แนวทางการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
นักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำนได้จัดทำแนวทำงกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
งบเงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำกแผนงำน
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน งบเงินอุดหนุน ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน รำยกำรค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้นักเรียนและทำงรำชกำรสูงสุด
กำรจัดทำแนวทำงกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน
มีแนวคิดและหลั กกำรจำกกำรระดมควำมคิ ดเห็ น ผลกำรติดตำมกำรด ำเนิ นงำน กำรตรวจสอบและรำยงำน
ซึง่ สนองตอบต่อนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กระจำยโอกำสในสังคมไทย โดยคำนึงถึง
กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชำกรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส
ผู้พิกำร ผู้บกพร่องทำงกำยและกำรเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมวัยและพัฒนำกำร
อย่ำงมีคุณภำพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
ซึ่ งจะพั ฒนำคุ ณภำพและมำตรฐำนกำรศึ กษำและเรี ยนรู้ ของคนไทย เพิ่ มโอกำสทำงกำรศึ กษำและส่ งเสริ ม
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน หวั ง เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ว่ ำ แนวทำงกำรด ำเนิ น งำน
กำรใช้จ่ ำยงบประมำณงบเงิน อุดหนุ น นั กเรีย นประจำพักนอนในโรงเรียนสั ง กัดส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนเล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในด้ำนเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ โดยเฉพำะ
นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ห่ำงไกล กันดำร จนทำให้ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำงไป-กลับได้ จำเป็นต้องพัก
ในสถำนที่ที่สถำนศึกษำจัดให้ในช่วงที่เปิดเรียน และสถำนศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยของ
รัฐบำล

(นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สารบัญ
หน้ำ
หลักกำรและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
คำนิยำม
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ปฏิทินกำรดำเนินงำน
บทบำทหน้ำที่กำรดำเนินงำน
1. ระดับโรงเรียน
2. ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
3. ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ภำคผนวก
หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ ศธ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2548
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณงบเงินอุดหนุน
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มต่ำง ๆ
แบบบันทึกข้อควำม เรื่อง ขออนุมัติจ่ำยเงินค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน
แบบบันทึกข้อควำม เรื่อง รำยงำนขอจ้ำงเหมำทำอำหำร/จ้ำงบุคคลประกอบอำหำร
แบบบันทึกตกลงจ้ำง (กรณีจ้ำงเหมำทำอำหำร)
แบบบันทึกตกลงจ้ำง (กรณีจ้ำงประกอบอำหำร)
ใบสำคัญรับเงินค่ำอำหำรนักเรียนประจำพักนอน (กรณีจ่ำยเงินสดให้กับนักเรียนโดยตรง)
แบบรำยงำน 1 แบบรำยงำนข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอนของโรงเรียน
แบบรำยงำน 2 แบบรำยงำนข้อมูลนักเรียนพักนอนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แบบรำยงำน 3 แบบรำยงำนผลกำรจัดสรรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คู่มือโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิเข้ำพักอำศัย
ส่วนที่ 2 ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน
ส่วนที่ 3 ตำรำงกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมของนักเรียนประจำพักนอน
ตัวอย่ำงโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
โรงเรียนล่องแพวิทยำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2
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หน้ำ
คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1054/๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนประชุมจัดทำแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบเงินอุดหนุน
รำยกำรปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจนและค่ำอำหำรนักเรียนพักนอน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
งบประมำณกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1085/๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนประชุมจัดทำแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบเงินอุดหนุน
รำยกำรปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรียนยำกจนและค่ำอำหำรนักเรียนพักนอน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
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แนวทางการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
นักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*********************************
หลักการและเหตุผล
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาโดยจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียน ในส่วนของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้นโยบาย
ด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการให้ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุน
รายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียน
ของนั ก เรี ย นสายอาชี พ อาชี ว ศึ ก ษา และการช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ยากจน พิ ก าร และด้ อ ยโอกาส มี เป้ าหมาย
ในการดาเนินนโยบายสามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน
จากนโยบายการสนั บ สนุ น งบประมาณช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ยากจน พิ ก าร และด้ อ ยโอกาส ระดั บ
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ซึ่ง พระราชบั ญ ญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กาหนดสิทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา ตามมาตรา 10 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ และมาตรา 16
ได้ให้ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจัดการศึกษาที่ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อย
กว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา และการแบ่งระดับ ประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ประกอบกับ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้ กาหนดยุท ธศาสตร์ ด้ าน
การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ ตามเป้าประสงค์ที่ 2 ประชาการวัยทุกคนได้รับ
โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ข้อ 1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจาเป็นของผู้เรียน ชุมชน และ
บริบทของพื้นที่ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนทีมีรูปแบบการเรียนการสอน
ทีส่ อดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
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ในการดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ ของพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในการให้โอกาสแก่ประชากรในวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกล กันดาร จนทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ไป-กลั บ ได้ ให้ พั ก นอนในสถานที่ ที่ โรงเรีย นจั ด ให้ ในช่ ว งที่ เปิ ด เรีย น ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณงบเงินอุดหนุนสาหรับช่วยเหลือนักเรียนประจาพักนอน และได้รับ
อนุ มั ติ งบประมาณ งบเงิน อุ ด หนุ น ประเภทเงิน อุด หนุ น ทั่ ว ไป เงิน อุ ด หนุ น ค่ าใช้ จ่ ายในการจัด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
เพื่อให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทาแนวทางการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับ
นักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน สาหรับให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ
ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม การดาเนินงานของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนประจาพักนอน
3. เพื่อให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนประจาพักนอน ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
เป้าหมาย
1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ
ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มโี รงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนประจาพักนอน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ ได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
2. ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนั กเรียนประจาพั กนอน
ใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี แ นวทางในการด าเนิ น งานการใช้ จ่ า ย
งบประมาณสาหรับนักเรียนประจาพักนอน
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คานิยามสาหรับรายการค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
งบประมาณงบเงินอุดหนุน หมายถึง รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน) ที่จัดสรรให้ โรงเรียน เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียน
ประจาพักนอน สาหรับโรงเรียนที่ดาเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก
ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้ โดยโรงเรียนได้ดาเนินการกากับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา
ที่ พั ก นอนในโรงเรี ย น หมายถึ ง ที่ พั ก ส าหรั บ นั ก เรี ย นประจ าพั ก นอนที่ โ รงเรี ย นจั ด ให้
ประกอบด้วย บ้ านพักครู ที่พักนั กเรียน และสิ่ง ปลูก สร้า งอื่น ที่ โ รงเรีย นสร้า งขึ้น โดยเงินงบประมาณ หรื อ
เงินบริจาค สาหรับให้นักเรียนพักนอน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัดการศึกษาให้แก่
นักเรียนประจาพักนอน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้
ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หมายถึง พื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร เป็นภูเขา
ทะเล เกาะ หรือแม่น้ากั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน
นั ก เรี ย นประจ าพั ก นอน หมายถึ ง นั ก เรี ย นในเขตบริ ก ารของโรงเรี ย นที่ มี ที่ อ ยู่ ห่ า งไกล
ที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ มาเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดให้เป็นประจา โดยโรงเรียนจัด
ให้แบบเต็มระบบเวลา
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐานมีห ลั ก เกณฑ์ การพิ จารณาจัด สรรงบประมาณ
งบเงิน อุ ดหนุ น ประเภทเงิน อุ ดหนุ น ทั่ ว ไป เงิน อุ ด หนุ น ค่ าใช้ จ่ายในการจัด การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน รายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนประจาพักนอน โดย
จัดสรรให้ ดังนี้
1. จั ด สรรให้ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา (ป.1 – 6) คนละ 5,300 บาท/ปี ก ารศึ ก ษา
(ภาคเรียนละ 2,650 บาท/คน)
2. จั ด สรรให้ นั ก เรีย นระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น (ม.1-3 ) คนละ 5,300 บาท/ปี การศึ กษา
(ภาคเรียนละ 2,650 บาท/คน)
ยกเว้น
1. นั กเรี ยนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลั ย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลั ย โรงเรียนประชามงคล
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. นักเรียนในโรงเรียนที่ได้ดาเนินการจัด ที่พักนอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหาร
นั ก เรี ย นประจ าพั กนอนทุ กคนแล้ ว กรณี ที่ ได้ เรียกเก็บเงินไม่ครบทุ กคน สามารถจั ดสรรให้ ได้เฉพาะจานวน
นักเรียนส่วนที่เหลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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การใช้จ่ายงบประมาณ
โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจาพักนอน ดังนี้
1. จั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ประกอบอาหาร เช่ น ข้ า วสาร อาหารแห้ ง อาหารสด เครื่อ งปรุ งส าหรั บ
ประกอบอาหารเอง เป็นต้น โดยให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
2. จ้ างเหมาท าอาหาร โดยให้ ด าเนิ น การตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
3. จ่ ายเป็ น เงิน สดให้ แ ก่นั ก เรีย น โดยโรงเรีย นแต่ งตั้ งคณะกรรมการอย่ างน้ อ ย 3 คน ร่ว มกั น
จ่ายเงินสดให้นักเรียน ทั้งนี้ ต้องมีใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
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ปฏิทินการดาเนินงาน
รายการ

ภาคเรียนที่ 1

1 . โรงเรี ย นรายงานข้ อ มู ล ส่ ง ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม
การศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ตามแบบรายงาน 1 ข้อมูล นร.พักนอนของโรงเรียน
หน้า 17
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลระดับ
โร ง เรี ย น พ ร้ อ ม รั บ ร อ ง แ ล ะ ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ส่ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
ตามแบบรายงาน 2 รายงานสรุ ปข้ อมู ล นร.พั กนอน
หน้า 18
3. ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตรวจสอบข้ อ มู ล พิ จารณาเสนอขออนุ มั ติ ง บประมาณ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และ
แจ้งจัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียน และรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งจัดสรรงบประมาณ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม
ให้โรงเรียน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการจัดสรร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
งบ ป ระม าณ ที่ จั ด ให้ โรงเรี ย น โดยใช้ แ บ บ ฟ อ ร์ ม
การรายงานผลการจัดสรรฯ ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
ตามแบบรายงาน 3 รายงานผลการจัดสรร หน้า 19
5. ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตรวจสอบข้ อ มู ล /จั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม กรณี
มีก ารเปลี่ ยนแปลงเพิ่ ม เติ ม ของจานวนนัก เรี ยน โดยใช้
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูล
ตามแบบรายงาน 2 รายงานสรุ ปข้ อมู ล นร.พั กนอน
หน้า 18

ภายใน 31 กรกฎาคม

ภาคเรียนที่ 2
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม
ภายในวันที่ 5 มกราคม

ภายใน 20 มกราคม
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บทบาทหน้าที่การดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานการบริ ห ารงบประมาณในโรงเรี ย นประจ าพั ก นอนเป็ น ไป อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ จึงกาหนดบทบาทหน้าที่การดาเนินงานในแต่ละ
ระดับ ดังนี้
1. ระดับโรงเรียน
1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 สารวจ คัดกรอง และจัดทาข้อมูล นักเรียนประจาพั กนอนตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 ดาเนิ น การบริห ารงบประมาณ ให้ เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ ในการใช้จ่ายเงิน อุดหนุ น
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน
(ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
1.4 ก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลนั ก เรี ย นประจ าพั ก นอน ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
แนวทางการดาเนินงาน
1.5 รายงานผลการดาเนินงานตามลาดับขั้น
2. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 รวบรวมข้อมูลระดับ โรงเรียน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนประจา
พักนอนก่อนนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 แจ้ งจั ด สรรงบประมาณเงิน อุ ด หนุ น ค่ าอาหารนั ก เรี ย นประจ าพั ก นอน ให้ โรงเรีย น
ที่ดาเนินการจัดที่พักนอน
2.3 กากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงาน
3. ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 วางแผนการดาเนินงาน
3.2 จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงาน
3.3 รวบรวม ประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจาพักนอน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
3.5 กากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดาเนินงาน
3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีงานวิจัยหรือนาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการดาเนินการ

2. สารวจ คัดกรอง และจัดทาข้อมูล นร.ประจาพักนอน ตามหลักเกณฑ์
ที่ สพฐ. กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร นร.ประจาพักนอน

โรงเรียน

3. ดาเนินการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่าย
เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหาร นร.ประจาพักนอน)
4. กากับ ติดตาม ดูแลนักเรียนประจาพักนอน ตามวัตถุประสงค์

แนวทางการดาเนินงานของ สพฐ.
5. รายงานผลการดาเนินงานตามลาดับขั้น
1. รวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
นร.ประจาพักนอนก่อนนาเสนอ สพฐ. เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหาร นร.ประจาพักนอน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

2. แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจาพักนอน
ให้แก่โรงเรียนที่ดาเนินการ
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ สพฐ. ทราบ

1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นร.
ประจาพักนอน ของเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจาพักนอน
ให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนที่ดาเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียน
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานวิจัย เพื่อนาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์
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ภาคผนวก
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ด่วนที่สุด
ที่ กค 0409.6 / ว 126

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
7 กันยายน 2548

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 113 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 113 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547
ตามหนั งสื อ ที่ อ้ างถึ ง 1 และ 2 กระทรวงการคลั งได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ การเบิ ก จ่ ายเงิน
งบประมาณ งบเงิน อุ ด หนุ น เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการถื อ ปฏิ บั ติ เป็ น แนวทางเดี ย วกั น และหนั งสื อ ที่ อ้ า งถึ ง 3
ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนาเงินส่งคลังตามระบบบริหารการเงิน การคลัง
ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงการคลั งพิจารณาแล้ วเห็ นว่า เพื่อให้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงเห็นสมควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 1, 2 และ
ข้อ 9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนในหนังสือที่อ้างถึง 3 และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้
ก. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
1. กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้องค์กร เอกชน นิติบุคคล หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
เช่น เงิน บ ารุง และอุดหนุ น องค์การระหว่างประเทศ เงินอุดหนุ นโครงการอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)
เงินอุดหนุนมูลนิธิต่าง ๆ เป็นต้น
1.1 ให้หน่วยงานผู้เบิกส่งคาขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด
หรื อ ส านั ก งานคลั ง จั งหวั ด ณ อ าเภอ ตามแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก
งบประมาณ ส าหรับ เงิน อุดหนุ น เป็ น เงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าตอบแทนที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
ที่กาหนดจ่ายเป็นรายเดือน ให้เบิกจ่ายตามวงเงินที่ต้องจ่ายจริงเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานจ่ายเงินให้องค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อไป
1.2 กรณีหน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงิน ให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทาง
ราชการเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
1.3 การบัญชีให้ปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการโดยอนุโลม
1.4 วิธีปฏิบัติอื่นใด ซึ่งมิได้กาหนดไว้ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
2. กรณี เป็ น การเบิ กจ่ายให้ ส่ ว นราชการเป็ นผู้ ดาเนิน การ เช่น อุดหนุน โครงการวิจัย
อุดหนุนการฝึกอบรมผู้นาชุมชนระดับจังหวัด เป็นต้น
2.1 ให้ หั วหน้าส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ กาหนดระเบียบภายในควบคุม
การใช้ จ่ ายเงิน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ข อตั้ งงบประมาณ เว้ น แต่ ค่ าใช้ จ่ ายที่ จ่ า ยตอบแทนการ
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ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในงบอื่น ๆ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
2.2 ให้เปิดบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไปกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 2 ประเภท
คือ ประเภทออมทรัพ ย์ และประเภทกระแสรายวัน กรณี ท้ องที่ตั้งส่ วนราชการผู้ เบิกใดไม่มีธ นาคารที่เป็ น
รัฐวิสาหกิจ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้
2.3 ให้หน่วยงานผู้เบิกส่งคาขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง สานักงานคลังจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัด ณ อาเภอ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว
สาหรับเงินอุดหนุน เป็น เงิน เดือน ค่าจ้างประจา และค่าตอบแทนที่มีลักษณะทานองเดียวกัน ที่กาหนดจ่าย
เป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายตามวงเงินที่ต้องจ่ายจริงเป็นรายไตรมาส โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงานประเภทออมทรัพย์
2.4 กรณีที่ไม่สามรถขอเบิกเงินได้ทันภายในปีงบประมาณให้ส่วนราชการขอกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีก 6 เดือนปฏิทินนับจากสิ้นปีงบประมาณ โดยถือว่ามีหนี้ผูกพัน
2.5 การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายในการดาเนินการ ให้จ่ายตามระเบียบที่กาหนด
ตาม ข้อ 2.1
การจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 2.2 กรณีการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็ค
ให้สั่งจ่ายจากบัญชีประเภทกระแสรายวัน โดยโอนยอดตามจานวนเงินจากบัญชีประเภทออมทรัพย์ไปเข้ าบัญชี
ประเภทกระแสรายวันเท่าจานวนที่สั่งจ่าย
2.6 การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่ายภายในปีงบประมาณ
กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไปกรณี
สิ้นสุ ดหรือยุบ เลิกโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญ ชีเงินฝากธนาคารให้นาส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
2.7 ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร และดอกผลที่เกิดจากเงินยืมที่ส่วนราชการ
จ่ายให้แก่ผู้ดาเนินโครงการวิจัย (ถ้ามี) ให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
2.8 หลักฐานการจ่ายเงิน การบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1.2 -ข้อ 1.4
2.9 การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
3. กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 ให้หน่วยงานผู้เบิกส่ งคาขอเบิกเงินมายังสานักงานคลังจังหวัด หรือสานักงาน
คลังจังหวัด ณ อาเภอ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว โดย
กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป
3.2 หลักฐานการจ่ายเงิน การปฏิบัติทางบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อ 1.2 - ข้อ 1.4 ภายในวงเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว
4. สาหรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้เบิกได้ปีละ 2 ครั้ง
เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เบิกได้ทั้ง
จานวนภายหลังจากมีการประเมินผลแล้ว เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
บุคลากรให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในแต่ละคราวที่เกิดค่าใช้จ่าย
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ข. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ให้ ห น่ วยงานผู้ เบิ กส่งคาขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด หรือ
สานักงานคลังจังหวัด ณ อาเภอ เมื่อหนี้ถึงกาหนดหรือใกล้ถึงกาหนดชาระ แล้วแต่กรณีเพื่อขอเบิกเงินจากคลัง
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานจ่ายเงินให้แก่ องค์กร
เอกชน นิติบุคคล กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป หรื อกรณีเป็นการ
เบิกจ่ายให้หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ของหน่วยงานโดยตรง
หรือจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ต่อไป แล้วแต่กรณี
ค. การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนของรัฐวิสาหกิจ องค์ การมหาชน หรือองค์กรอื่น ใดของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ ตันติยาพงศ์)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
กรมบัญชีกลาง
สานักมาตรฐานด้ านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โทร. 0-2273-9984
โทรสาร 0-2273-9609
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(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่ ........................................................................... วันที่ .......................................................................
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน.................................................................
ตามที่โรงเรียน................................................................................ได้จัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหาร
นักเรียนประจาพักนอน ภาคเรียนที่ ................ ปีการศึกษา.................. เป็นจานวน .................. คน นั้น
เห็นสมควร อนุมัติเบิกเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน เพื่อจ่ายให้นักเรียนประจา
พักนอน ระหว่างวันที่ .......... เดือน...................... พ.ศ........... ถึงวันที่ ......... เดือน........................ พ.ศ............
เป็นเงินจานวน. ....................... บาท (....................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติให้จ่ายเงิน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน ตามหลั กเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุ นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
2.1 ......................................................... ตาแหน่ง................................. ประธานกรรมการ
2.2 ......................................................... ตาแหน่ง ................................. กรรมการ
2.3 .......................................................... ตาแหน่ง ................................. กรรมการ
ลงชื่อ ................................................................. เจ้าหน้าที่การเงิน
(.............................................................)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
1. เห็นชอบ
2. อนุมัติ
(ลงชื่อ) .........................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง .........……………………………………….
วัน/เดือน/ปี .................................................
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(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ .................................................................................................................... .............................
ที่ ......................................................................... วันที่ ............................................................................
เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาทาอาหาร/จ้างบุคคลประกอบอาหาร
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน ................................................................................
ด้วยโรงเรียน .............................................................. มีความจาเป็นขออนุมัตจิ ้างเหมาทาอาหาร
หรือจ้างบุคคลประกอบอาหาร เพื่อให้แก่นักเรียนประจาพักนอนได้รับประทานวันที่...... เดือน...............พ.ศ......
ถึงวันที่........ เดือน...................พ.ศ........... ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้วิธี....................................... จานวนเงิน ........................บาท (.........................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบ
2. แต่งตั้ง ( ) ผู้ตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
2.1 ชื่อ......................................... ตาแหน่ง............................... ผู้ตรวจรับ/ประธานกรรมการ
2.2 ชื่อ......................................... ตาแหน่ง..................................กรรมการ
2.3 ชื่อ......................................... ตาแหน่ง..................................กรรมการ
ลงชื่อ ...................................................... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(......................................................)

ลงชื่อ ..................................................... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(......................................................)
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
1. เห็นชอบ
2. อนุมัติ
(ลงชื่อ) ...........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง ................................................................
วัน/เดือน/ปี ..........................................................
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(ตัวอย่างกรณีจ้างเหมาทาอาหาร)
บันทึกตกลงจ้าง
เขียนที่.................................................
วันที่.....................................................
บันทึกตกลงจ้างนี้ทาขึ้นเพื่อแสดงว่า...............................................................................................
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน......................................... ผู้ได้รับมอบหมายอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2546 ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ...........................................................ทีอ่ ยู่
..................................................ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง ดังนี้
1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้ างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทาอาหารให้ สาหรับนักเรียนประจาพักนอน
จานวน ........... คน รับประทานระหว่างวันที่.........เดือน.............พ.ศ........ถึงวันที่........เดือน..............พ.ศ...........
รวมจานวน...........วัน เป็นเงิน.......................................บาท (............................................................................)
2. ผู้รับจ้างต้องจัดทาอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้นักเรียนประจาพักนอนรับประทาน
ที่โรงเรียนในวันที่เปิดทาการเรียนการสอน เวลา.......................น. และต้องจัดอาหารให้เพียงพอสาหรับนักเรียน
จานวน ............... คน โดยผู้รบั จ้างต้องจัดอาหารให้ไม่นอ้ ยกว่าวันละ............... อย่าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งอาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วต้องประกอบไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
และเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของนักเรียน
3. ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ 2 ผู้รับจ้างยอมชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา
วันละ.................บาท (...............................................) กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกข้อตกลงที่มีปัญหา
ได้โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
4. หากวันใดสถานศึกษาหยุดทาการเรียนการสอนนอกเหนือจากวันหยุดปกติ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน
5. การชาระเงินผู้ว่าจ้างจะชาระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ................. (ทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง
ข้อตกลงนี้จัดทาขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างฝ่ายละ 1 ฉบับ
ลงชื่อ.............................................ผู้ว่าจ้าง
(............................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้รับจ้าง
(............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(...........................................)
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(ตัวอย่างกรณีจ้างประกอบอาหาร)
บันทึกตกลงจ้าง
เขียนที่........................................................
วันที่ ..........................................................
บันทึกตกลงจ้างนี้ทาขึ้นเพื่อแสดงว่า..............................................................................................
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน......................................... ผู้ได้รับมอบหมายอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2546 ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ....................................ที่อยู่........................................ซึ่งเรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง ดังนี้
1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานระหว่าง
วันที่.........เดือน..................พ.ศ.......... ถึงวันที่........เดือน..............พ.ศ................รวม...........วัน โดยผู้ว่าจ้างเป็น
ผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารเอง
2. ผู้รับจ้างต้องประกอบอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้นักเรียนรับประทานที่โรงเรียน
ในวันที่เปิดทาการเรียนการสอน ในเวลา..............................น. ตามรายการอาหารที่ผู้ว่าจ้างกาหนดในแต่ละวัน
3. ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ 2 ผู้รับจ้างยอมชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา
วันละ...............บาท (...................................................) กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างอาจยกเลิกข้อตกลงที่มีปัญหาได้
โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราวันละ................ บาท (...................................)
5. การชาระเงินผู้ว่าจ้างจะชาระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง......................... (ทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง
ข้อตกลงนี้จัดทาขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ฝ่ายละ 1 ฉบับ
ลงชื่อ..............................................
(...........................................)
ลงชื่อ..............................................
(...........................................)
ลงชื่อ ............................................
(...........................................)
ลงชื่อ ............................................
(...........................................)

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน
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(ตัวอย่างใบสาคัญรับเงินกรณีจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนโดยตรง)
ใบสาคัญรับเงินค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
โรงเรียน ......................................................................
สังกัด ..........................................................................
วันที่...................เดือน............................พ.ศ................
จานวนนักเรียนประจาพักนอน ...................................... คน ได้รับเงินค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน ดังนี้
ลาดับที่ เลขประจาตัวประชาชน

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

จานวนเงิน
(บาท)

(13 หลัก)

วันที่รับเงิน

ลายมือชื่อผู้รับ

หมายเหตุ

รวมจานวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ...................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้จ่ายเงิน
(....................................................)

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

ประธานกรรมการ

กรรมการ

วัน/เดือน/ปี...................................

วัน/เดือน/ปี................................

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

กรรมการ
วัน/เดือน/ปี................................
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แบบรายงาน 1 ข้อมูล นร.พักนอนของโรงเรียน
แบบรายงานข้อมูลจานวนนักเรียนประจาพักนอน ปีการศึกษา ............... ภาคเรียนที่ ..........
โรงเรียน .....................................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ............................................ เขต .........
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...............

ที่

รหัส
ประจาตัว
13 หลัก

ชือ่ -สกุล

ระดับชั้น

ระดับประถม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ร.ร. ขยายโอกาส)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จานวน นร.แยกตามลักษณะการพัก

จานวน นร.แยกตามลักษณะการพัก

จานวน นร.แยกตามลักษณะการพัก

บ้านพัก
ครู

ที่พัก
นร.

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

รวม

บ้านพัก
ครู

ที่พัก
นร.

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

รวม

บ้านพัก
นร.

ที่พัก
นร.

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

รวม

หมายเหตุ

รวม
ผู้รายงาน
(..........................................................)
ตาแหน่ง........ ...................................................
วัน/เดือน/ปี ……...............................................
หมายเหตุ

ผู้รับรองข้อมูล
(.......................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน……………............
วัน/เดือน/ปี …..........................................

ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักสาหรับนักเรียนประจาพักนอนที่โรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย บ้านพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่โรงเรียนสร้างขึ้น
โดยเงินงบประมาณหรือเงินบริจาค
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนประจาพักนอน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้
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แบบรายงาน 2 ข้อมูล นร.พักนอนของ สพท.
แบบรายงานข้อมูลจานวนนักเรียนประจาพักนอน
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
ปีการศึกษา ...........................ภาคเรียนที่ .......................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ............................................ เขต .........
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...............
ระดับประถม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ร.ร. ขยายโอกาส)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จานวน นร.แยกตามลักษณะการพัก

จานวน นร.แยกตามลักษณะการพัก

รหัสโรงเรียน
ที่

(Percode 6 หลัก)

ชื่อโรงเรียน

จานวน นร.แยกตามลักษณะการพัก
บ้านพัก
ครู

ผู้รายงาน
(..........................................................)
ตาแหน่ง........ ...................................................
วัน/เดือน/ปี ……...............................................
หมายเหตุ

ที่พัก
นร.

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

รวม

บ้านพัก
ครู

ที่พัก
นร.

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

รวม

บ้านพัก
นร.

ที่พัก
นร.

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

รวม

รวม
ทั้งสิ้น
(คน)

ผู้รับรองข้อมูล
(......................................................)
ตาแหน่ง ...................................................
วัน/เดือน/ปี ..............................................

ที่พักนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่พักสาหรับนักเรียนประจาพักนอนที่โรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย บ้านพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่โรงเรียนสร้างขึ้น
โดยเงินงบประมาณ หรือ เงินบริจาค สาหรับให้นักเรียนพักนอน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพักนอน หมายถึง โรงเรียนปกติที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนประจาพักนอน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้
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แบบรายงาน 3 ผลการจัดสรรของ สพท.
แบบรายงานผลการจัดสรรค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .................
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
ปีการศึกษา ...........................ภาคเรียนที่ .......................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ............................................ เขต .........
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...............
จานวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร จาแนกตามลักษณะ
รหัสโรงเรียน
(Percode 6 หลัก)

ชื่อโรงเรียน

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
(คน)

ประถมศึกษา
บ้านพัก
ครู

ผู้รายงาน
.....................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................
วัน/เดือน/ปี .....................................................

ที่พัก
นร.

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
บ้านพัก
รวม

ที่พัก
นร.

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านพัก
นร.

ที่พัก
นร.

สิ่งปลูก
ร้างอื่น

ผู้รับรองข้อมูล
…………………………………………………………………………….

(...................................................................)
ตาแหน่ง ...................................................................
วัน/เดือน/ปี ...............................................................

รวม

รวม
ทั้งสิ้น
(คน)

จานวน งปม.
นร.ที่ขอ คงเหลือ
เพิ่มเติม
(คน)
(บาท)
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คู่มือโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนประจาพักนอน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิเข้าพักอาศัย
ข้อ ๑ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนประจาพักนอน และ
ปัจจุบันยังคงศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ
(๒) เป็นนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(3) เป็นนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้
ข้อ 2 ให้มีการแต่งตั้งครูในโรงเรียน เป็นผู้กากับ ดูแล นักเรียนประจาพักนอน
ข้อ 3 นักเรียนประจาพักนอนต้องยึดถือและปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติที่กาหนดไว้
ส่วนที่ ๒
ครูดูแลนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน
ข้อ 3 ครูดูแลนักเรียนประจาพักนอน มีคุณสมบัติดังนี้
เป็นอาจารย์ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของโรงเรียน ที่มาจากการแต่งตั้งของประธาน
คณะกรรมการ ที่สามารถดูแลและพักอาศัยในที่พักนอนในโรงเรียนร่วมกับนักเรียนได้
ข้อ 4 ให้อาจารย์ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของโรงเรียน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลนักเรียนประจา
พักนอน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลที่พักนอนในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ
บริหารงาน
(๒) ให้คาแนะนา คาปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่นักเรียนประจาพักนอนทีพ่ ักนอนใน
โรงเรียน
(3) เป็นที่ปรึกษาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนประจาพักนอน
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
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ส่วนที่ 3
กิจวัตรประจาวันและกิจกรรมของนักเรียนประจาพักนอน

ตัวอย่างตารางกิจกรรม
เวลา
05.30 น. - 06.30 น.
06.30 น. - 07.00 น.
07.00 น. - 07.30 น.
07.30 น. - 08.00 น.
08.00 น. - 08.30 น.
08.30 น. - 12.00 น.
12.00 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 16.00 น.
16.00 น. - 17.00 น.
17.00 น. - 18.00 น.
18.00 น. - 18.30 น.
18.30 น. - 20.00 น.
20.00 น. - 20.30 น.

กิจกรรม
เข้าแถวออกกาลังกายเพื่อบริหารร่างกาย และรับการอบรมจากครูเวร
ปฏิบัติภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามความเหมาะสม)
รับประทานอาหารเช้า
ทาภารกิจส่วนตัว
ทากิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าเรียนวิชาเรียนตามตารางเรียนปกติ (ภาคเช้า)
รับประทานอาหารกลางวัน
เข้าเรียนวิชาเรียนตามตารางเรียนปกติ (ภาคบ่าย)
ทากิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
พักผ่อน และเล่นกีฬา
รับประทานอาหารเย็น
ทาภารกิจส่วนตัว
รับการอบรมจากครูผู้ดูแล และเข้านอน

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
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ตัวอย่างโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนประจาพักนอน
โรงเรียนล่องแพวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

แนวดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน
ที่มีนักเรียนประจาพักนอน

มิติด้านโอกาส
และการเข้าถึง

- การเข้าถึงบริการทาง
ทางการศึกษา
- การลดอัตราการออก
กลางคัน

มิติด้านคุณภาพผู้เรียน

- คุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน
เป็นการเฉพาะ
-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มิติด้านคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต
- จัดเลี้ยงอาหาร
- จัดสถานที่พกั
- จัดวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้ส่วนตัว
ที่จาเป็นต่อการ
อยู่ประจาพักนอน

ทักษะชีวติ
- การส่งเสริมทักษะ
อาชีพ เพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรียน
- การฝึกทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทา
หรือศึกษาต่อ
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แนวดาเนินงาน
1. มิติด้านโอกาสและการเข้าถึง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ป้องกันเด็กตกหล่น
และลดอัตราการออกกลางคัน
1.1 สารวจจานวนประชากรวัยเรียน และเด็กตกหล่นในเขตพื้นที่บริห าร เพื่อการวางแผนการรับ
นักเรียน
1.2 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ โดยจาแนกตามสภาพปัญหา ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน
1.3 การดาเนินการโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง

รูจ้ ักผู้เรียน
รายบุคคล

คัดกรอง

ส่งเสริม/แก้ไข

ส่งต่อ
(ศึกษาต่อ หรือ ทางาน)

1.4 จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาผู้เรียนเพื่อให้บรรลุความสาเร็จ
ตามศักยภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
กิจกรรมที่ใช้ในการดาเนินการมิติด้านโอกาสและการเข้าถึง
1) กิจกรรมแนะแนวเชิงรุก
2) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
3) การประชุมผู้ปกครอง และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) การดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) การเก็บข้อมูลภาคสนาม
2. มิติด้านคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร เป็นการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพการศึกษา และคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียนบรรลุผ ลสาเร็จตามตัวชี้วัดรายปี และตัวชี้วัดตามหลักสูตร การพัฒ นาความรู้
ความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญ หา ซ่อมเสริ มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒ นา
คุณธรรมและคุณลักษณะที่ดีให้เกิดแก่ผู้เรียน
2.1 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพและความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล และให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ เรี ย น ใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อเป็นส่วนกรองการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 กิจกรรมเสริมหลั กสูตร เพื่อการสนับสนุนให้ผู้ เรี ยนได้มีกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนปกติ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะโครงการพิเศษอื่น ๆ การทัศนศึกษา การจัดกิจกรรมค่าย หรือ
อาจผสมผสานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.3 กิ จ กรรมเพื่ อ การส่ งเสริ ม ผู้ เรี ย นเป็ น การเฉพาะ โดยโรงเรีย นอาจจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ หรือเพื่อแก้ไขปัญหา ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แทรกใน
ตารางกิจกรรมประจาวันที่ผู้เรียนปฏิบัติ รวมถึงสอดแทรกทั้งในและนอกห้องเรียน
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กิจกรรมที่ใช้ในการดาเนินการมิติด้านคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
1) กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
2) โครงการ และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่เสริมการเรียนรู้ตามสาระหลัก/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3) กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะความสามารถพิเศษแก่ผู้เรียนเป็นการเฉพาะ
4) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมสาหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียน
5) กิจกรรมทักษะอาชีพ
 กิจกรรมประจาวันเพื่อปลูกฝังคุณธรรม และคุณลักษณะผู้เรียน
 กายบริหารทุกเช้า
 การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสภานักเรียน
 การอบรมคุณธรรมยามเช้า –เย็น
 การปฏิบัติงานอาชีพอิสระ
 กิจกรรมจิตอาสา
3. มิติด้านคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ได้รับการดูแลทั้งในด้านของสุขอนามัย ภาวะทาง
โภชนาการ และอานวยความสะดวกให้ แก่นั กเรียน ให้ สามารถเข้าถึงบริ การทางการศึกษาได้อย่างมีคุณ ภาพ
ตลอดจนส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน การมีงานทา และการศึกษาต่อ
3.1 ด้านความเป็นอยู่
 จัดที่พักให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
โดยมีครูที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด
 จัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และถูกสุขอนามัย
3.2 ด้านทักษะอาชีพและมีการงานทา เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน
 จัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพให้แก่นักเรียนตามความสนใจ
 จัดกิจกรรมในรูปของการใช้กองทุนหมุนเวียน เช่น การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
เพื่อการผลิตและส่งป้อนตลาดโรงเรียน โดยผลกาไรตกอยู่ที่ตัวนักเรียน โดยดาเนินการผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน
 จัดกิจกรรมในลักษณะพหุภาคี โดยดึงความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพในระดับสูง เพื่อการมีรายได้หลังการจบการศึกษา
กิจกรรมที่ใช้ในการดาเนินการมิติด้านคุณภาพชีวิต
1) กิจกรรมคุณธรรมประจาวัน
2) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน
3) กิจกรรมสหกรณ์
4) กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ
5) กิจกรรมกองทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน
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คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1054 / ๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดทาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการปั จจั ยพื้ นฐานส าหรั บ นั กเรี ยนยากจนและค่ าอาหารนั กเรียนพั กนอน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่ อให้ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและสถานศึ กษาในสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีเอกสารแนวทางในการดาเนินงานบริหารจัดการเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการ
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจาปี พ.ศ. 2559
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการปรับปรุงค่าใช้จ่ายรายหัวสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน และค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
ที่ปรึกษา
1.นายกมล รอดคล้าย
2. นายรังสรรค์ มณีเล็ก
3. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
4. นายสุเทพ ชิตยวงษ์
5. นายพะโยม ชิณวงศ์
คณะทางาน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะทางาน
2. นายไพศาล ปันแดน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
3. นายณรงค์ พันหนูเทียน
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
4. นายสมจิต สมอ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
5. นางสาววรนันท์ รวมสุข
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
6. นายประเวช บุญทะวงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
/7. นายพงศกร…
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-27. นายพงศกร ทองดา
8. นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง
9. นายประกอบ ทองดา
10. นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร
11. นางพรพิมล ชินภักดี
12. นางสุดาวรรณ์ พลามิตร
13. นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์
14. นายศราวุธ ขันยา
15. นายวีระยุทธ กรุงชัยภูมิ
16. นายชัยรัตน์ เจริญสุข

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพุน้าร้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ผู้อานวยการโรงเรียนคอนสารวิทยายน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

17.ผู้แทนสานักการคลังและสินทรัพย์
คณะทางาน
18.ผู้แทนสานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะทางาน
19.ผู้แทนสานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
คณะทางาน
20. นางณรี สุสุทธิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส
คณะทางาน
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
21. นางกฤษณา สว่างแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผู้อานวยการกลุ่มสารสนเทศ
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23. นางนงค์นุช โอวาทชัยพงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชยั
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26. นางสาวปวีณา...
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-326. นางสาวปวีณา เขียวอ่อน
27. นางนัยนา สุขวิบูลย์
28. นางสาวอลิศา มูลตรีภักดี
29. นายภูริตะ ปราศกาเมศ
30. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
31. นางสาวกัลยา ชูโชติ

พนักงานบันทึกข้อมูล
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พนักงานธุรการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พนักงานธุรการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พนักงานธุรการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการกลุ่มงบประมาณ ๑
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ คณะทางานและผู้ชว่ ยเลขานุการ

สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
32. นางสาวเพ็ญศรี จิตสินธุนันท์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. นางวรรณา จิตกระแส
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35. นางสาวไพรินทร์ สุขกาปัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยให้คณะทางาน มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจัดทาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
รายการปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่ อให้ สถานศึ กษาสามารถบริ หารจั ดการเงิ นงบประมาณอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประโยชน์ ต่ อการขั บเคลื่ อน
การจั ดการศึ กษาของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และสามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่ งผล
ต่อศักยภาพผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษา มีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายกมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1085 / ๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพืน้ ฐาน
สาหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
ตามที่ สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้มีคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
1054 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ยากจนและค่ าอาหารนั กเรี ย นพั ก นอน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อให้ การด าเนิ น การจั ด ท าแนวทาง
ดังกล่าวครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางาน (เพิ่มเติม) ดังนี้
คณะทางาน
1. นายอดิศร แก้วเซ่ง
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
2. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3
3. นางสุดาพร ปานกลิน่
ข้าราชการบานาญ
คณะทางาน
4. นายสยาม เรืองสุกใส
ผู้อานวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
5. นายสุรเจต ปาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
6. นายถวิล พิชญวิวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต
7. นายสมพิศ กาติบ๊
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้ามิน
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
8. นางสาวจารุวรรณ ปานวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
คณะทางาน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โดยให้คณะทางาน มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจัดทาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการ
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อศักยภาพผู้เรียน
ให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษามีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

