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๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมวิชำกำร
๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
๓. กิจกรรมทัศนศึกษำ
๔. กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)
ทังนีในกำรวำงแผนกำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต้องให้คณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย (ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมกำรนักเรียน) และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำนมีส่วนร่วม และ
พิจำรณำโดยที่ผล กำรพิจำรณำต้องไม่เป็นกำรรอนสิทธิ์ของเด็กยำกจน เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และเด็กด้อยโอกำส
ที่พึงจะได้รับ
โดยกำรจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น ให้ โ รงเรี ย นสำมำรถจั ด กิ จ กรรมให้ ค รอบคลุ ม
ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรี ย น เพิ่มเวลำรู้ ” ตำมคู่มือบริห ำรจัดกำรเวลำเรียน “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ”
โดยวำงแผนด ำเนิ น กำรในแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ข องสถำนศึ ก ษำ และสำมำรถใช้ ง บประมำณ
งบเงินอุดหนุน รำยกำรกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในกำรดำเนินกำรตำมกิจกรรมดังกล่ำวได้
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสำระสำคัญดังต่อไปนี
๑. กิจกรรมวิชำกำร เป็นกิจกรรมที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมนอกจำกกำรเรียนปกติในชันเรียน เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีควำมเป็นเลิศ และแก้ไขข้อบกพร่องของ
นั กเรี ยนที่เรี ยนอ่อนให้ มีศักยภำพสู งขึน เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงจินตนำกำรให้ โอกำสนักเรียนได้เรียนรู้ ได้แก่
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนประชำธิปไตย ทังนี กิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อ
เสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ โดยพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรด้ำนกำรคิดและกำรพัฒนำกรอบ
ควำมคิ ด แบบเปิ ด กว้ ำ ง (Growth Mindset) ด้ ำ นกำรแก้ ปั ญ หำ ด้ ำ นกำรใช้ เ ทคโนโลยี แ ละทั ก ษะ
กำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรทำงำน กำรดำรงชีพ และ
ทักษะชีวิต โดยตอบสนองควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของผู้เรียนตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ฝึกกำรทำงำน ทักษะทำงอำชีพ ทรัพย์สินทำงปัญญำ อยู่อย่ำงพอเพียงและมีวินัยทำงกำรเงิน พัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรใช้ทักษะชีวิตและสร้ำงเสริมสมรรถนะทำงกำย รวมทังกำรส่งเสริมกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
โดยกำหนดให้ดำเนินกำรกิจกรรม ดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครัง
๒. กิ จ กรรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม /ลู ก เสื อ /เนตรนำรี / ยุ ว กำชำด /ผู้ บ ำเพ็ ญ ประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทังนี
กิจกรรม“ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เป็นกำรดำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำงคุณลักษณะและค่ำนิยม โดยปลูกฝัง
ค่ำนิยมและจิตสำนึกกำรทำประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสำธำรณะและกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ ทังที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม ปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
(มีวินั ย ซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ อดทน มุ่งมั่นในกำรทำงำนกตัญญู ) และปลู กฝั งควำมรักควำมภำคภู มิ ใ จ
ในควำมเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชำติ
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โดยมีสำระสำคัญดังต่อไปนี
- กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอำสำ ได้แก่ ค่ำยเด็กดีของชุมชน ค่ำยรักษ์โลก ค่ำยรักษ์สัตว์
ค่ำยยุวชนคนดี ค่ำยสันติวิธี กิจกรรมอำสำพัฒนำ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร เป็นต้น
- ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภำคปฏิบัติในกำรเรียนลูกเสือ/
เนตรนำรี/ยุวกำชำด โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกทักษะกำรจัดกำรเผชิญสถำนกำรณ์กำร
ใช้ ชี วิ ตร่ วมกั นเป็ นหมู่ คณะ ได้ แก่ กำรเดิ นทำงไกล กำรอยู่ ค่ ำยพั กแรม กำรผจญภั ย (ไต่ เขำปื นต้ นไม้ ฯลฯ)
โดยกำหนดให้มีกำรดำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครัง
๓. กิจกรรมทัศนศึกษำโดยเน้นภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ของชำติและท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษำ
ตำมแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจำกกำรเรียนในห้องเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำง โดยกำหนดให้ดำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงน้อย ปีละ ๑ ครัง
๔. กิจกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) เป็นกิจกรรมกำรให้บริกำร ICT/
บริกำรคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจำกกำรเรียนคอมพิวเตอร์พืนฐำนตำมหลักสูตรปกติ ได้แก่ กำรให้บริกำรสืบค้น
ควำมรู้ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์ในกำรจัดทำสื่ อรำยงำน กำรนำเสนอข้อมูล กำรออกแบบ
สร้ำงสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยกำหนดให้ดำเนินกำรกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำงน้อย ๔๐ ชั่วโมง/คน/ปี
งบประมำณพัฒนำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี
- ก่อนประถมศึกษำ
๒๑๕ บำท/คน/ภำคเรียน (๔๓๐ บำท/คน/ปี)
- ประถมศึกษำ
๒๔๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๔๘๐ บำท/คน/ปี)
- มัธยมศึกษำตอนต้น
๔๔๐ บำท/คน/ภำคเรียน (๘๘๐ บำท/คน/ปี)
- มัธยมศึกษำตอนปลำย
๔๗๕ บำท/คน/ภำคเรียน (๙๕๐ บำท/คน/ปี)
- ปวช.๑-๓ (สถำนประกอบกำร) ๔๗๕ บำท/คน/ภำคเรียน (๙๕๐ บำท/คน/ปี)

แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
สำหรับโรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ และโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่มีลักษณะพิเศษจำกโรงเรียนปกติทั่วไป ได้รับกำรอนุโลมนอกจำกแนวทำงกำรดำเนินกำรข้ำงต้น ดังนี

เครื่องแบบนักเรียน
๑. โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษและโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ รับนักเรียนในลักษณะประจำ ได้รับ
กำร สนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนเป็นปัจจัยพื นฐำนด้ำนค่ำเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนำรี
ชุดลำลอง ถุงเท้ำนักเรียน รองเท้ำ นักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษำวิชำทหำร ตำมหนังสือสำนักงบประมำณ
ที่ นร ๐๔๑๐/ ๑๙๓๔ ลงวั น ที่ ๒๗ สิ ง หำคม ๒๕๔๕ และจำกแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำย
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร จัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน ได้รับงบเครื่องแบบ
นักเรียนคนละ ๒ ชุด ซึ่งมีลักษณะคล้ำยกัน ให้นำไปจัดทำกิจกรรมที่พัฒนำคุณภำพนักเรียน หรือซือเข็มขัด
รองเท้ำ ชุดกีฬำ เป็ น ต้น ที่ไม่เพีย งพอ โดยให้ โ รงเรียนเป็นผู้ ดำเนินกำรแทนผู้ ปกครองที่ มอบฉันท ะไว้ กั บ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนด้วยเหตุผล ผู้ปกครองมีภูมิลำเนำอยู่ห่ำงไกลและกำรคมนำคมลำบำก
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๒. โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษและโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ที่รับนักเรียนประเภทไป–กลับ สำมำรถ
ดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยได้
๓. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ให้บริกำรเด็กพิกำรตังแต่แรกเกิดหรือแรกพบควำมพิกำรในกำรฟื้นฟูและ พัฒนำ
สมรรถภำพ โดยจัดซือเสือผ้ำหรือเครื่องแต่งกำย ( ชุดต่ำง ๆ ) ตำมควำมเหมำะสม

ด้านหนังสือเรียน
๑. โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ ที่เปิดสอนเฉพำะควำมพิกำร ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษำ โรงเรียน
บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ โรงเรียนสอนคนตำบอด และโรงเรียนบกพร่องทำงสติปัญญำ)
1.๑ โรงเรียนโสตศึกษำและโรงเรียนบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ ผลิตหนังสือเรียนเองในบำงส่วน
1.๒ โรงเรียนสอนคนตำบอด ไม่สำมำรถใช้หนังสือเรียนตำมปกติให้จัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ได้
1.3 โรงเรียนบกพร่องทำงสติปัญญำ ให้จัดทำแบบเรียนในด้ำนพัฒนำศักยภำพ และแบบ
เสริมประสบกำรณ์ของเด็กแต่ละบุคคล
๒. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เป็นสถำนศึกษำที่ให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพเด็กพิ กำรตังแต่แรกเกิด หรือแรก
พบควำมพิกำร และบริกำรเด็กพิกำรประเภทต่ำง ๆ ให้จัดทำเอกสำรตำม IEP (Individualized Education Program)
ของเด็กพิกำรแต่ละบุคคลและแบบเสริมประสบกำรณ์ รวมทังผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั นพื นฐำนจั ดสรรงบประมำณแผนงำนสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ กษำ
ขันพืนฐำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน กิจกรรม
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่ วไป รำยกำรค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจั ดกำรศึ กษำขั นพื นฐำน รวม ๕ รำยกำรย่ อย ได้ แก่ (๑) ค่ ำจั ดกำรเรี ยนกำรสอน
(เงินอุดหนุนรำยหัว/ปัจจัยพืนฐำนสำหรับนักเรียนยำกจน/ค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน) (๒) ค่ำหนังสือเรียน
(๓) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน (๔) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ (๕) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีขันตอนกำรจัดสรร
งบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และภำคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙)
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การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)


หลักการ
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มำตรำ ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่ำ
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย” และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ
๑๐ วรรค ๑ ได้บัญญัติไว้ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกัน ในกำรรับกำรศึกษำขัน
พืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และหมวด ๘ มำตรำ ๖๐ ได้
บัญญัติไว้ว่ำ “ให้รัฐจัดสรรงบประมำณแผ่นดินให้กับกำรศึกษำ ในฐำนะที่มีควำมสำคัญสูงสุดต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ของประเทศ โดยจั ดสรรเป็นเงินงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ ดังนี (๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว ไป เป็นค่ำใช้จ่ำย
รำยบุ ค คลที่ เ หมำะสมแก่ ผู้ เ รี ย นกำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ และกำรศึ ก ษำขั นพื นฐำนที่ จั ด โดยรั ฐ และเอกชน
ให้เท่ำเทียมกัน...” จึงเป็นหน้ำที่ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขันพืนฐำนที่จะต้องดำเนินกำรจัด
กำรศึกษำขันพืนฐำนตำมข้อบัญญัติดังกล่ำว

วัตถุประสงค์
งบประมำณงบเงินอุดหนุ น ประเภทเงินอุดหนุ นทั่วไป เงินอุดหนุ น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) จัดสรรให้สถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรจัด กำรเรียน
กำรสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำนักเรียนให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักรำช
๒๕๕๓

แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึ กษำขั นพื นฐำน รำยกำรค่ ำจั ดกำรเรี ยนกำรสอน (เงิ นอุ ดหนุ นรำยหั ว) เกิ ดประโยชน์ ต่ อกำรเรี ยนกำรสอน
ได้มำกที่สุด จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี
๑. ให้ สถำนศึ กษำจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ กำรประจ ำปี ของสถำนศึ กษำที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ ของ
สถำนศึกษำ นโยบำยและจุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน
๒. นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ เพื่อให้คณะกรรมกำร สถำนศึกษำขันพืนฐำนเห็นชอบ
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้สำธำรณชนได้รับทรำบ
๔. กำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
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ลักษณะการใช้งบประมาณ
กำรใช้งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำขันพืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของ ทำงรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรำยจ่ำย ดังนี
๑. งบบุคลากร
ค่ำจ้ำงชั่วครำว เช่น จ้ำงครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน พนักงำนขับรถ
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่ำตอบแทน เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำตอบแทนวิทยำกร วิชำชีพท้องถิ่น ฯลฯ
๒.๒ ค่ำใช้สอย เช่น ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำที่ พัก ค่ำพำหนะ ค่ำจ้ำงซ่อมแซม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำพำหนะพำนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
๒.๓ ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำวัสดุกำรศึกษำ ค่ำเครื่องเขียน ค่ำวัสดุ เวชภัณฑ์ ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ
ทรัพย์สิน ฯลฯ
๒.4 ค่ำสำธำรณูปโภค เช่น ค่ำนำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่ำครุภัณฑ์ เช่น จัดซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และ/
หรือสิ่งก่อสร้ำง ที่มีวงเงินเกินกว่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท เช่น ค่ำจัดสวนค่ำถมดิน ถนน สะพำน บ่อนำ ฯลฯ
ทังนี กรณีงบลงทุนและงบดำเนินงำน สำมำรถดำเนินกำรได้เพิ่มเติมตำมหนังสือของสำนักงบประมำณ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย ตำมงบประมำณ
ตำมหนังสือสำนักงบประมำณที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๓ เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำร
จ ำแนกประเภทรำยจ่ ำ ยตำมงบประมำณ และด่วนที่สุ ด ที่ นร ๐๗๐4/ว 68 ลงวันที่ ๒9 เมษำยน ๒๕5๘
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
นิยาม
งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน) คือ เงินงบประมำณ
ที่จัดสรรให้แก่สถำนศึกษำที่มีนักเรียนยำกจน เพื่อจัดหำปัจจัยพืนฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต และเพิ่มโอกำส
ทำงกำรศึกษำ เป็ น กำรช่ว ยเหลื อนั กเรี ยนที่ยำกจนระดับชันประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชันมัธ ยมศึกษำปีที่ ๓
ให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึน
นักเรียนยำกจน หมำยถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรำยได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บำทต่อปี

เกณฑ์การจัดสรร
จัดสรรให้นักเรียนที่ยำกจนในชันประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ของสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพืนฐำน ยกเว้นสถำนศึกษำสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

ลักษณะการใช้งบประมาณ
ให้ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่ำยค่ำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเสือผ้ำ และเครื่องแต่งกำยนักเรียน
ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำพำหนะในกำรเดินทำง

การใช้จ่ายงบประมาณ
สถำนศึกษำสำมำรถเลือกวิธีดำเนินกำรจ่ำยหรือจัดหำปัจจัยพืนฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตและ
เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่นักเรียนยำกจนได้ตำมควำมเหมำะสม ดังนี
๑. ค่ำหนังสือและอุปกรณ์กำรเรียน จัดซือแจกจ่ำยให้แก่นักเรียนหรือให้ยืมใช้
๒. ค่ำเสือผ้ำและวัสดุเครื่องแต่งกำยนักเรียน จัดซือหรือจัดจ้ำงผลิตแจกจ่ำยให้แก่นักเรียน
๓. ค่ำอำหำรกลำงวัน จัดซือวัตถุดิบมำประกอบอำหำรหรือจ้ำงเหมำทำอำหำรหรือจ่ำยเป็นเงินสด
ให้แก่นักเรียนโดยตรง
๔. ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงจ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน
กรณีกำรดำเนินกำรจัดซือ-จัดจ้ำง-จัดหำ ต้องดำเนินกำรตำมระเบียบ สำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีจ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงให้สถำนศึกษำแต่งตังคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย ๓ คน
ร่วมกันจ่ำยเงิน โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐำน
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แนวทางการดาเนินงาน
๑. ระดับสถานศึกษา
๑.๑ สำรวจข้อมูลนักเรียนยำกจน และรำยงำนสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำเพื่อเสนอขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณ
๑.๒ จัดสรรและใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
๑.๓ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยำกจน
๑.๔ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๒. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑ รวบรวมข้อมูลนักเรียนยำกจนจำกสถำนศึกษำ และรำยงำนสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพืนฐำน
๒.๒ แต่งตังคณะกรรมกำรกลั่ นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจ ำรณำจั ดสรรงบประมำณ
ประกอบด้วย ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่หรือผู้แทนสำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้แทน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละช่วงชันตำมควำมเหมำะสม
๒.๓ กำกับ ติดตำม ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
ด้วยงบเงินอุดหนุนสาหรับหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*******************
เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน ได้แก่ กำรพำนักเรียน
ไปร่วมกิจกรรมวิชำ กำรกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด หรือทัศนศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ทังในและ
นอกโรงเรียน ตำมนโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขันพืนฐำน
โดยใช้จ่ำยจำกงบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขันพืนฐำน จึงกำหนดหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับนักเรียน ดังนี
๑. กำรวำงแผนกิจกรรมต่ำงๆ ต้องให้ภำคี ๔ ฝ่ำย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชนและผู้แทน
นักเรียน) และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพืนฐำนมีส่วนร่วมและพิจำรณำ
๒. กำรพิจำรณำสถำนที่สำหรับกำรจัดกิจกรรมรวมทังกำรพักแรมให้เลือกใช้บริกำรสถำนที่ของส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ เป็นลำดับแรก กรณีจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในสถำนที่ของเอกชนให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้อำนวยกำรโรงเรียน โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นเหมำะสม ประหยัด และวงเงินที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
สำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม/กำรแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ โรงเรียนเป็นหน่วยงำนผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ดังนี
๑. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และแตกต่ำงสถำนที่จัดกิจกรรม
๒. ค่ำวัสดุต่ำงๆ สำหรับกำรจัดกิจกรรม
๓. ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์
๔. ค่ำหนังสือสำหรับกำรจัดกิจกรรม
๕. ค่ำเช่ำอุปกรณ์สำหรับกำรจัดกิจกรรม
๖. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ไม่เกินมือละ ๕๐ บำทต่อคน
๗. ค่ำเข้ำชมสถำนที่แหล่งเรียนรู้
๘. ค่ำสำธำรณูปโภค
๙. ค่ำสมนำคุณวิทยำกร
๙.๑ หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกร
- กรณีเป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้กับนักเรียน ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกิน ๑ คน
- กรณีเป็นกำรแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในโครงกำรหรือหลักสูตรกำรจัด
กิจกรรมและจำเป็นต้องมีวิทยำกรประจำกลุ่มให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
- กำรนับชั่วโมงกำรบรรยำยหรือทำกิจกรรมให้นับตำมเวลำที่กำหนดในตำรำง กำรจัด
กิจกรรมโดยแต่ละชั่วโมงต้องกำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำนำที กรณีกำหนดเวลำไม่เกิน ๕๐นำที แต่ไม่น้อยกว่ำ
๒๕ นำที ให้จ่ำยค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้กึ่งหนึ่ง
๙.๒ อัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร
- วิทยำกรเป็นบุคลำกรของรัฐให้ได้รับค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บำท
- วิทยำกรที่มิใช่บุคลำกรของรัฐให้ได้รับค่ำสมนำคุณวิทยำกรได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บำท
ทังนี ให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยำกร (เอกสารแนบ ๑)
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๑๐. ค่ำอำหำรสำหรับกำรจัดกิจกรรมมือละไม่เกิน ๘๐ บำท หรือกรณีจำเป็นต้องจัดกิจกรรม
ในสถำนที่ของเอกชนให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินมือละ ๑๕๐ บำท
๑๑. กรณีที่ไม่สำมำรถจัดอำหำรให้กับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ทุกมือ หรือจัดอำหำรให้เพียงบำงมือ
ให้เบิกค่ำใช้จ่ำย ดังนี
๑๑.๑ สำหรับครูให้เบิกจ่ำยค่ำเบียเลียงเหมำจ่ำย
๑๑.๑.๑ โดยคำนวณเวลำตังแต่เวลำที่เดินทำงออกจำกสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติ
รำชกำร ตำมปกติจนกลับถึงสถำนที่อยู่หรือสถำนที่ปฏิบัติ รำชกำรปกติแล้วแต่กรณี (นับเวลำ ๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน
ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หำกนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก ๑ วัน)
๑๑.๑.๒ นำจำนวนวันทังหมด (ตำมข้อ ๑๑.๑.๑) คูณ กับอัตรำค่ำเบียเลียงเหมำจ่ำยตำมสิทธิ
๑๑.๑.๓ นับจำนวนมืออำหำรที่จัดให้ตลอดกำรจัดกิจกรรม
๑๑.๑.๔ คำนวณค่ำอำหำรทังหมดโดยให้ คิด ค่ำ อำหำรมื อละ ๑ ใน ๓ ของอั ต รำ
ค่ำเบียเลียงเหมำจ่ำยที่ได้รับ
๑๑.๑.๕ นำจำนวนเงินค่ำเบียเลียงเหมำจ่ำยที่คำนวณได้ตำม (ข้อ ๑๑.๑.๒) หักด้วย
จำนวนเงินค่ำอำหำรที่คำนวณได้ตำม (ข้อ ๑๑.๑.๔) ส่วนที่เหลือเป็นค่ำเบียเลียงที่จะได้รับ
๑๑.๒ สำหรับนักเรียนให้เบิกจ่ำยเป็นค่ำอำหำรในลักษณะเหมำจ่ำยในอัตรำดังนี
ที่
การจัดอาหารต่อวัน
๑ จัดอำหำร ๒ มือ
๒ จัดอำหำร ๑ มือ
๓ ไม่จดั อำหำรทัง ๓ มือ

เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
คนละไม่เกิน ๘๐ บำทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๑๖๐ บำทต่อวัน
คนละไม่เกิน ๒๔๐ บำทต่อวัน

โดยใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน (เอกสารแนบ ๒)
เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
๑๒. ค่ำเช่ำที่พักตำมที่ห น่ ว ยงำนให้ บริกำรที่ พั กเรียกเก็บหรื อกรณีจำเป็นต้ องพัก ในสถำนที่
ของเอกชน ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินอัตรำที่กำหนด ดังนี
 ค่ำเช่ำห้องพักคู่ ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บำทต่อวัน
 ค่ำเช่ำพักพักเดี่ยว ไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บำทต่อวัน
๑๓. ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะรับ-ส่งครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
๑๔. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรสุขำให้เบิกได้ตำมอัตรำที่หน่วยงำนที่ให้บริกำรเรียกเก็บ
๑๕. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรพยำบำลให้เบิกได้ตำมอัตรำที่หน่วยงำนที่ให้บริกำรเรียกเก็บ
๑๖. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประกวดหรือแข่งขัน
๑๖.๑ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน
๑๖.๑.๑ กรรมกำรที่เป็นบุคลำกรของรัฐเบิกจ่ำยได้ในอัตรำไม่เกินคนละ ๖๐๐ บำทต่อวัน
๑๖.๑.๒ กรรมกำรที่มิได้เป็นบุคลำกรของรัฐเบิกจ่ำยได้ในอัตรำไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บำทต่อวัน
๑๖.๒ ค่ำโล่หรื อถ้วยรำงวัลหรือของรำงวัลที่มอบให้ผู้ ชนะกำรประกวดหรือแข่งขัน เพื่อเป็น
กำรประกำศเกียรติคุณชินละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บำท
๑๗. ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นสำหรับกำรจัดกิจกรรม
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กรณีที่ ๒ โรงเรียนพำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมกำรแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่น
ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยได้ดังนี
๑. สำหรับครู
๑.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันมีกำรจัดอำหำร ที่พัก
และพำหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
๑.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันไม่จัดอำหำร ที่พัก
พำหนะทังหมดหรือจัดให้บำงส่วนให้เบิกค่ำใช้จ่ำยทังหมดหรือส่วนที่ขำดสำหรับครูตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ยกเว้น
 ค่ำเช่ำที่พักให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินคนละ ๖๐๐ บำทต่อวัน
สำหรับค่ำเช่ำห้องพักคู่และไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บำทต่อวันค่ำเช่ำห้องพักเดี่ยว
 ค่ำเบียเลียงเดินทำงให้คำนวณเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑ ข้อ ๑๑.๑
๒. สำหรับนักเรียน
๒.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันมีกำรจัดอำหำร ที่พัก
และพำหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
๒.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงำนอื่นซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม/กำรแข่งขันไม่จัดอำหำร ที่พัก
พำหนะทังหมดหรือจัดให้บำงส่วน ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยทังหมดหรือส่วนที่ขำดให้กับนักเรียน ดังนี
 ค่ำอำหำรในลักษณะเหมำจ่ำย ตำมข้อ ๑๑.๒ (ส่วนของนักเรียน)
 ค่ำเช่ำที่พักเหมำจ่ำยไม่เกินคนละ ๕๐๐ บำทต่อวัน
 ค่ำพำหนะให้เบิกจ่ำยได้ตำมสิทธิของข้ำรำชกำรตำแหน่ง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน (เทียบเท่ำระดับ ๑-๔)
 ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน (เอกสารแนบ ๒)
เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย
๓. ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นสำหรับกำรพำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมกำรแข่งขัน
หมายเหตุ กำรพิจำรณำเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้คำนึงถึงควำมจำเป็น เหมำะสม ประหยัด ภำยในวงเงิน
ทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบเท่ำนัน และต้องไม่เป็นเหตุในกำรเรียกเก็บเงินจำกผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย

