เงิ นอุดหนุนของสถานศึกษา
+

๑. ความเป็ นมา
สืบเนื่องจากการมีบทบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กําหนดให้บุคคลมีสทิ ธิเสมอกันในการได้รบั การศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
อย่างน้อย 12 ปี โดยให้รฐั จัดสรรเงินอุดหนุ นทัวไป
่ เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยรายคนทีเ่ หมาะสม
แก่ผเู้ รียน ทัง้ สถานศึกษาของรัฐและเอกชน
๒. เงิ นอุดหนุนที่ สพฐ. จัดสรรให้สถานศึกษา
สพฐ. ได้รบั จัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปจากรั
่
ฐ เพือ่ ให้เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานรายคนของผูเ้ รียน ซึง่ สพฐ.ได้จดั สรรให้สถานศึกษา ได้แก่
๑. เงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยรายหัว
๒. เงินอุดหนุ นปจั จัยพืน้ ฐานสําหรับนักเรียนยากจน
๓. ค่าอาหารนักเรียนประจําประจําพักนอน
วัตถุประสงค์ของเงินแต่ละประเภท
ค่าใช้จา่ ยรายหัว
เพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนานักเรียน
ปจั จัยพืน้ ฐาน
เพือ่ จัดหาปจั จัยพืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ
และเพิม่ โอกาสทางการศึกษา สําหรับนักเรียน
ยากจน ป.1 – ม.3 ให้ได้รบั การศึกษาทีส่ งู ขึน้
อาหารนักเรียนประจํา
เพื่อจัดหาอาหารให้นกั เรียนทีอ่ ยูไ่ กล กันดาร
พักนอน
ไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียน จําเป็ นต้องพัก
อาศัยสถานทีท่ โ่ี รงเรียนจัดให้

๓. เกณฑ์จดั สรร
๓.๑ เงิ นอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
จัดสรรตามจํานวนนักเรียน ณ ๑๐ มิ.ย. อัตรารายหัวตัง้ แต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
(ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๒) ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา
1,700 บาท ต่อปี
ระดับประถมศึกษา
1,900 บาท ต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3,500 บาท ต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท ต่อปี
๓.๒ เงิ นอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐาน สําหรับนักเรียนยากจน
จัดสรรให้นกั เรียนยากจน (ผูป้ กครองมีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี)
ชัน้ ป1- ม.3 อัตรารายหัว ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
640 บาทต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2,550 บาทต่อปี
ยกเว้น สถานศึกษาสังกัดสํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
๓.๓ ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน
จัดสรรให้นกั เรียน ชัน้ ป. 1- ม.3 ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยูไ่ ม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ
ระหว่างทีพ่ กั กับสถานศึกษา และพักอาศัยในสถานทีท่ ส่ี ถานศึกษาจัดให้
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 5,300 บาทต่อคนต่อปี
ยกเว้น
๑. นักเรียนในสถานศึกษาทัวไปแบบประจํ
่
า เช่น โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน
เป็ นต้น
๒. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
๓. สถานศึกษาทีจ่ ดั หอพักในสถานศึกษาและเรียกเก็บค่าอาหารนักเรียนพักนอนทุก
คน แต่กรณีเรียกเก็บไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้เฉพาะนักเรียนทีไ่ ม่ได้เรียกเก็บและเป็ น
นักเรียนทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์

๔. การใช้จ่ายเงิ น
๔.๑ ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้ใช้ในลักษณะ ๓ งบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน
และงบลงทุน โดยดําเนินการตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
งบบุคลากร

ค่าจ้างชัวคราว
่
เช่น จ้างครูอตั ราจ้างรายเดือน
พนักงานขับรถ คนสวน ฯลฯ
ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าจ้างซ่อมแซม ฯลฯ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ฯลฯ
ค่าครุภณ
ั ฑ์ เช่น ซือ้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง (ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง วงเงินเกิน 50,000
บาท) เช่น ค่าถมดิน ค่าจัดสวน ฯลฯ

ข้อควรระวัง
จะเห็นได้วา่ ขอบเขตการใช้จา่ ยเงินค่าใช้จา่ ยรายหัวค่อนข้างกว้าง ดังนัน้ การพิจารณา
ใช้จา่ ยของสถานศึกษาจึงต้องคํานึงถึงประโยชน์ ของนักเรียนเป็ นสําคัญ ☺
สําหรับการใช้จา่ ยเงินแต่ละรายการ ต้องดําเนินการตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
๔.๒ ปัจจัยพืน้ ฐานสําหรับนักเรียนยากจน จัดสรรให้สถานศึกษาเพือ่ ช่วยเหลือ
นักเรียนยากจน ให้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยให้ถวั จ่าย ใน 4 รายการ ได้แก่
๑. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
๒. ค่าเสือ้ ผ้าและวัสดุเครือ่ งแต่งกายนักเรียน
๓. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประจําพักนอน
๔. ค่าพาหนะในการเดินทาง

การใช้จ่ายเงิ นอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐาน ๔ รายการ
๑. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ดําเนินการ จัดซื้อ
แล้วจะแจกหรือให้นกั เรียนยืมก็ได้
ให้พจิ ารณาตามความเหมาะสม
๒. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครือ่ งแต่งกายนักเรียน
ดําเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ก็ได้
แต่ให้ แจก นักเรียนกรณีเดียว

๓. ค่าอาหารกลางวัน
การดําเนินการ
ซือ้ วัตถุดบิ มาทําอาหาร
จ้างเหมาทําอาหาร
จ่ายเงินสดให้นกั เรียนไปซือ้ อาหารเอง

๔. ค่าพาหนะ
การดําเนินการ
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน
จ่ายเงินสดให้นกั เรียน

ส สรุป การดําเนินการ ใน ๔ รายการข้างต้น มี ๓ ลักษณะ ได้แก่
๑. การซือ้
๒. การจ้าง
๓. จ่ายเงินสดให้นกั เรียน
การซื้อการจ้าง ต้องดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
การจ่ายเงิ นสดให้นักเรียนโดยตรง ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
ร่วมกันจ่าย และใช้ใบสําคัญรับเงินเป็ นหลักฐานการจ่าย

๔.๓ ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประจําพักนอน ดําเนินการได้เช่นเดียวกับ
ค่าอาหารกลางวันของปจั จัยพืน้ ฐานสําหรับนักเรียนยากจน กล่าวคือ ซือ้ วัตถุดบิ มาทําอาหาร
จ้างเหมาทําอาหาร หรือจ่ายเงินสดให้นกั เรียนโดยตรงก็ได้
๕. การรับจ่ายเงิ นและบันทึกบัญชี
สถานศึกษาต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร ๒ ประเภท ได้แก่
๑. ประเภทออมทรัพย์ ใช้สาํ หรับรับเงินอุดหนุน
๒. ประเภทกระแสรายวัน ใช้สาํ หรับการจ่ายเช็คเงินอุดหนุน ซึง่ ต้องทําความตกลงกับ
ธนาคารให้ ตัดจ่ายจากบัญชีออมทรัพย์ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายเช็ค
การรับเงิ นอุดหนุ น สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ สพท.
การจ่ายเงิ นต้องมีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนถูกต้อง และให้เก็บหลักฐานการใช้จา่ ยไว้ท่ี
สถานศึกษาเพือ่ การตรวจสอบ
บันทึกการรับจ่ายเงินตามระบบบัญชีของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือระบบควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แล้วแต่กรณี
๖. อํานาจการเก็บรักษาเงิ นและระยะเวลาการใช้เงิ น
- การเก็บรักษาเงินสดไว้สาํ รองจ่าย สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญเดิม เก็บได้ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0526.7/3360 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2541) ส่วนสถานศึกษาสังกัด สปช.เดิม นําฝากธนาคารไว้ทงั ้ จํานวน
- ใช้ได้ ภายในปี งบประมาณทีร่ บั เงิน
- กรณียงั ไม่สน้ิ สุดโครงการ เงินเหลือ ให้ใช้ได้อกี 1 ปีงบประมาณ หากพ้นกําหนดแล้ว
ยังมีเงินเหลืออีก ให้สง่ เป็ นรายได้แผ่นดิน
- ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารทีเ่ กิดขึน้ ให้นําส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน ห้ามนําไปใช้จา่ ย
๗. การรายงาน
- รายงานผลการดําเนินงานให้ สพท. ทราบทุกสิน้ ปีงบประมาณ
๘. การกํากับติ ดตาม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ สพท. ต้องกํากับติดตามให้การใช้จา่ ยเงินเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อนักเรียน

เอกสารอ้างอิ ง
๑. สํานักการคลังและสินทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. คู่มือ
การใช้จ่ายเงิ นอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. . โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากัด : 2551
๒. สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน. หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณงบเงิ นอุดหนุน : 2548
๓. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.
การเพิ่ มเงิ นอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสําหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. โรงพิมพ์ชุมนุ มสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด : 2550
๔. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ 0208/4408 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2549 เรือ่ งการเพิม่ เงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยต่อหัวสําหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๕. หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/14164 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2549 เรือ่ ง การเพิม่ เงินอุดหนุ นค่าใช้จา่ ยต่อหัวสําหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (แจ้ง
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมตั ใิ นหลักการให้ปรับอัตราค่าเงินอุดหนุน
ค่าใช้จา่ ยต่อหัวสําหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุดระดับการศึกษา ทัง้ ในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน )

การใช้จา่ ยเงินอุดหนุ นสถานศึกษา

ค่าใช้จา่ ยรายหัว

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน
ค่าจ้างชัวคราว
่
- จ้างครูชว่ ยสอน
- จ้างภารโรง
- จ้างคนสวน
ฯลฯ

ค่าตอบแทน

ปจั จัยพืน้ ฐาน

ค่าอาหารนักเรียนประจําพักนอน

ค่าอาหาร

เสือ้ ผ้าวัสดุเครือ่ งแต่งกาย

ค่าพาหนะ

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ครุภณ
ั ฑ์
- ซือ้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ฯลฯ

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
- ทําถนน
- ขุดบ่อนํ้า
ฯลฯ

ซือ้
แจก นร. ให้ นร.ยืม

ซือ้ วัตถุดบิ
จ่ายเงินสดให้
มาทําอาหาร
นักเรียน
จ้างเหมาทําอาหาร

ซือ้

จ้าง
แจก นร.
จ่ายเงินสด
ให้นกั เรียน

จ้างเหมา
รถรับส่ง

