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ค ำน ำ 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 

การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยนาฏศิลป์ และ
วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า 
ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด 

การจัดท าแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวคิดและหลักการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายสังคมคุณภาพชีวิต และ 4.1
นโยบายการศึกษา ข้อ ๔.๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย           
โดยปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานจากหลักการด าเนินงานในปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงนโยบายสังคมและค านึงถึงการสร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทาง
กายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับ
การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ - 
๒๕๕๘ ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารและจัดการศึกษา 

๓. แนวทางการด าเนินงาน เป็นแนวทางการด าเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกันส าหรับวิทยาลัย
นาฏศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันฯ ซึ่งสาระส าคัญของแนวทาง             
การด าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระส าคัญของนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
งบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรและแนวทางการด าเนินงาน ปฏิทินการด าเนินงานที่โยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นประโยชน์ต่อ            
การด าเนินงานของผู้ที่เก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ใน
ด้านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพภายในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม ซึ่ง
จะส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามีความพร้อมที่จะเรียน และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 



แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 
ควำมเป็นมำ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติ
ไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ วรรค ๑ ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปีที่
รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะ
ด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ต่อเนื่องจนปีการศึกษา ๒๕๕๕              
โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ข้อ ๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส
ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น              
แก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ 
รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอน             
เพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นโดยจัดท าสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ และโดยอาศัยหลักการปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 

สำระส ำคัญของนโยบำย 
 นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นนโยบายรัฐบาล ที่ได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา เน้นการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสในสังคมไทยโดยค านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทาง
ร่างกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรก
เกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็กสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและ
พัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้



ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย            
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ปกครองโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวม ๕ รายการย่อย  
 ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน   
 ๒. ค่าหนังสือเรียน    
 ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน    
 ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน      
 ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      
๑. ลดค่ำใช้จ่ำยผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 
 

ระดับชั้น ภำคเรียนที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๒,๔๐๐ บาท ๓,232 บาท 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ๒,๔๐๐ บาท ๓,289 บาท 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๒,๔๐๐ บาท ๓,325 บาท 
มัธยมศึกษาปีที่ 4    
(สายศิลปกรรม) 

๔,135 บาท ๕,034 บาท 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
(สายศิลปกรรม) 

๔,121 บาท ๕,021 บาท 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
(สายศิลปกรรม) 

๔,081 บาท 4,984 บาท 

ปวช.๑ – ปวช. ๓ ๔,๘๐๕ บาท ๕,๗๐๕ บาท 
 
เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพ 
 ๑. นักเรียนมีควำมรู้ทักษะกระบวนกำรตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ จากการเรียนรู้
ที่มีความพร้อมทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด อุปกรณ์การเรียนและการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติด้านต่างๆ 
เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 ๒. นักเรียนมีควำมรู้และประสบกำรณ์จากการจัดกิจกรรมวิชาการ/กิจกรรมทัศนศึกษา 
 ๓. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/    
ยุวกาชาด 

๔. นักเรียนมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพ่ือการแสวงหาความรู้และ               
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 



๕. นักเรียนมีควำมสำมำรถ ทักษะและคุณลักษณะตำมจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทุกระดับโดยเน้นกำร เสริมสร้ำงจินตนำกำรอย่ำงไม่มีขอบเขตจ ำกัด ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การใช้
สื่อและอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
ตัวชี้วัด 
ด้ำนเชิงปริมำณ 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
ด้ำนเชิงคุณภำพ 

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
ด้ำนเชิงเวลำ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 
ด้ำนเชิงต้นทุน 
 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
  
 แนวทำงในกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ
แนวทำงด ำเนินกำร 

๑. ให้วิทยาลัยด าเนินการให้สอดคล้องและสนองต่อนโยบายโดยเคร่งครัดเกิดความเสมอภาค 
เป็นธรรม และเปน็การลดภาระค่าใช้จา่ยของผู้ปกครองในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ของโลกอย่างแท้จริง และให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องน านโยบายของทางราชการสู่/การ
ปฏิบัติอยา่งเปน็ธรรม 

๒. ให้วิทยาลัยค านึงถึงสิทธิในการได้รับโอกาสอย่างเทา่เทียม เสมอภาค และเป็นธรรม 
๓. เมื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไดจ้ัดสรรเงินตามจ านวนนักเรียนตามแผนแล้วให้สถานศึกษา

ด าเนินการตามรายละเอียดของหมวดเงินที่ทางราชการได้ก าหนดไว้แล้ว โดยเคร่งครัดตามจ านวน
นักเรียนที่มีอยู่จริง 

๔. หมวดเงินที่ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน มารับเงินสดไป ไดแ้ก่ หมวดเงินคา่อุปกรณ์                 
การเรียนและคา่เครื่องแบบนักเรียน ให้เม็ดเงินไปถึงผู้ปกครองหรือนักเรียนเพื่อน าไปใช้จ่ายตาม
นโยบายอย่างเปน็ธรรมโดยปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑ ให้วิทยาลัยจัดท าหลักฐานการรับเงินของผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยจัดท าใบส าคัญ         
รับเงิน (เอกสารหมายเลข ๑) ระบุชื่อผู้รับ พร้อมหลักฐานเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และจัดท า
หลักฐานการจ่ายเงิน (เอกสารหมายเลข ๒) โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อในใบส าคัญ                    
รับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน เป็นหลักฐานของวิทยาลัยเพ่ือแสดงว่าวิทยาลัยไดจ้่ายเงินงบประมาณ
ถึงมือผู้รับตามนโยบายของรัฐบาลถูกต้องแล้ว รวมทั้งเพ่ือการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๔.๒ ให้วิทยาลัยตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการโดยแจ้ง
ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนผู้รับเงินน าหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินของร้านค้า                   
ที่จ าหน่ายเครื่องแบบนักเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนตามวงเงินที่ได้รับ เพ่ือแสดงว่าผู้ปกครองหรือ
นักเรียนได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์มาแสดงตอ่วิทยาลัย  



๕. ให้วิทยาลัยแจ้งผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินอุดหนุนในส่วนของ
ค่าอุปกรณก์ารเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยสถานศึกษาให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแสดงความ
จ านงใช้สิทธิ์รับเงินอุดหนุนดังกล่าวก่อน จากนั้นให้ระบุความประสงค์ในการบริจาคเงินให้กับ
สถานศึกษาตามแนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ พร้อมรายงานให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ 
และออกใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป 

๖. ให้วิทยาลัยด าเนินการเรียกเงินของทางราชการคืนจากผู้รับเงินในกรณี 
   ๖.๑ ใช้จา่ยเงินผิดวัตถุประสงค์หรือไมด่ าเนินการตามนโยบายของทางราชการ 
   ๖.๒ ใช้จา่ยไม่ครบถว้น โดยจัดซื้อไม่ครบถว้นตามรายการที่ระบุไว้ในแนวทางการน า

นโยบายสู่การปฏิบัติในเอกสารนี้ 
๗. ทั้งนี้การด าเนินการต้องเป็นรูปธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวของรับรู้และ

ต้องด าเนินการใหท้ันการก่อนการเปิดภาคเรียน 
เกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณและแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) มีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้ 
๑.๑ เงินอุดหนุนรายหัว 

๑) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
    - รายหัวปกติ ๑,๗๕๐ บาท /คน / ภาคเรียน (๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี) 
๒) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(สำยศิลปกรรม)  
    - รายหัวปกติ ๓,๑๐๐ บาท /คน / ภาคเรียน (๖,๒๐๐ บาท/คน/ปี) 
๓) ระดับ ปวช. 
    - รายหัวปกติ ๓,๑๐๐ บาท /คน / ภาคเรียน (๖,๒๐๐ บาท/คน/ปี) 

๑.๒ ให้วิทยาลัยกันเงินไว้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐%  
๒. ค่ำหนังสือเรียน 

๒.๑ ลักษณะของหนังสือที่ใช้ 
หนังสือที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดจัดซื้อตาม

นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลปกรรม ม.๔-๖) ระดับ 
ปวช. (๑-๓) ใช้หนังสือเรียน สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน/รำยวิชำพื้นฐำน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้            
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 ๒.๒ งบประมำณค่ำหนังสือ 
          สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานในการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ดังนี้ 
มูลค่ำหนังสือต่อชุด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ๗๐๐ บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ๘๔๔ บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ๙๖๗  บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี 



ชั้น ปวช. ๑-๓   ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
 

 ๒.๓ แนวทำงกำรจัดซื้อหนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
๒.๓.๑ กำรคัดเลือกหนังสือ  
        ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอ

คณะกรรมการวิชาการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย และคณะกรรมการภาคี 
๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) โดยหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและมี เนื้อหา
สาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน  

๒.๓.๒ หลักกำรจัดซื้อหนังสือ 
๑) หนังสือตามหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา          

ซึ่งให้เป็นไปตามประกาศรายชื่อหนังสือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยจัดซื้อ ๑๐๐ % ของจ านวน
นักเรียน 

๒) งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถถัวระหว่างกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และระดับชั้นได้ 

๓) ให้วิทยาลัยแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรียกคืนทุกชั้น  
และให้นักเรียนตระหนักและใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๔) งบประมาณท่ีเหลือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะใช้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕) วิธีด าเนินการจัดซื้อ 
๑) ให้วิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด าเนินการโดยให้ค านึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับ
ราคาและให้ต่อรองราคาจากผู้ขายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหากด าเนินการด้วยวิธีพิเศษตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๓ (๖) กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจ าเป็นต้องระบุชื่อส านักพิมพ์ 
และชื่อผู้แต่งเป็นการเฉพาะให้ด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่าง 
เป็นธรรมโดยให้จัดท าประกาศเผยแพร่หนังสือเรียนที่คัดเลือกและจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพ
ร้านค้า ส านักพิมพ์เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้เมื่อมีผู้เสนอราคาต่ าสุดแล้วหากเห็นว่า
ราคายังไม่เหมาะสมให้ท าการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

 ๒) ให้วิทยาลัยเตรียมด าเนินการหาผู้ขายไว้เพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาได้ทันทีเมื่อ
ได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณให้กับสถานศึกษา 

๓) เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและ 
จ านวนเงินในระบบงบประมาณของสถานศึกษาว่ามีจ านวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน 

๔) เมื่อด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุ 
หนังสือเรียนและให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 

๕) การจัดซื้อควรเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่มีส่วนได้เสียในการ 
จดัซื้อร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุอย่างน้อย ๑ คน 

๖) การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
และให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนทั้งนี้ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานมาให้ด้วยแล้ว 



๓. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ 

ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุ ICT 
กระดาษ A๔ สีเทียน ดินน้ ามันไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้ 

มัธยมศึกษาตอนต้น    ๒๑๐  บาท/ภาคเรียน  (๔๒๐บาท/ปี) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย(สายศิลปกรรม)  ๒๓๐  บาท/ภาคเรียน  (๔๖๐บาท/ปี) 
ชั้น ปวช.๑-๓     ๒๓๐  บาท/ภาคเรียน  (๔๖๐บาท/ปี)  

  
         แนวทำงกำรจัดซือ้จัดหำอุปกรณ์กำรเรียน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายการเงินจะโอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็น
เงินงบอุดหนุนทั่วไปผ่านทางระบบการเงินให้กับสถานศึกสถานศึกษาด าเนินการ โดยจ่ายเงินสดให้กับ
นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองเพ่ือน าไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นต้องใช้ ในการเรียนการสอน
ได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นโดยส่งผลต่อคุณภาพ  เช่นสมุด ดินสอ 
ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ วัสดุ ICT กระดาษ สีเทียน ดินน้ ามันไร้สารพิษ กระเป๋า
นักเรียน เป็นต้น กรณีท่ีผู้ปกครองสละสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่สถานศึกษาด าเนินการตามแนว
ทางการสละสิทธิ์เงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน โดยสละสิทธิ์เงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับ
วิทยาลัยด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้วิทยาลัยน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
วิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 

วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การควบคุมติดตามและตรวจสอบ ให้ปฏิบัติเหมือนกับการจ่ายเงิน             
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๔. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง  
มัธยมศึกษาตอนต้น     ๔๕๐ บาท/คน/ปี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย(สายศิลปกรรม)  ๙๐๐ บาท/คน/ปี 
ปวช.๑-๓      ๙๐๐ บาท/คน/ปี 
กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้าชุดลูกเสือ/เนตร

นารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้ กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่ต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่า            
ที่ก าหนดวงเงินดังกล่าวอาจซื้อได้เพียง ๑ ชุด  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายการเงินจะโอนเงินงบประมาณเครื่องแบบนักเรียนซึ่งเป็น
เงินงบอุดหนุนทั่วไปผ่านทางระบบการเงินให้กับวิทยาลัยโดยให้วิทยาลัยจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน
และ/หรือผู้ปกครองเพ่ือไปจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนคนละ ๒ ชุด ในกรณีต้องใช้เครื่องแบบนักเรียน             
ที่แตกต่างไปจากเครื่องแบบปกติและราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอาจจัดซื้อได้เพียง ๑ ชุด และหากมี
เครื่องแบบนักเรียนปกติเพียงพอแล้วอาจน าเงินที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้าถุงเท้าชุดลูกเสือ/ 
เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา/อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นได้โดยด าเนินการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. เมื่อวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณ ให้ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและ
จ านวนเงินในระบบการเงินว่ามีจ านวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน 

 
 



๒. ให้วิทยาลัยจัดท าหลักฐานการรับเงินของผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยจัดท าใบส าคัญ               
รับเงิน (เอกสารหมายเลข ๑) ระบุชื่อผู้รับ พร้อมหลักฐานเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และวิทยาลัย
แต่งต้ังผู้จา่ยเงินอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนและ / หรือผู้ปกครอง โดยลง
ลายมือชื่อรับเงินกรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทน
เพ่ือไว้เป็นหลักฐานการจ่าย (เอกสารหมายเลข ๒)  

๓. วิทยาลัยแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครองจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความต้องการ
เช่น จัดซื้อจากสหกรณ์ ร้านค้า ชุมชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง โดยด าเนินการให้ทันก่อนเปิด            
ภาคเรียน 

๔. วิทยาลัยติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนจากนักเรียน/
ผู้ปกครอง 

๕. วิทยาลัยดูแลให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริง 
๖. วิทยาลัยตรวจสอบหากพบว่านักเรียนไม่มีเครื่องแบบนักเรียนโดยที่น าเงินไปใช้จ่าย              

อย่างอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ 
๕. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้ 
มัธยมศึกษาตอนต้น    ๔๔๐  บาท/ภาคเรียน (๘๘๐บาท/ปี) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย(สายศิลปกรรม)  ๔๗๕  บาท/ภาคเรียน (๙๕๐บาท/ปี) 
ปวช. ๑-๓     ๔๗๕  บาท/ภาคเรียน (๙๕๐บาท/ปี) 

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ประกอบไปด้วย 
๑. กิจกรรมวิชาการ 
๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
๓. ทัศนศึกษา 
๔. การบริการสารสนเทศ/ ICT 
ทั้งนี้ในการวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องให้ภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู 

ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน ชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย        
มีส่วนร่วมและพิจารณา โดยที่ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ 
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยจัดเพ่ิมเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียนเพ่ือให้
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไข
ข้อบกพร่องของนักเรียนเรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการ ให้โอกาส
นักเรียนได้เรียนรู้ เช่น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านประชาธิปไตย ด้านส่งเสริมการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท ากิจกรรมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษากิจกรรมปลูกฝังความรู้รักสามัคคี 
กิจกรรมแก้ปัญหาความขัดแย้ง เช่น ค่ายสันติวิธี ค่ายวิทย์-คณิตคิดสนุก ค่ายทักษะชีวิตค่ายภาษาพา
เพลิน (แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) เป็นต้นโดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าว             
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน            
มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 



- กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา เช่น ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก ค่ายรักษ์สัตว์ ค่ายยุวชน
คนด ีกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/                 
ยุวกาชาด โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น การเดินทางไกลการอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย (ไต่เขาปีนต้นไม้
ฯลฯ) โดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓. ทัศนศึกษา โดยเน้นภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของชาติ และท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษา
ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนใน
ห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๔. การบริการสารสนเทศ / ICT เป็นกิจกรรมการให้บริการ ICT/ บริการคอมพิวเตอร์               
แก่นักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อ รายงาน การน าเสนอข้อมูล                 
การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าว               
อย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/ปี/คน 
  
แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดสรรงบประมาณแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม ๕ รายการย่อย ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการ
สอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน  ๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และ ๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดสรรงบประมาณโดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ เดือน
เมษายน  

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตัดโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน เดือนตุลาคม  

3. สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการประชุมร่วมด้วยภาคี 4 ฝ่ายเพ่ือเตรียมเสนอค าขอใช้
งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เพ่ือขอความ
อนุมัติอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม         
ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ต าราเรียน และค่าวัสดุ  

4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตัดโอนงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับสถานศึกษาตามรายการที่ได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีเพ่ือใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ต าราเรียน 
และค่าวัสดุ เดือนเมษายน 

ดังนั้น กรณวีิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วมีเงินเหลือเนื่องจากได้รับจัดสรรเกินจ านวน
นักเรียนที่มีจริง ณ พฤษภาคม (นักเรียนใหม่น้อย/นักเรียนเดิมย้าย) ห้ามวิทยาลัย ใช้เงินที่เหลือนี้ให้
วิทยาลัยเก็บเงินนี้ไว้ เพ่ือสถาบันฯ จะท าการดึงเงินในระบบกลับคืนมาไว้ยังส่วนกลางโดยฝ่ายการเงิน   



อนึ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองนโยบายและแผน มีการส ารวจจ านวนนักเรียนเพ่ือตัด
โอนเงินงบประมาณ  จ านวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม) โดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนนักเรียน                      
ณ เมษายน (ครั้งที ่๒ เดือนพฤษภาคม) เพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้ครบถ้วนตรงตามจ านวน
นักเรียนที่มีจริง ซึ่งจะท าให้ทราบความเคลื่อนไหวของเด็กนักเรียนแต่ละภาคเรียน ดังนั้นจึงจัดสรร
งบประมาณ ดังนี้ 
 
ก. กำรจัดสรรงบประมำณของภำคเรียนที่ ๒ 

๑. วิทยาลัยรายงานข้อมูลและยืนยันข้อมูลครั้งที่ ๑ แล้วสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะจัดสรร
งบประมาณให้ครบ ๑๐๐% ตามจ านวนนักเรียนจริง 

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะจัดสรรงบประมาณให้ภายในเดือนตุลาคม  โดยจัดสรรให้ 
๑๐๐ % ของจ านวนนักเรียนที่รายงานครั้งที่ ๑ (ใช้ฐานข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน)  

๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แจ้งจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน             
การจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นรายสถานศึกษาจ าแนกตามระดับ
การศึกษาให้วิทยาลัยทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบ เพ่ือเตรียมการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรมต่อไป  

๔. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะโอนเงินประจ างวดของงบประมาณดังกล่าวทั้ง ๕ รายการ 
เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการให้เสร็จสิ้น โดยนักเรียนได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
อุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  

๕. เงินค่าอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียน/ผู้ปกครองรับเงินสดไปแล้ว ให้น าส่งใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรแก่วิทยาลัย 
 
ข. กำรจัดสรรงบประมำณภำคเรียนที่  ๑   

๑. นักเรียนเข้าใหม่คือ ชั้น  ม.๑, ม.๔, ปวช.๑, จะจัดสรรงบประมาณให้เบื้องต้นก่อน ๘๐% 
ของนักเรียนเดิม (ภาคเรียนที่ ๒) จัดสรรงบประมาณให้ภายในเดือนเมษายน และคิดนักเรียนเดิมชั้น   
ม.๑, ม.๒, ม.๔, ม.๕, ปวช.๑, ปวช.๒ เลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง ๑๐๐%  

๒.กรณีวิทยาลัยใดที่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่รับจริงมาให้ครบถ้วน และมีการยืนยัน
ข้อมูลมาให้ ภายในเดือนพฤษภาคม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้อีกจน
ครบ ๑๐๐% ตามจ านวนนักเรียนจริงภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน กรณีขอสละสิทธิ์กำรรับค่ำเครื่องแบบนักเรียน/ค่ำอุปกรณ์           
กำรเรียน 

กรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว   
มีความประสงค์ที่จะสละสิทธิ์เงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับวิทยาลัยด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้วิทยาลัย
น าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ โดยเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ทั้งนี้สามารถท าได้โดยท าใบส าคัญรับเงินจากวิทยาลัย 
และน าใบสละสิทธิ์เงินให้กับวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๓) 
แนวทำงด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามประเมินผล และร่วม



รับผิดชอบ โดยกลุ่มเป้าหมายการในการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการ
ภาค ี๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้ 

นักเรียน 
ผู้แทนนักเรียนในคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก

หนังสือเรียน การก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสนอขอใช้เงินที่เหลือจากการด าเนินการ
จัดซื้อหนังสือเรียน และร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือพัฒนาแนวทางการด า เนินงาน 
นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการพิจารณาจัดซื้อจัดหา เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนของตน
ตามความเหมาะสม รับผิดชอบการใช้ การรักษาหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน และรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน น าสิ่งที่ได้รับ
มาใช้ประโยชน์ในการเรียน การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรมจริยธรรม ร่วมอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ผู้ปกครอง 
ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก

หนังสือเรียน การก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสนอขอใช้เงินที่เหลือจากการด าเนินการ
จัดซื้อหนังสือเรียน และร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 
ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในปกครองให้
เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ สร้างความตระหนักและปลูกฝังนิสัยให้
นักเรียนใช้หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือน าสิ่งที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และให้เป็นผู้
มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร 

คณะกรรมกำรภำค ี๔ ฝ่ำย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน และผู้แทน
กรรมกำรนักเรียน) 

มีบทบาทร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมิน และปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน  
การก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา 
ให้ความเห็นชอบเสนอขอใช้งบประมาณที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ในการใช้เงินที่เหลือจากการ
ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของ
สถานศกึษา และร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 

ตำรำงแสดงกำรมีส่วนร่วม 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ร่วมคิด 

 
ร่วมท ำ 

 
ร่วมติดตำม 
ประเมินผล 

ร่วม
รับผิดชอบ 

ภำค 
ประชำชน 

๑. นักเรียน     
๒. ผู้ปกครอง     
๓. ภาค ี๔ ฝ่าย  -   
๔. กรรมการ 
สถานศึกษา 

 -   

ภำค 
รำชกำร 

๑. สถานศึกษา     
๒. สบศ.  -   



กำรติดตำม ควบคุม และก ำกับ 
๑. พัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายประกอบด้วย

ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน ถ้าเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  
(มีนักเรียนน้อยกว่า ๓๐๐ คน) ให้มีได้ไม่น้อยกว่าฝ่ายละ ๑ คน ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่               
(มีนักเรียน ๓๐๑ คนขึ้นไป) ให้มีได้ไม่น้อยกว่าฝ่ายละ ๒ คน โดยการเสนอชื่อของกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือดูแล
สนับสนุนและแก้ปัญหา 

๒.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานภายในวิทยาลัยและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน 

๓. วิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการวิทยาลัย ผู้ปกครองนักเรียน เป็นกรรมการ
ติดตามประเมินผลการใช้หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรภำคี ๔ ฝ่ำย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กำรติดตำม ควบคุม และก ำกับ 

๑. ให้วิทยาลัยพัฒนาระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา โดยก าหนดให้สถานศึกษา                
ตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทน

คณะกรรมการประจ าวทิยาลยั 

๓. ใหค้วามเห็นชอบเพ่ือเสนอขอใชเ้งินเหลือจ่ายท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ลว้ 



นักเรียน อย่างน้อยผู้แทนฝ่ายละ ๓ คน เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ นอกจากนี้ยังก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนและแก้ปัญหา 

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลขั้นตอน 
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การด าเนินนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างตรงเป้าหมาย 

๓. วิทยาลัยที่ด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว สามารถน าเงนิเหลือจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดตามท่ีได้รับการจัดสรรได้ ทั้งนี้ให้สถานศึกษาท ารายงาน
รายการเงินเหลือจ่ายทุกรายการให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และขออนุมัติอธิการบดี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ กรณีท่ีประสงค์จะน าเงินเหลือจ่ายไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายต่อไป 
ยกเว้นกรณีที่ไม่มีจ านวนนักเรียนตามเป้าหมาย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะด าเนินการโอนเงิน
จ านวนนั้นกลับคืน รายละเอียดตามส าเนาหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร. ๐๗๑๒/๑๖๔๙๗ ลงวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ (เอกสารหมายเลข ๕) 

๔. วิทยาลัยที่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ให้จัดท ารายงานหรือขอค าปรึกษา 
ต่อผู้บริหารระดับสูงหรือตามความเห็นสมควรต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 

๑. นักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้รับการสนับสนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

๒. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียน  อุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 

๓. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง                 
ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สามารถน าเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันในเรื่องอ่ืนๆได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้
อีกทางหนึ่ง 

๕. การมีส่วนร่วมจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรบริหำรงบประมำณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) 

หลักกำร 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติ
ไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่ ว ถึ ง แล ะมี คุณภาพโ ดย ไม่ เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ”และพระราชบัญญั ติ ก า ร ศึ กษาแห่ ง ช าติ                    
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ หมวด ๒ มาตรา ๑๐ ได้บัญญัติไว้
ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และหมวด ๘ 
มาตรา ๖๐ ได้บัญญัติไว้ว่า ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ (๑) 
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสม แก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน” จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันบัณฑิต             
พัฒนศิลป์ ที่จะต้องด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) จัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                  
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

แนวทำงกำรใช้งบประมำณ 

เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนได้มากที่สุด จึงก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้สถานศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของสถานศึกษานโยบายและจุดเน้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือให้สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เห็นชอบ 

๓. รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 
๔. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

ลักษณะกำรใช้งบประมำณ 

การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ ที่เก่ียวข้อง โดยใช้ในลักษณะ ๓ ประเภท งบรายจ่าย ดังนี้ 

 



๑. งบบุคลำกร 
๑.๑ ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ 

๒.งบด ำเนินงำน 
๒.๑ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น ฯลฯ 
๒.๒ ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
๒.๓ ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุ เวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สิน ฯลฯ 
2.4 ให้วิทยาลัยกันเงินงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนไว้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค                   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
๓. งบลงทุน 

๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณค์อมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและ

หรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนนสะพาน บ่อน้ า ฯลฯ 
ทั้งนีก้รณี งบลงทุนและงบด ำเนินงำน สามารถด าเนินการได้ เพ่ิมเตมิตามหนังสือของส านักงบประมาณ 
ด่วนที่สุด ที ่นร ๐๗๐๒/ ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสำรหมำยเลข ๑) 
 

กรณีที่ได้รับสิทธิ์ (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบส ำคัญรับเงิน 
ภำคเรียนที ่............. ปีกำรศึกษำ ..................... 

สถำนศึกษำ..........................................................................จังหวัด......................................... 
วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ............... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)….............................................................................................................  
อยู่/บ้านเลขท่ี.................ถนน................................................แขวง/ต าบล........................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..................... 
ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................ ...................... 
หมายเลขประจ าตัวนักเรียน (13หลัก)                                                   ระดับชั้น............... 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา......./.............ขอรับสิทธิ์ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ตาม
นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวนเงิน..............................บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวนเงิน...............................บาท 
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น............................บาท (……..............................................................) 

 

 
ลงชื่อ................................................................ผู้รับเงิน 

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

 
ลงชื่อ................................................................ผู้จา่ยเงิน 

(…..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



(เอกสำรหมำยเลข ๒) 
หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 

❏  ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ❏  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ภำคเรียนที่...........ปีกำรศึกษำ................. 
******************************** 

ระดับชั้น ❏ มัธยมศึกษาปีที่........... ❏ ปวช............ นักเรียนจ านวนทั้งสิ้น…….....คนได้รับ
เงินจาก (ชื่อสถานศึกษา)................................................................. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และขอ
รับรองว่าข้าพเจ้าจะน าเงินที่ได้รับไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ หากไม่ด าเนินการ
ดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนให้กับสถานศึกษา ต่อไป 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล นักเรียน 
หมายเลขประจ าตัว
นักเรียน ๑๓ หลัก 

จ านวน
เงิน 

ว/ด/ป       
ที่รับเงิน 

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

ลงชื่อ................................................ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
        (..............................................) 
 
 
 
 
 
 



(เอกสำรหมำยเลข ๓) 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน กรณีขอสละสิทธิ์กำรรับเงิน (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน/ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน) 
 
 

ข้าพเจ้า...........................................................มีความประสงค์ที่จะสละสิทธ์ิการรับเงินตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นสิทธ์ิของข้าพเจ้าไดร้ับ
ด้วยความสมัครใจเพื่อใหส้ถานศึกษาน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคต์่อไป โดยสละสทิธิการรับเงิน 
ดังต่อไปนี้  

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

รวมจ านวนเงินท้ังสิ้น ........................บาท (...................................................................) 
 
 
 
 
                        ลงช่ือ.....................................................ผู้สละสทิธ์ิ           
                                (...............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๒๔๕๐๖       กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๑  
กทม. ๑๐๔๐๐  
 

๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 

เรื่อง  การขอผ่อนผันการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ  
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
อ้างถึง  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๑๖๒๙  

ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒  
 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี 
เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพรวม ๕ รายการประกอบด้วยค่าเล่าเรียน (เงินอุดหนุนรายหัว)                   
ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยรายการค่าหนังสือเรียนได้ให้สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบ     
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยหนังสือเรียนที่จัดซื้อต้อง
ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากครูผู้สอนคณะกรรมการวิชาการ ผู้แทนชุมชน และคณะกรรมการภาคี 
๔ ฝ่าย และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จากทุกส านักพิมพ์ตามบัญชีรายการ
หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้ผ่าน การตรวจรับรองคุณภาพแล้วโดยการคัดเลือกหนังสือ
เรียนของแต่ละสถานศึกษาจะต้องเป็นไปตามความต้องการของครูผู้สอนซึ่งจะระบุชื่อหนังสือชื่อผู้แต่ง 
(ผู้เขียน) และชื่อส านักพิมพ์เช่นหนังสือภาษาไทยเล่ม ๑ ชุดพ้ืนฐานภาษาไทยขององค์การค้าของ           
คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการหรือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่ม ๑ ของส านักพิมพ์บริษัทอักษรเจริญ
ทัศน์ อจท. จ ากัดเรียบเรียงโดย นายกนกวลี อุษณกรกุล และคณะส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดซื้อหนังสือเรียนครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่
ครูผู้สอนคัดเลือกโดยระบุชื่อผู้แต่งชื่อส านักพิมพ์สามารถที่จะด าเนินการจัดซื้อได้โดยวิธีพิเศษซึ่ง         
เข้าข่ายข้อยกเว้นในการระบุยี่ห้อ เช่น ยารักษาโรค เครื่องอะไหล่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๒๐ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว๕๒ ลงวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๒๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงขอหารือว่าส านักงานฯ จะแจ้งแนว
ปฏิบัติกรณีดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปปฏิบัติเป็นการถูกต้องหรือไม่ประการใดหาก                   
ไม่สามารถด าเนินการได้จึงขออนุมัติผ่อนผันให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนโดย            
วิธีพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมความ
ละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

 
 

 



กรมบัญชีกลางขอเรียนว่าคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็น 
ว่าตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๕ ทวิวรรค
หนึ่ง ก าหนดว่า “การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้อง
ด าเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเว้นแต่กรณีที่มีลักษณะอันเป็นข้อยกเว้น
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ” และตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘ ได้ก าหนดวิธีการซื้อหรือการจ้างไว้รวม ๖ วิธี
ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการย่อมสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาได้ว่าการจัดหาในครั้งนั้นจะต้องด าเนินการ
ด้วยวิธีใดให้เป็นการถูกต้องและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ส าหรับจัดซื้อหนังสือเรียนใน
ครั้งนี้เป็นการพิจารณาจัดซื้อโดยต้องผ่านกระบวนการ คัดเลือกจากครูผู้สอนคณะกรรมการวิชาการ 
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละสถานศึกษา
จะต้องน าไปพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามความต้องการของครูผู้สอนซึ่งจะเป็นการระบุชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง (ผู้เขียน) และชื่อส านักพิมพ์ต่อไปกรณีจึงเป็นการซื้อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนการสอนซึ่งอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ  ข้อ ๒๓ 
(๖) ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกหนังสือจากครูผู้สอน คณะกรรมการวิชาการ  ผู้แทนชุมชน 
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องด าเนินการโดยเปิดเผย
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ
ของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ ทวิวรรคหนึ่งด้วย  

อนึ่งกรณีส่วนราชการด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กวพ. ได้เคยแจ้งเวียนแนวทาง 
ปฏิบัติไว้ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที ่นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๗๗๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ 
โดยพิจารณาว่า “ในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษผู้ด าเนินการจัดหาและเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องระบุเหตุผล
และความจ าเป็นที่ต้องซื้อรายละเอียดของพัสดุ ที่จะซื้อและเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องซื้อโดยวิธี
พิเศษเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้ความเห็นชอบให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ 
ให้ชัดเจนและในขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๕๗ (๖) หากมีผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย
พัสดุดังกล่าวจ านวนหลายราย ให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เชิญผู้ผลิตหรือ ผู้แทนจ าหน่ายเข้า
ร่วมการแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้”  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ฝ่ายเลขานุการ  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ ตอ่ ๔๕๕๓  
โทรสาร ๐-๒๒๗๑-๑๐๔๙  



ตำรำงแสดงกำรลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง/นักเรียน 
 

ชั้น 

ภำคเรียนที ่๒/๒๕๕๕ ภำคเรียนที ่๑/๒๕๕๖ 

รวม ๒ 
ภำคเรียน 

๑. 
ราย 
หัว 
 

๒. 
อุปกรณ ์

การ 
เรียน 

 

๓. 
กิจกรรม
พัฒนา 
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

รวม 

๑. 
ราย 
หัว 
 

๒. 
หนัง 
สือ 

เรียน 
 

๓. 
อุปกรณ ์

การ 
เรียน 

 

๔. 
เครื่อง 
แบบ 
นัก 

เรียน 

๕. 
กิจกรรม
พัฒนา 
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

รวม 

ม.ต้น 
ม.๑ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๑,๗๕๐ ๗๐๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๕๕๐ ๕,๙๕๐ 
ม.๒ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๑,๗๕๐ ๘๔๔ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๖๙๔ ๖,๐๙๔ 
ม.๓ ๑,๗๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๑,๗๕๐ ๙๖๗ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๘๑๗ ๖,๒๑๗ 
ม.ปลำย (สำยศิลปกรรม) 
ม.๔ ๓,๑๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๓,๘๐๕ ๓,๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๕,๗๐๕ ๙,๕๑๐ 
ม.๕ ๓,๑๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๓,๘๐๕ ๓,๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๕,๗๐๕ ๙,๕๑๐ 
ม.๖ ๓,๑๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๓,๘๐๕ ๓,๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๕,๗๐๕ ๙,๕๑๐ 
ปวช. 
ปวช.๑ ๓,๑๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๓,๘๐๕ ๓,๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๕,๗๐๕ ๙,๕๑๐ 
ปวช.๒ ๓,๑๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๓,๘๐๕ ๓,๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๕,๗๐๕ ๙,๕๑๐ 
ปวช.๓ ๓,๑๐๐ ๒๓๐ ๔๗๕ ๓,๘๐๕ ๓,๑๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๕,๗๐๕ ๙,๕๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์กำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
สังกัดสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
---------------------------- 

ด้วยปัจจุบันสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน                 
ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีศักยภาพเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงต้องการจะเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ท าการ
สอนเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ  
โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้ กอปรกับการตอบข้อหารือของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถประกาศให้
สถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได ้

ในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา สถานศึกษาจ านวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่าย ตามมาตรา ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมี
สถานศึกษาบางแห่ง เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น เพ่ือให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน และการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อม ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้ปกครองมิให้เกิดผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ของนักเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือ
ปฏิบัติดังนี้ 

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ 
สามารถเรียกเก็บเงินสนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณ
เพ่ืออุดหนุนให้แล้ว ดังนี้ 

๑. ค่าเล่าเรียน 
๒. ค่าหนังสือเรียน 
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง 
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ ชุมนุมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาดปีละ ๑ ครั้ง 
๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และท่ีเพ่ิมเติมจาก 

หลักสูตร ปีละ ๔๐ ชั่วโมง 
๙. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบ พ้ืนฐาน 
๑๐. ค่าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพ้ืนฐาน 
๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล 



๑๓. ค่าวัสดุส านักงาน 
๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
๑๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
๑๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา 
๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน 
๒๐. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน 
๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน 
ส าหรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดท าเป็นลักษณะพิเศษ 

อย่างมีคุณภาพ สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัด ตามความจ าเป็นเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


