
619 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
622 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
673 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
806 บาท/คน/ป
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
818 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
764 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
877 บาท/คน/ป
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
949 บาท/คน/ป
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ชั้น ปวช.1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ

1,318 บาท/คน/ป
1,263 บาท/คน/ป
1,109 บาท/คน/ป
2,000 บาท/คน/ป

3. คาอุปกรณการเรียน
3.1 งบประมาณคาอุปกรณการเรียน
คาอุปกรณการเรียน หมายถึง อุปกรณการเรียนที่จําเปนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ไดแก สีเทียน สีน้ํา ดินน้ํามันไรสารพิษ กรรไกรสําหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ
ไมบรรทัด กระเปานักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา
100 บาท/คน/ภาคเรียน
(200 บาท/คน/ป)
- ระดับประถมศึกษา
195 บาท/คน/ภาคเรียน
(390 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
210 บาท/คน/ภาคเรียน
(420 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
230 บาท/คน/ภาคเรียน
(460 บาท/คน/ป)
- ระดับ ปวช.1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ
230 บาท/คน/ภาคเรียน
(460 บาท/คน/ป)
ทั้งนี้ ผูปกครอง/นักเรียน สามารถถัวจายระหวางอุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได
3.2 แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณการเรียน
3.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จะโอนงบประมาณคาอุปกรณ
การเรียนใหแกหนวยเบิกจาย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่เปนหนวยเบิกจาย) เพื่อใหดําเนินการโอนเงินงบประมาณ
คาอุปกรณการเรียน ซึ่งเปนเงินอุดหนุนทั่วไป เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด
3.2.2 สถานศึกษาจายเงินสดใหกับนักเรียน และ/หรือผูปกครอง โดยดําเนินการขั้นตอน
การจายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้
1) เมื่อสถานศึกษาไดรับเงินงบประมาณ ใหตรวจสอบจํานวนเงินที่ไดรับแจงการโอนเงิน
และจํานวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาวามีจํานวนเงินที่ถูกตองตรงกัน
2) สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษา
ตามจํานวนเงินที่ไดรับ สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไวเปนหลักฐาน
3) สถานศึกษาแตงตั้งผูจายเงินอยางนอย 2 คน โดยมีครูประจําชั้นรวมเปนผูจายเงิน
ใหกับนักเรียนและ/หรือผูปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไมสามารถลงลายมือชื่อรับเงินได ใหผูปกครอง
ลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานการจายเงิน ตามแบบหลักฐานการเงิน (ตัวอยางเอกสารหมายเลข 5
: ภาคผนวก)
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4) สถานศึกษาแจงใหนักเรียนและ/หรือผูปกครองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณการเรียน
ไดตามความตองการ เชน จัดซื้อจากรานคา ชุมชน ฯลฯ โดยดําเนินการใหทันกอนเปดภาคเรียน สําหรับโรงเรียนที่
หางไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและศูนยการศึกษาพิเศษ ซึ่งผูปกครองหาซื้อ
ไดลําบาก สถานศึกษาสามารถดําเนินการชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการจัดหาได โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณการเรียน
จากนักเรียน หรือผูปกครอง กรณีไมมีใบเสร็จใหใชแบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไมมีใบเสร็จรับเงินใหใช
หลักฐานการจัดหาแทน) (ตัวอยางเอกสารหมายเลข 6 : ภาคผนวก)
6) สถานศึกษาดูแลใหนักเรียนมีอุปกรณการเรียนจริง หากพบวานักเรียนไมมี
อุปกรณการเรียน โดยนักเรียนหรือผูปกครองนําเงินไปใชจายอยางอื่นที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงค ผูปกครอง
จะตองคืนเงินใหกับทางราชการ
7) นักเรียนและ/หรือผูปกครองสามารถใชจายเงินคาอุปกรณการเรียนตามความ
ตองการใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับชั้น โดยสงผลตอคุณภาพการเรียน ไดแก สีเทียน สีน้ํา ดินน้ํามันไร
สารพิษ กรรไกรสําหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด เครือ่ งมือเรขาคณิต วัสดุฝก
ตามกลุมสาระการเรียนรู วัสดุฝกอาชีพ วัสดุดาน ICT กระเปานักเรียน ฯลฯ เปนตน
8) กรณีที่ผูปกครองบริจาคคาอุปกรณการเรียนใหแกสถานศึกษาดําเนินการตาม
แนวทางการบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์อุปกรณการเรียน โดยบริจาคเงินที่ไดรับสิทธิ์ดังกลาวใหกับโรงเรียนดวยความ
สมัครใจ เพื่อใหโรงเรียนนําไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของผูบริจาค (ตัวอยางเอกสารหมายเลข 7
: ภาคผนวก) เพื่อนําไปเลือกซื้ออุปกรณการเรียนที่จําเปนตองใชในการเรียนการสอนได
4. คาเครื่องแบบนักเรียน
4.1 งบประมาณคาเครื่องแบบนักเรียน
คาเครื่องแบบนักเรียน ประกอบดวย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา
300 บาท/คน/ป
- ระดับประถมศึกษา
360 บาท/คน/ป
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
450 บาท/คน/ป
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
500 บาท/คน/ป
- ระดับ ปวช.1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ
900 บาท/คน/ป
ทั้งนี้ ผูปกครอง หรือ นักเรียน สามารถถัวจายระหวางอุปการณการเรียนและเครื่องแบบ
นักเรียนได กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแลว สามารถซื้อเข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได
4.2 แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
4.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนงบประมาณคาเครื่องแบบ
นักเรียน ใหแกหนวยเบิกจาย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เปนหนวยเบิกจาย) เพื่อใหดําเนินการโอนเงินงบประมาณ
คาเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเปนเงินอุดหนุนทั่วไปเขาบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด
4.2.2 สถานศึกษาจายเงินสดใหกับนักเรียน และ/หรือผูปกครอง

หน้า 12

4.3 การใชจายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษาแจงใหนักเรียนและ/หรือผูปกครองจัดซื้อ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนไดตาม
ความตองการ โดยดําเนินการใหทันกอนเปดภาคเรียน สําหรับโรงเรียนที่หางไกล ทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และศูนยการศึกษาพิเศษ ที่ผูปกครองหาซื้อไดลําบาก โรงเรียนสามารถดําเนินการ
ชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพใหแกนักเรียน ไดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อนักเรียนและ/หรือผูปกครอง
สามารถจัดซื้อไดจาก รานคา ชุมชน กลุมแมบานหรือตัดเย็บเอง ฯลฯ
กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแลว นักเรียนและ/หรือผูปกครองอาจนําเงิน
ที่ไดรับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน ชุดกีฬา ชุดฝกงาน
ชุดประจําทองถิ่น และอุปกรณการเรียนที่จําเปนได
วิธีปฏิบัติในการจายเงิน การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบใหปฏิบัติเหมือนกับการจายเงิน
คาอุปกรณการเรียน
5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย
5.1 กิจกรรมวิชาการ
5.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน
5.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
5.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใหครอบคลุมโดย
วางแผนดําเนินการในแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และสามารถใชงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการดําเนินการตามกิจกรรมดังกลาวได
งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอนักเรียน 1 คน ดังนี้
- ระดับกอนประถมศึกษา
215 บาท/คน/ภาคเรียน
(430 บาท/คน/ป)
- ระดับประถมศึกษา
240 บาท/คน/ภาคเรียน
(480 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
440 บาท/คน/ภาคเรียน
(880 บาท/คน/ป)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
475 บาท/คน/ภาคเรียน
(950 บาท/คน/ป)
- ระดับ ปวช.1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ
475 บาท/คน/ภาคเรียน
(950 บาท/คน/ป)
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เอกสารหมายเลข 1
งบหนา

สรุปงบหนาขาราชการที่เบิกคาเชาบาน
ประจําปงบประมาณ 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..........................................
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรม คาใชจายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ผลผลิต/กิจกรรม
จํานวนผูขอเบิก
เปนเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ

รวม
ผูรายงาน
(…………………………………………….)
ตําแหนง ………………………………………………….
โทร. ……………………………

0

0
รับรองถูกตอง
(…………………………………………….)
ตําแหนง ………………………………………………….
โทร. ……………………………

นิยามศัพท
เบิกปกติ หมายถึง รายการงบประมาณของผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานและขอเบิกคาเชาบานในปงบประมาณปจจุบัน
ที่ไดรับสิทธิตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมาและหรือสิทธิการเบิกเพิ่มขึ้นระหวางรอบการรายงานประจําป
เบิกใหม หมายถึง รายการงบประมาณของผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานและขอเบิกคาเชาบานในปงบประมาณนั้นๆ เปนครั้งแรก
คางเบิก หมายถึง รายการงบประมาณของผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานและขอเบิกคาเชาบานกอนปงบประมาณปจจุบันที่อนุมัติไวแลว
แตยังไมรายงานขอเบิกงบประมาณ
หมายเหตุ
1. สงไฟลมายัง e-mail : budgetingunit2@gmail.com
2. ตั้งชื่อไฟล .xls
ตัวอยาง สพป.นนทบุรี เขต 1.xls
สพม. เขต 1.xls
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ปกติ

บัญชีรายชื่อขาราชการที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ประจําปงบประมาณ 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรม คาใชจายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง ระดับ

(ตัวอยาง)
ขาราชการสํานักงานเขตฯ
1 นาย ก
ผอ.เขต

คศ.4

เงินเดือน อัตราคาเชา/ผอน

80,000

10,000

สิทธิที่ไดรับ

6,000

เบิกจายจริง

4,000

เบิกตามสิทธิ
ตั้งแต ว/ ด /ป

ถึง ว / ด / ป

ระยะเวลา

1 ต.ค. 62

30 ธ.ค. 62

3

รวมขาราชการสํานักงานเขตฯ
ขาราชการครู
1 นางสาว ข
2 นาง ค

ผอ.ร.ร.
ครู

คศ.3
คศ.2

60,000
30,000

10,000
6,000
6,000
6,000
รวมขาราชการครู
รวมทั้งสิ้น

4,000
4,000

1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62

30 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62

3
3

เบิกปกติ

เบิกใหม

รวม

12,000

-

12,000

12,000

-

12,000

12,000
12,000
24,000

-

12,000
12,000
24,000

-

36,000

ผูรายงาน
(………………………………………...)
ตําแหนง …………………………………………..
โทร. ………………………………..

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

หมายเหตุ
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บัญชีรายชื่อขาราชการที่มีสิทธิเบิกคาเชาบาน

คางเบิก

ประจําปงบประมาณ 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ผลผลิต รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรม คาใชจายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ระดับ

(ตัวอยาง)
ขาราชการสํานักงานเขตฯ
1 นาย ก
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

เงินเดือน อัตราคาเชา/ผอน

45,000

สิทธิที่ไดรับ

10,000

6,000

เบิกจายจริง

5,000

เบิกตามสิทธิ
ตั้งแต ว/ ด /ป

ถึง ว / ด / ป

ระยะเวลา
(เดือน)

1 ก.ย. 62

30 ก.ย. 62

1

ผอ.เขต
ผอ. รร.
ครู

คศ.4
คศ.3
คศ.2

80,000
40,000
20,000

10,000
8,000
6,000
รวมขาราชการครู
รวม

หมายเหตุ

5,000
5,000

รวมขาราชการสํานักงานเขตฯ
ขาราชการครู
1 นาย ข
2 นาย ค
3 นาย ง

คางเบิก

6,000
5,000
4,000

4,000
5,000
4,500

1 เม.ย. 62
1 ส.ค. 62
1 ก.ย. 62

30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62

6
2
1

24,000
10,000
4,500
38,500
43,500

ผูรายงาน
(………………………………………...)
ตําแหนง …………………………………………..
โทร. ………………………………..

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
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ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัสพื้นที่
(8 หลัก)

00101701
00101701

สพท.

สพม.1
สพม.1

รหัสสถานศึกษา
Per_code
(6 หลัก)

720046
720156

หนวยงาน

วัดราชาธิวาส
อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย

เลขที่ตําแหนง

พ101375
พ313770

กลุมงาน

บริการ
บริหารทั่วไป

ตัวอยาง การบันทึกขอมูลพนักงานราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตําแหนง

เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ

ครูพี่เลี้ยง 1234567890000 นางสาว......
ครูผูสอน 1234567890001 นาย......

หมายเหตุ : บันทึกขอมูลในแบบรายงานใหครบถวนทุกรายการ

นามสกุล

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

วัน/เดือน/
ป พ.ศ.เกิด

คุณวุฒิที่ใชบรรจุ
ครั้งแรก

1/1/2530 มัธยมศึกษาตอนปลาย
15/5/2525 ปริญญาตรี (ค.บ.)

วัน/เดือน/
ป พ.ศ.
ที่บรรจุครั้งแรก

11/6/2558
1/4/2562

คาตอบแทน
ที่บรรจุ
ครั้งแรก

9,000
18,000

คาตอบแทน
เดือนกันยายน
2562

12,000
18,000

คาตอบแทน
ปจจุบัน ป 2563
(หลังการเลื่อน
คาตอบแทน
ประจําปแลว)
12,500
18,800

เงินเพิ่ม
คาครองชีพ

785
-

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
5%

714
750

เงินสมทบ
กองทุน
เงินทดแทน
รอยละ 0.2

เบี้ยเสี่ยงภัย
(เฉพาะ จชต.)

28
38

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่…............ ปีการศึกษา…............
ระดับชั้น ❏อนุบาลปีที่….............. ❏ประถมศึกษาปีที่……......................
❏มัธยมศึกษาปีท…ี่ .......... ❏ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…........................
นักเรียนจานวนทั้งสิ้น…………….........คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…...........................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…....................................................................ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนาเงิน
ที่ได้รับไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการหากไม่ดาเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืน
ให้กับโรงเรียนต่อไป
ที่

ชื่อ-สกุลนักเรียน

หมายเลข
จานวนเงิน
ประจาตัว
นักเรียน ๑๓ หลัก

วันที่
รับเงิน

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

หมายเหตุ

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

ลงชื่อ..................................................ครูประจาชั้น
(..................................................)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ...................................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(.................................................)

เอกสารหมายเลข 6
เอกสารหมายเลข ๒

แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้หลักฐานการจัดหาแทน)
❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ …............... ปีการศึกษา……………………....
ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่….................. ❏ ประถมศึกษาปีที่….................
❏ มัธยมศึกษาปีท…ี่ ........... ❏ ปวช. ที่จัดโดยสถานประกอบการ…...................
นักเรียนจานวนทั้งสิ้น…..................คน ได้รับเงินจากโรงเรียน…..................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา…..................................................และขอรับรองว่านักเรียนทุกคน/ผู้ปกครอง
ได้นาเงินไปดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานจริง
หมายเลข
ประจาตัว
นักเรียน
๑๓ หลัก

ที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน

จานวนเงิน
เครื่องแบบ อุปกรณ์

รวม

ลายมือชื่อ
ผู้ปกครอง/
นักเรียน

รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ........................................................ ครูประจาชั้น
(....................................................)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ....................................................... ผู้อานวยการโรงเรียน
(....................................................)

หมาย
เหตุ
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แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน

........................................
ใบแสดงเจตจานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียน...........................................................
สพป./สพม......................................................
วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................... ........
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน.......................................................แขวง/ต าบล.......................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย์. .............................
ผู้ ป กครองนั ก เรีย นชื่ อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................
หมายเลขประจาตัวนักเรียน (๑๓ หลัก).................................................. ระดับชั้น...................ปีการศึกษา ๒๕๖3
มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะบริจ าคเงิน ที่ ได้ รับ สิ ท ธิ์การสนั บ สนุ น ค่าใช้ จ่ ายในการจัด การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพที่เป็นสิทธิ์
ของข้าพเจ้าด้วยความสมัครใจให้แก่โรงเรียน ในรายการ ดังนี้
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวน.................................................บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน.................................................บาท
รวมจานวนเงินทั้งสิน้ ..................................บาท(............................................................)
เพื่อให้โรงเรียนนาไปดาเนินการ ดังนี้
 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา
 ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาหรือจัดสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ลงชื่อ.......................................................ผู้บริจาค
ลงชื่อ.................................................ผู้รับเงินบริจาค
(..................................................)
(................................................)
หมายเหตุ โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่………………….............….. ให้กับผู้บริจาคแล้ว

