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ค าน า 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณ          
งบเงินอุดหนุนนักเรียนประจ ำพักนอนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จำกแผนงำน
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งบเงินอุดหนุน ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน รำยกำรค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำพักนอน สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้นักเรียนและทำงรำชกำรสูงสุด 
 กำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุนนักเรียนประจ ำพักนอนในโรงเรียน          
มีแนวคิดและหลักกำรจำกกำรระดมควำมคิดเห็น ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรตรวจสอบและรำยงำน          
ซ่ึงสนองตอบต่อนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กระจำยโอกำสในสังคมไทย โดยค ำนึงถึง
กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชำกรทุกกลุ่ม  ซึ่งรวมถึงผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส              
ผู้พิกำร ผู้บกพร่องทำงกำยและกำรเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมวัยและพัฒนำกำร
อย่ำงมีคุณภำพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
ซึ่งจะพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำและส่งเสริม                     
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแนวทำงกำรด ำเนินงำน         
กำรใช้จ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุนนักเรียนประจ ำพักนอนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของผู้ที่ เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ต่อ           
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในด้ำนเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ  โดยเฉพำะ
นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ห่ำงไกล กันดำร จนท ำให้ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำงไป-กลับได้ จ ำเป็นต้องพัก           
ในสถำนที่ที่สถำนศึกษำจัดให้ในช่วงที่เปิดเรียน และสถำนศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ         
กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยของ
รัฐบำล   
 
 
 

     (นำยกำรุณ  สกุลประดิษฐ์)                                                             
                                       เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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แนวทางการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน 
นักเรียนประจ าพักนอนในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

********************************* 
หลักการและเหตุผล 

      นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาโดยจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน ในส่วนของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้นโยบาย
ด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุน          
รายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียน
ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส  มีเป้าหมาย               
ในการด าเนินนโยบายสามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 
 จากนโยบายการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดสิทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา ตามมาตรา 10 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล 
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ     
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณีพิเศษ และมาตรา 16 
ได้ให้ความหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การจัดการศึกษาที่ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อย
กว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา และการแบ่งระดับ ประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
 ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  ตามเป้าประสงค์ที่ 2 ประชาการวัยทุกคนได้รับ
โอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ  ข้อ 1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน ชุมชน และ
บริบทของพ้ืนที่ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนทีมีรูปแบบการเรียนการสอน       
ทีส่อดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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 ในการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ             
และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ในการให้โอกาสแก่ประชากรในวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาค            
และมีคุณภาพ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกล กันดาร จนท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง            
ไป-กลับได้ ให้พักนอนในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้ในช่วงที่เปิดเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณงบเงินอุดหนุนส าหรับช่วยเหลือนักเรียนประจ าพักนอน และได้รับ
อนุมัติงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) 

 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับ
นักเรียนประจ าพักนอนในโรงเรียน ส าหรับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค ์

           1.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ
ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน  
            2.  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน 
  3.  เพ่ือให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 
 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษา  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการ
ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มโีรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได ้ ได้รับการช่วยเหลือ  
สนับสนุนค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน               
ใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแนวทางในการด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน 
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ค านิยามส าหรับรายการค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน  

  งบประมาณงบเงินอุดหนุน  หมายถึง รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) ที่จัดสรรให้โรงเรียน เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียน
ประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่ด าเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก 
ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้ โดยโรงเรียนได้ด าเนินการก ากับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา  

           ที่พั กนอนในโรงเรียน หมายถึง ที่ พักส าหรับนักเรียนประจ าพักนอนที่ โรงเรียนจัดให้ 
ประกอบด้วย บ้านพักครู ที่พักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นที ่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยเงินงบประมาณ หรือ            
เงินบริจาค ส าหรับให้นักเรียนพักนอน 

        โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพักนอน หมายถึง  โรงเรียนปกติที่จัดการศึกษาให้แก่
นักเรียนประจ าพักนอน ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได ้  

  ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล  หมายถึง  พ้ืนที่ซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน มีสภาพภูมิประเทศกันดาร เป็นภูเขา 
ทะเล เกาะ หรือแม่น้ ากั้น การคมนาคมไม่สะดวก หรือระยะทางห่างไกลจากโรงเรียน 

          นักเรียนประจ าพักนอน  หมายถึง  นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนที่ มีที่อยู่ห่างไกล              
ที่ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้  มาเรียนและพักนอนในที่พักนอนที่โรงเรียนจัดให้เป็นประจ า โดยโรงเรียนจัด
ให้แบบเต็มระบบเวลา 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
 

          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ             
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการ         
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนประจ าพักนอน โดย
จัดสรรให้ ดังนี้ 

1. จัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 – 6) คนละ 5,300 บาท/ปีการศึกษา           
(ภาคเรียนละ 2,650 บาท/คน) 

2. จัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 ) คนละ 5,300 บาท/ปีการศึกษา   
(ภาคเรียนละ 2,650 บาท/คน) 

ยกเว้น  
1.  นักเรียนในโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนประชามงคล 

จังหวัดกาญจนบุรี  โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  และอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
 2.  นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 3.  นักเรียนในโรงเรียนที่ได้ด าเนินการจัดที่พักนอนในโรงเรียนและได้เรียกเก็บเงินค่าอาหาร
นักเรียนประจ าพักนอนทุกคนแล้ว  กรณีที่ได้เรียกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะจ านวน
นักเรียนส่วนที่เหลือและต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 

โรงเรียนมีแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจ าพักนอน ดังนี้ 
1. จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด  เครื่องปรุงส าหรับ  

ประกอบอาหารเอง เป็นต้น โดยให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือ 

2. จ้างเหมาท าอาหาร  โดยให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ                  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือ           

3. จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ร่วมกัน          
จ่ายเงินสดให้นักเรียน  ทั้งนี้  ต้องมใีบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
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ปฏิทินการด าเนินงาน    

 

                         รายการ         ภาคเรียนที่ 1         ภาคเรียนที่ 2 

 

1 . โรงเรียนรายงานข้ อมู ลส่ ง ส านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี       
การศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล   
     ตามแบบรายงาน 1 ข้อมูล นร.พักนอนของโรงเรียน 
หน้า 17         
 

 

ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 
                 

 

ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
 

 

2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบข้อมูลระดับ
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                           
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
     ตามแบบรายงาน 2 รายงานสรุปข้อมูล นร.พักนอน 
หน้า 18           
 

 

 
 
ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 
 

 

 
 
ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
 

 

3. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน           
ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาเสนอขออนุมัติงบประมาณ     
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ   
แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

 
ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 
 

 

 
ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 
 

 

4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งจัดสรรงบประมาณ  
ให้โรงเรียน และรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ                
    - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียน 
    - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานผลการจัดสรร                                  
งบป ระม าณ ท่ี จั ด ให้ โร ง เรี ยน  โดย ใช้ แบ บ ฟ อร์ ม            
การรายงานผลการจัดสรรฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
     ตามแบบรายงาน 3  รายงานผลการจัดสรร หน้า 19    

 
 
 
 

 
ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 
 
ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 
 

 
 
 

ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 
 
ภายในวันท่ี 5 มกราคม 
                 
             

 

5. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ตรวจสอบข้อมูล/จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม   กรณี          
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของจ านวนนักเรียน โดยใช้
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูล   
    ตามแบบรายงาน 2 รายงานสรุปข้อมูล นร.พักนอน 
หน้า 18 
 

 

 
  ภายใน 31 กรกฎาคม 
 

 

 
 ภายใน 20 มกราคม 
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บทบาทหน้าที่การด าเนินงาน 

 เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารงบประมาณในโรงเรียนประจ าพักนอนเป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ  จึงก าหนดบทบาทหน้าที่การด าเนินงานในแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

 1. ระดับโรงเรียน  
 1.1  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการด าเนินการ 

1.2  ส ารวจ คัดกรอง และจัดท าข้อมูลนักเรียนประจ าพักนอนตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.3 ด าเนินการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน 
(ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน)  

1.4 ก ากับ  ติดตาม ดูแลนักเรียนประจ าพักนอน  ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
แนวทางการด าเนินงาน 

  1.5 รายงานผลการด าเนินงานตามล าดับขั้น 
 

2.  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
     2.1 รวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนประจ า             

พักนอนก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     2.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน ให้ โรงเรียน           

ที่ด าเนินการจัดที่พักนอน 
  2.3 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

3.  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.1 วางแผนการด าเนินงาน 
 3.2 จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน 
3.3  รวบรวม ประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจ าพักนอน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
3.4  พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน  

           3.5 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน 
   3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีงานวิจัยหรือน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
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        แผนภูมิแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

         

 

 

 

 

 

  

                                                  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

   

                    

 

 

 

 

 

   

 

3. ด าเนินการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่าย               
    เงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายการ  
    ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหาร นร.ประจ าพักนอน)    
          

 

โรงเรียน 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามล าดับขั้น 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. ก ากับ ติดตาม ดูแลนักเรียนประจ าพักนอน ตามวัตถุประสงค์    
    แนวทางการด าเนินงานของ สพฐ. 
          

1. รวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
    นร.ประจ าพักนอนก่อนน าเสนอ สพฐ. เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ    
    ค่าอาหาร นร.ประจ าพักนอน 
  
 

 

    

          

3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงาน                  
    ให้ สพฐ. ทราบ          

2. แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจ าพักนอน   
    ให้แก่โรงเรียนท่ีด าเนินการ 

1. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นร.
ประจ าพักนอน ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 

 

    

          

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และคณะกรรมการด าเนินการ 
  
 

 

    

          

2. ส ารวจ คัดกรอง และจัดท าข้อมูล นร.ประจ าพักนอน ตามหลักเกณฑ์ 
   ท่ี สพฐ. ก าหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา   
    ขั้นพ้ืนฐาน และรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ  
    เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร นร.ประจ าพักนอน 

ส านักงาน        
คณะกรรมการ       

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน              

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหาร นร.ประจ าพักนอน 
ให้แก่เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีโรงเรียนท่ีด าเนินการจัดท่ีพักให้แก่นักเรียน 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานวิจัย เพื่อน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์             
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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   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

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 ธนัวาคม 2546 
          3.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 115  ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และหนังสือที่อ้างถึง 3                  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการน าเงินส่งคลังตามระบบบริหารการเงินการคลัง             
ภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน           
มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงเห็นสมควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 1, 2  และ 
ข้อ 9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนในหนังสือท่ีอ้างถึง 3 และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ก.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
        1. กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้องค์กร เอกชน นิติบุคคล หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์   
เช่น เงินบ ารุง และอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ เงินอุดหนุนโครงการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)              
เงินอุดหนุนมูลนิธิต่าง ๆ  เป็นต้น 
            1.1  ให้หน่วยงานผู้เบิกส่งค าขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด 
หรือส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณ ส าหรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน           
ที่ก าหนดจ่ายเป็นรายเดือน ให้เบิกจ่ายตามวงเงินที่ต้องจ่ายจริงเป็นรายไตรมาส  ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานจ่ายเงินให้องค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อไป 
            1.2  กรณีหน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงิน    ให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทาง 
ราชการเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 
            1.3  การบัญชีให้ปฏบิัติตามระบบบัญชีของทางราชการโดยอนุโลม 
            1.4  วธิีปฏิบัติอื่นใด ซึ่งมิได้ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
      2.  กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการ  เช่น อุดหนุนโครงการวิจัย        
อุดหนุนการฝึกอบรมผู้น าชุมชนระดับจังหวัด เป็นต้น 
            2.1  ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ก าหนดระเบียบภายในควบคุม        
การใช้จ่ายเงินเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายตอบแทนการ
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ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในงบอ่ืน ๆ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 
            2.2  ให้เปิดบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไปกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 2 ประเภท   
คือ ประเภทออมทรัพย์ และประเภทกระแสรายวัน กรณีท้องที่ตั้งส่วนราชการผู้เบิกใดไม่มีธนาคารที่เป็น      
รัฐวิสาหกิจ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้ 
            2.3  ให้หน่วยงานผู้เบิกส่งค าขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด  
สำนักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว 
ส าหรับเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน ที่ก าหนดจ่าย             
เป็นรายเดือนให้เบิกจ่ายตามวงเงินที่ต้องจ่ายจริงเป็นรายไตรมาส  โดยกรมบัญชีกลางจะจ่าย เข้าบัญชีเงินฝาก     
ธนาคารของหน่วยงานประเภทออมทรัพย์ 
            2.4  กรณีที่ไม่สามรถขอเบิกเงินได้ทันภายในปีงบประมาณให้ส่วนราชการขอกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีก 6 เดือนปฏิทินนับจากสิ้นปีงบประมาณ โดยถือว่ามีหนี้ผูกพัน 
            2.5  การจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ให้จ่ายตามระเบียบที่ก าหนด
ตาม ข้อ 2.1 
                                      การจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 2.2  กรณีการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็ค
ให้สั่งจ่ายจากบัญชีประเภทกระแสรายวัน  โดยโอนยอดตามจ านวนเงินจากบัญชีประเภทออมทรัพย์ไปเข้าบัญชี
ประเภทกระแสรายวันเท่าจ านวนที่สั่งจ่าย 
            2.6  การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่ายภายในปีงบประมาณ     
กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไปกรณี
สิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้ว ปรากฏว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้น าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน 
            2.7  ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร   และดอกผลที่เกิดจากเงินยืมที่ส่วนราชการ 
จ่ายให้แก่ผู้ด าเนินโครงการวิจัย (ถ้ามี) ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

            2.8  หลักฐานการจ่ายเงิน การบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่น  ๆให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1.2 -ข้อ 1.4 
            2.9  การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
      3.  กรณีเป็นการเบิกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            3.1  ให้หน่วยงานผู้เบิกส่งค าขอเบิกเงินมายังส านักงานคลังจังหวัด หรือส านักงาน      
คลังจังหวัด ณ อ าเภอ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว  โดย          
กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน  เพ่ือให้หน่วยงานจ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป 
            3.2  หลักฐานการจ่ายเงิน การปฏิบัติทางบัญชี และวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ให้ถือปฏิบัติตาม   
ข้อ 1.2 -  ข้อ 1.4  ภายในวงเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว 
      4.  ส าหรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  และอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้เบิกได้ปีละ 2  ครั้ง 
  เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เบิกได้ทั้ง
จ านวนภายหลังจากมีการประเมินผลแล้ว เงินอุดหนุนเพ่ือจ่ายเป็นสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
บุคลากรให้เบิกได้เทา่ที่จ่ายจริงในแต่ละคราวที่เกิดค่าใช้จ่าย 
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  ข.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
         ให้หน่วยงานผู้เบิกส่งค าขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด หรือ      
ส านักงานคลังจังหวัด ณ อ าเภอ เมื่อหนี้ถึงก าหนดหรือใกล้ถึงก าหนดช าระ  แล้วแต่กรณีเพ่ือขอเบิกเงินจากคลัง       
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานจ่ายเงินให้แก่ องค์กร 
เอกชน นิติบุคคล กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป หรือกรณีเป็นการ
เบิกจ่ายให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ของหน่วยงานโดยตรง  
หรือจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ต่อไป แล้วแต่กรณี 
  ค.  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรอ่ืนใดของรัฐ         
ซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และถือปฏิบัติต่อไป 
 
             ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                          
                                                                                                                                           
   
         (นายประกอบ  ตันติยาพงศ์) 
                                                          รองปลัดกระทรวงการคลัง 
                                               หวัหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
 

กรมบญัชีกลาง 

ส านกัมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลงั 

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
โทร. 0-2273-9984 
โทรสาร  0-2273-9609 
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(ตัวอย่าง) 

                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่ ...........................................................................  วันที่  ....................................................................... 
เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................    
        

ตามท่ีโรงเรียน................................................................................ได้จัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหาร
นักเรียนประจ าพักนอน  ภาคเรียนที่ ................ ปีการศึกษา.................. เป็นจ านวน  ..................  คน  นั้น 

เห็นสมควร  อนุมัติเบิกเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน เพ่ือจ่ายให้นักเรียนประจ า 
พักนอน ระหว่างวันที่ .......... เดือน...................... พ.ศ........... ถึงวันที่ ......... เดือน........................ พ.ศ............             
เป็นเงินจ านวน. ....................... บาท  (....................................................................) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1.  อนุมัติให้จ่ายเงิน 

 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

            2.1  ......................................................... ต าแหน่ง................................. ประธานกรรมการ
             2.2  ......................................................... ต าแหน่ง ................................. กรรมการ 
                      2.3  .......................................................... ต าแหน่ง ................................. กรรมการ 
 
 
     ลงชื่อ ................................................................. เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                             (.............................................................)       
  
 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

 1.  เห็นชอบ 
 2.  อนุมัติ 
 

(ลงชื่อ) ......................................................... 
           (.....................................................) 
ต าแหน่ง .........………………………………………. 
วัน/เดือน/ปี .................................................   
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 (ตัวอย่าง) 

                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ .................................................................................................................... ............................. 
ที ่ ................................................................... ......    วันที่  ............................................................................ 
เรื่อง  รายงานขอจ้างเหมาท าอาหาร/จ้างบุคคลประกอบอาหาร 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ................................................................................ 

 ด้วยโรงเรียน ..............................................................  มีความจ าเป็นขออนุมัตจิ้างเหมาท าอาหาร 
หรือจ้างบุคคลประกอบอาหาร เพ่ือให้แก่นักเรียนประจ าพักนอนได้รับประทานวันที่...... เดือน...............พ.ศ......
ถึงวันที่........ เดือน...................พ.ศ........... ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยใช้วิธี....................................... จ านวนเงนิ ........................บาท (.........................................) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. ให้ความเห็นชอบ 
2.  แต่งตั้ง    (    )   ผู้ตรวจรบั     (    )   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ดังนี้ 

    2.1 ชื่อ......................................... ต าแหน่ง...............................  ผู้ตรวจรับ/ประธานกรรมการ 
    2.2 ชื่อ......................................... ต าแหน่ง..................................กรรมการ 
    2.3 ชื่อ......................................... ต าแหน่ง..................................กรรมการ 
     

     ลงชื่อ ......................................................  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
                                                           (......................................................) 
                                                                       
 
                                                    ลงชื่อ .....................................................  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
                                                           (......................................................)   
                                                                  

 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 1.  เห็นชอบ 
 2.  อนุมัติ 

 

    (ลงชื่อ)  ........................................................... 
              (..........................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................ 
วัน/เดือน/ป ี..........................................................          
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 (ตัวอย่างกรณีจ้างเหมาท าอาหาร) 

บันทึกตกลงจ้าง 

               เขียนที่.................................................
               วันที่..................................................... 

 บันทึกตกลงจ้างนี้ท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า........................................................................ .......................
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน......................................... ผู้ได้รับมอบหมายอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2546    ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง กับ...........................................................ทีอ่ยู่
..................................................ซ่ึงเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง   ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง  ดังนี้ 

1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท าอาหารให้ส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน              
จ านวน ........... คน รับประทานระหว่างวันที่.........เดือน.............พ.ศ........ถึงวันที่........เดือน..............พ.ศ........... 
รวมจ านวน...........วัน เป็นเงิน.......................................บาท (................ ............................................................) 

2.  ผู้รับจ้างต้องจัดท าอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้นักเรียนประจ าพักนอนรับประทาน 
ที่โรงเรียนในวันที่เปิดท าการเรียนการสอน เวลา.......................น. และต้องจัดอาหารให้เพียงพอส าหรับนักเรียน 
จ านวน ............... คน  โดยผู้รบัจ้างต้องจดัอาหารใหไ้ม่นอ้ยกว่าวันละ............... อย่าง  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วต้องประกอบไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
และเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของนักเรียน 

 3. ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ 2 ผู้รับจ้างยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 
วันละ.................บาท (...............................................) กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกข้อตกลงที่มีปัญหา
ไดโ้ดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 4.  หากวันใดสถานศึกษาหยุดท าการเรียนการสอนนอกเหนือจากวันหยุดปกติ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง 
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน 
                 5. การช าระเงินผู้ว่าจ้างจะช าระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ................. (ทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง 

     ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้าง  และผู้รับจ้างฝ่ายละ 1 ฉบับ 
 

      ลงชื่อ.............................................ผู้ว่าจ้าง 
             (............................................) 

      ลงชื่อ.............................................ผู้รับจ้าง 
             (............................................) 

      ลงชื่อ.............................................พยาน 
             (............................................) 

      ลงชื่อ.............................................พยาน 
             (...........................................) 
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(ตัวอย่างกรณีจ้างประกอบอาหาร) 

บันทึกตกลงจ้าง 

              เขียนที่........................................................ 

              วันที่ .......................................................... 

 บันทึกตกลงจ้างนี้ท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า.............................................................................................. 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน......................................... ผู้ได้รับมอบหมายอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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
ในวันที่เปิดท าการเรียนการสอน ในเวลา..............................น. ตามรายการอาหารที่ผู้ว่าจ้างก าหนดในแต่ละวัน 

3.  ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ  2 ผู้รับจ้างยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา  
วันละ...............บาท (...................................................)  กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างอาจยกเลิกข้อตกลงที่มีปัญหาได้    
โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราวันละ................ บาท (...................................) 
 5.  การช าระเงินผู้ว่าจ้างจะช าระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง......................... (ทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)    
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง 

ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ฝ่ายละ 1 ฉบับ 

      ลงชื่อ..............................................  ผู้ว่าจ้าง  
                      (...........................................) 
      ลงชื่อ..............................................  ผู้รับจ้าง 
             (...........................................) 
      ลงชื่อ ............................................  พยาน 
             (...........................................) 
      ลงชื่อ ............................................  พยาน 
             (...........................................) 
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    (ตัวอย่างใบส าคญัรับเงินกรณีจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนโดยตรง) 

ใบส าคัญรับเงินค่าอาหารนักเรยีนประจ าพักนอน 

โรงเรียน ...................................................................... 
สังกัด .......................................................................... 

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

  จ านวนนักเรียนประจ าพักนอน ...................................... คน ได้รับเงินค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน ดังนี้ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 
        (13 หลัก) 

             ชื่อ – สกุล         ที่อยู่     จ านวนเงิน 
      (บาท) 

     วันที่รับเงิน        ลายมือชื่อผู้รับ    หมายเหตุ 

        
        
        
        
        

 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ................................................................................................... 

 

                     ลงชื่อ.......................................................ผู้จ่ายเงิน  ลงชื่อ............................................ผู้จ่ายเงิน       ลงชื่อ...........................................ผู้จ่ายเงิน 
                            (....................................................)          (................................................)             (............................................)                                        
                                    ประธานกรรมการ                                                 กรรมการ     กรรมการ 

                              วัน/เดือน/ปี...................................                                         วัน/เดอืน/ปี................................                           วัน/เดือน/ปี................................                                                                                                                                 
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                                                                                                                                                                                                        แบบรายงาน 1  ข้อมูล นร.พักนอนของโรงเรียน 
 

แบบรายงานข้อมลูจ านวนนักเรยีนประจ าพักนอน ปีการศึกษา ............... ภาคเรียนที่ .......... 
 
โรงเรียน .....................................................................................    
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ............................................ เขต ......... 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ............... 
 

  
 
ท่ี 

 
รหัส 

ประจ าตัว  
 13 หลัก 

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

ระดับชั้น 

ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ร.ร. ขยายโอกาส) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
  
 
 หมายเหต ุ            
        
      

จ านวน นร.แยกตามลักษณะการพัก จ านวน นร.แยกตามลักษณะการพัก จ านวน นร.แยกตามลักษณะการพัก 
บ้านพัก

ครู 
ที่พัก 
นร. 

สิ่งปลูก 
  สร้างอื่น 

 
รวม 

บ้านพัก
ครู 

ที่พัก 
นร. 

สิ่งปลูก 
สร้างอื่น 

 
รวม 

บ้านพัก 
นร. 

ที่พัก 
นร. 

สิ่งปลูก 
สร้างอื่น 

รวม 

                 

                 
                 
                 
รวม                 

 

 

 

 
ผู้รายงาน 

    

 
                         ผู้รับรองข้อมูล 

      

           

 

         

  

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

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

  

ต าแหน่ง........ ................................................... 
    

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน……………............ 
       

  

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

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

           

 

             หมายเหตุ     ท่ีพักนอนในโรงเรียน  หมายถึง  ท่ีพักส าหรับนักเรียนประจ าพักนอนท่ีโรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย บ้านพักครู ท่ีพักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นท่ีโรงเรียนสร้างขึ้น  
                                                                    โดยเงินงบประมาณหรอืเงินบริจาค ส าหรับให้นักเรียนพักนอน 
               โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพักนอน หมายถึง  โรงเรียนปกติท่ีจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนประจ าพักนอน ท่ีอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้                                                                                                                                                                                                                         
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                                                                                                                             แบบรายงาน 2   ข้อมูล นร.พักนอนของ สพท. 
 

                                                                                                  แบบรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนประจ าพักนอน 
                                          แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                                                  งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรยีนประจ าพักนอน) 
                                                                                                 ปีการศึกษา ...........................ภาคเรียนที่ ....................... 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ............................................ เขต ......... 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ............... 
 
 
 

ท่ี 

 
รหัสโรงเรียน 

         (Percode 6 หลัก) 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ร.ร. ขยายโอกาส) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
     รวม 
    ทั้งสิ้น             
        
     (คน) 

จ านวน นร.แยกตามลักษณะการพัก จ านวน นร.แยกตามลักษณะการพัก จ านวน นร.แยกตามลักษณะการพัก 
บ้านพัก

ครู 
ที่พัก 
นร. 

สิ่งปลูก 
  สร้างอื่น 

 
รวม 

บ้านพัก
ครู 

ที่พัก 
นร. 

สิ่งปลูก 
สร้างอื่น 

รวม บ้านพัก 
นร. 

ที่พัก 
นร. 

สิ่งปลูก 
สร้างอื่น 

รวม 

                

                
                
                

 

 

 

 
ผู้รายงาน 

    

 
                   ผู้รับรองข้อมูล 

      

           

 

         

  

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

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

  

ต าแหน่ง........ ................................................... 
    

 ต าแหน่ง ................................................... 
       

  

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

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

           

 

             หมายเหตุ     ที่พักนอนในโรงเรียน  หมายถึง  ท่ีพักส าหรับนักเรียนประจ าพักนอนท่ีโรงเรียนจัดให้ ประกอบด้วย บ้านพักครู ท่ีพักนักเรียน และสิ่งปลูกสร้างอื่นท่ีโรงเรียนสร้างขึ้น 
                                                                    โดยเงินงบประมาณ หรือ เงินบริจาค ส าหรับให้นักเรียนพักนอน 

        โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพักนอน หมายถึง  โรงเรียนปกติท่ีจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนประจ าพักนอน ท่ีอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้   
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                                                                                                                                                                                                       แบบรายงาน 3   ผลการจัดสรรของ สพท. 
 

แบบรายงานผลการจัดสรรค่าอาหารนักเรยีนประจ าพักนอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................. 
แผนงานสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ าพกันอน) 
ปีการศึกษา ...........................ภาคเรียนที่ ....................... 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ............................................ เขต ......... 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ...............   
 

   
รหัสโรงเรียน 

(Percode 6 หลัก) 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

 
ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
(คน) 

 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร   จ าแนกตามลักษณะ     
 รวม
ทั้งสิ้น             
                 
  (คน) 

 
จ านวน   
นร.ที่ขอ
เพิ่มเติม 
  (คน) 

 
งปม. 

คงเหลือ 
 
 (บาท) 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษาตอนต้น 
บ้านพัก

ครู 
ที่พัก 
นร. 

สิ่งปลูก  
สร้างอื่น 

 
รวม 

บ้านพัก ที่พัก 
นร. 

สิ่งปลูก
สร้างอื่น 

รวม บ้านพัก 
นร. 

ที่พัก 
นร. 

สิ่งปลูก
ร้างอื่น 

รวม 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                                        
                                                      ผู้รายงาน                                                                                                                                  ผู้รับรองข้อมูล 
 
                                         .....................................................                                                                                             ……………………………………………………………………………. 
                                       (.......................................................)                                                                                            (...................................................................)      
                            ต าแหน่ง ...........................................................                                                                              ต าแหน่ง ...................................................................   
                                   วัน/เดือน/ปี .....................................................                                                              วัน/เดือน/ปี ...............................................................   

 

 
ผู้รายงาน 

    

 

                   ผู้รับรองข้อมูล 
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คู่มือโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน    
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

 
ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิเข้าพักอาศัย 
 

           ข้อ ๑ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
                   (๑) เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน และ
ปัจจุบันยังคงศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ  
                   (๒) เป็นนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                       
                          (3) เป็นนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป–กลับได้   

           ข้อ 2 ให้มีการแต่งตั้งครใูนโรงเรียน เป็นผู้ก ากับ ดูแล นักเรียนประจ าพักนอน 
 ข้อ 3 นักเรียนประจ าพักนอนต้องยึดถือและปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ครดููแลนักเรียนประจ าพักนอนในโรงเรียน 

           ข้อ 3 ครดููแลนักเรียนประจ าพักนอน มีคุณสมบัติดังนี้ 
เป็นอาจารย์ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของโรงเรียน ที่มาจากการแต่งตั้งของประธาน  

คณะกรรมการ  ที่สามารถดูแลและพักอาศัยในที่พักนอนในโรงเรียนร่วมกับนักเรียนได้ 
           ข้อ 4  ให้อาจารย์ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของโรงเรียน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลนักเรียนประจ า
พักนอน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                    (๑) ดูแลที่พักนอนในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการ 
บริหารงาน 
             (๒) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่นักเรียนประจ าพักนอนทีพั่กนอนใน
โรงเรียน 

         (3) เป็นที่ปรึกษาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนประจ าพักนอน 
         (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
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     ส่วนที่ 3 
กิจวัตรประจ าวันและกิจกรรมของนักเรียนประจ าพักนอน 

ตัวอย่างตารางกิจกรรม 

เวลา กิจกรรม 

05.30 น. - 06.30 น. เข้าแถวออกก าลังกายเพ่ือบริหารร่างกาย และรับการอบรมจากครูเวร                       

06.30 น. - 07.00 น. ปฏิบัติภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย  (ตามความเหมาะสม) 

07.00 น. - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 

07.30 น. - 08.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว 

08.00 น. - 08.30 น. ท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

08.30 น. - 12.00 น. เข้าเรียนวิชาเรียนตามตารางเรียนปกติ   (ภาคเช้า) 

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. - 16.00 น. เข้าเรียนวิชาเรียนตามตารางเรียนปกติ  (ภาคบ่าย) 

16.00 น. - 17.00 น. ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง                 
ให้เกิดประโยชน์ 

17.00 น. - 18.00 น. พักผ่อน และเล่นกีฬา 

18.00 น. - 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 
18.30 น. - 20.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว   
20.00 น. - 20.30 น. รับการอบรมจากครูผู้ดูแล  และเข้านอน 

 
หมายเหตุ   สามารถปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน 
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ตัวอย่างโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน 
 

 

โรงเรียนล่องแพวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 
 
  
                                แนวด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน 
                                           ที่มีนักเรียนประจ าพักนอน 
 

 
 
 
 
          มิติด้านโอกาส                          มิติด้านคุณภาพผู้เรียน                             มิติด้านคุณภาพชีวิต 
          และการเข้าถึง                 
  
      
 

 
  - การเข้าถึงบริการทาง           - คุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง             คุณภาพชวีิต              ทักษะชีวติ  
    ทางการศึกษา                      - กิจกรรมเสริมหลักสูตร                     - จัดเลี้ยงอาหาร         - การส่งเสริมทักษะ 
  - การลดอัตราการออก              - กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียน                - จัดสถานที่พกั            อาชีพ เพื่อการมี 
    กลางคัน                              เป็นการเฉพาะ                               - จัดวัสดุ อุปกรณ์        รายได้ระหว่างเรียน 

-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม และ               เครื่องใช้ส่วนตัว        - การฝึกทักษะอาชีพ    
                                            คุณลักษณะที่พึงประสงค์                    ที่จ าเป็นต่อการ           เพื่อการมีงานท า  
                                                                                              อยู่ประจ าพักนอน       หรือศึกษาต่อ  
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แนวด าเนินงาน 

1.  มิติด้านโอกาสและการเข้าถึง  เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ป้องกันเด็กตกหล่น
และลดอัตราการออกกลางคัน 

1.1 ส ารวจจ านวนประชากรวัยเรียน และเด็กตกหล่นในเขตพ้ืนที่บริหาร เพ่ือการวางแผนการรับ
นักเรียน  

1.2 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ โดยจ าแนกตามสภาพปัญหา ความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

1.3 การด าเนินการโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง 
 
 

            รูจ้ักผู้เรียน                      คัดกรอง                    ส่งเสริม/แก้ไข                       ส่งต่อ  
            รายบุคคล                                                                                   (ศึกษาต่อ หรือ ท างาน) 

  
1.4 จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ                 

ตามศักยภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 

 กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการมิติด้านโอกาสและการเข้าถึง 
1) กิจกรรมแนะแนวเชิงรุก 
2) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3) การประชุมผู้ปกครอง และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4) การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5) การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 
2. มิติด้านคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร เป็นการพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพการศึกษา และคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัดรายปี และตัวชี้วัดตามหลักสูตร การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถที่สูงขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหา ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนา
คุณธรรมและคุณลักษณะที่ดีให้เกิดแก่ผู้เรียน 

2.1 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลาง  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล  และให้ความส าคัญกับผู้ เรียน  ใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อเป็นส่วนกรองการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจาก       
การเรียนการสอนปกติ  โดยจัดกิจกรรมในลักษณะโครงการพิเศษอ่ืน ๆ  การทัศนศึกษา  การจัดกิจกรรมค่าย หรือ 
อาจผสมผสานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.3 กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมผู้ เรียนเป็นการเฉพาะ  โดยโรงเรียนอาจจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริ ม
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหา  ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แทรกใน
ตารางกิจกรรมประจ าวันที่ผู้เรียนปฏิบัติ  รวมถึงสอดแทรกทั้งในและนอกห้องเรียน   
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 กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการมิติด้านคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 
1) กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
2) โครงการ และกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ ที่เสริมการเรียนรู้ตามสาระหลัก/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3) กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะความสามารถพิเศษแก่ผู้เรียนเป็นการเฉพาะ 
4) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียน 
5) กิจกรรมทักษะอาชีพ 

 กิจกรรมประจ าวันเพื่อปลูกฝังคุณธรรม และคุณลักษณะผู้เรียน 
 กายบริหารทุกเช้า 
 การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
 การอบรมคุณธรรมยามเช้า –เย็น 
 การปฏิบัติงานอาชีพอิสระ 
 กิจกรรมจิตอาสา 

 
3. มิติด้านคุณภาพชีวิต  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนให้ได้รับการดูแลทั้งในด้านของสุขอนามัย  ภาวะทาง 

โภชนาการ และอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน  ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตลอดจนส่งเสริมทักษะอาชีพ เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน การมีงานท า และการศึกษาต่อ   

3.1 ด้านความเป็นอยู่ 
 จัดที่พักให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  

โดยมีครูที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด 
 จัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และถูกสุขอนามัย  

3.2 ด้านทักษะอาชีพและมีการงานท า เพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพให้แก่นักเรียนตามความสนใจ  
 จัดกิจกรรมในรูปของการใช้กองทุนหมุนเวียน  เช่น  การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  

เพ่ือการผลิตและส่งป้อนตลาดโรงเรียน โดยผลก าไรตกอยู่ที่ตัวนักเรียน โดยด าเนินการผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 
 จัดกิจกรรมในลักษณะพหุภาคี โดยดึงความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เพ่ือฝึกทักษะ                 

อาชีพในระดับสูง เพ่ือการมีรายได้หลังการจบการศึกษา  
                 กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการมิติด้านคุณภาพชีวิต 

1) กิจกรรมคุณธรรมประจ าวัน 
2) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน 
3) กิจกรรมสหกรณ์ 
4) กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
5) กิจกรรมกองทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน 
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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ที่  1054 / ๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐาน 

                  ส าหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 

 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะจัดท าแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
รายการปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีเอกสารแนวทางในการด าเนินงานบริหารจัดการเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการ
ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงค่าใช้จ่ายรายหัวส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน และค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษา 

1.นายกมล  รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายรังสรรค์  มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. นายสุเทพ ชิตยวงษ์   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะท างาน 

1. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                       ประธานคณะท างาน 
2. นายไพศาล  ปันแดน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                          คณะท างาน  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
3. นายณรงค์  พันหนูเทียน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
4. นายสมจิต  สมอ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
5. นางสาววรนันท์  รวมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 
6. นายประเวช  บุญทะวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 

                                                                                         /7. นายพงศกร… 
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7. นายพงศกร ทองด า ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                          คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
8. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                  คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
9. นายประกอบ  ทองด า ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                  คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
10. นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                  คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
11. นางพรพิมล ชินภักดี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                  คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
12. นางสุดาวรรณ์ พลามิตร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                  คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
13. นางพรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                  คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
14. นายศราวุธ   ขันยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพุน้ าร้อน                                  คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
15. นายวีระยุทธ กรุงชัยภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน                             คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
16. นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนคอนสารวิทยายน                             คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
17.ผู้แทนส านักการคลังและสินทรัพย์                                                                           คณะท างาน 
18.ผู้แทนส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                         คณะท างาน  
19.ผู้แทนส านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ                                                                คณะท างาน 
20. นางณรี  สุสุทธ ิ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส คณะท างาน 
    ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
21. นางกฤษณา  สว่างแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                        คณะท างาน
     รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญ  
     ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
22. นางสาวเสริมสุข  ธรรมกิจไพโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มสารสนเทศ               คณะท างาน 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
23. นางนงค์นุช  โอวาทชัยพงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                         คณะท างาน 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
24. นางสาวกรวิภา  สุขศรีสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    คณะท างาน 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
25. นางสาววภิาภรณ์  ฤทธิ์ชยั เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน คณะท างาน 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

26. นางสาวปวีณา...   
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26. นางสาวปวีณา  เขียวอ่อน พนักงานบันทึกข้อมูล คณะท างาน 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
27. นางนัยนา  สุขวิบูลย ์ พนักงานธุรการ คณะท างาน 
    ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
28. นางสาวอลิศา  มูลตรีภักดี พนักงานธุรการ คณะท างาน 
  ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
29. นายภูริตะ  ปราศกาเมศ พนักงานธุรการ คณะท างาน 
  ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
30. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ ๑                   คณะท างานและเลขานุการ 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
31. นางสาวกัลยา ชูโชต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
32. นางสาวเพ็ญศร ี จิตสินธุนันท์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
33. นางวรรณา  จิตกระแส เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน                  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
34. นางเบญจวรรณ   ดวงใจ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
35. นางสาวไพรินทร์  สุขก าปัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 โดยให้คณะท างาน มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจัดท าแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
รายการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผล 
ต่อศักยภาพผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษา มีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ   วันที่   29   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 

                                                           
                                                                 (นายกมล  รอดคล้าย) 
                                                 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ 1085 / ๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจดัท าแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอดุหนุน รายการปจัจัยพืน้ฐาน 
                  ส าหรบันักเรียนยากจนและค่าอาหารนกัเรียนพักนอน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) 

 
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
1054 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559   เพื่ อให้การด าเนินการจัดท าแนวทาง             
ดังกล่าวครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างาน (เพิ่มเติม)  ดังนี้ 
คณะท างาน 
1. นายอดิศร  แก้วเซ่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
2. นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 
3. นางสุดาพร ปานกลิน่ ข้าราชการบ านาญ คณะท างาน 
4. นายสยาม  เรืองสุกใส ผู้อ านวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
5. นายสุรเจต ปาล ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนผาขวางวทิยา คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
6. นายถวิล พชิญวิวัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก                                คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  
7. นายสมพิศ กาติบ๊  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นน้ ามนิ                                 คณะท างาน 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
8. นางสาวจารุวรรณ ปานวิลัย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ คณะท างาน 
    ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 โดยให้คณะท างาน มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และจัดท าแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการ
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนและค่าอาหารนักเรียนพักนอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่ส่งผลต่อศักยภาพผู้เรียน 
ให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษามีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ   วันที่  7  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕8 
 

                          
                                                               (นายอนสุรณ์  ฟูเจริญ) 
                                                         รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 
                                                  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


