
การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

1.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 5 รายการ (สำหรับภาคเรียนที่  
     2/2565 : 3 รายการ) (จัดสรรช่วงเดือนตุลาคม 2565) 

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

จัดสรรครั้งที่ 1 เบื้องต้นร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนในสังกัดทุกคน โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ของภาคเร ียนที ่  1/2565  จากระบบนักเร ียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ ว ันที่   
10 มิถุนายน 2565 และใช้อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

จัดสรรครั้งที่ ๒ จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ครบ ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียน  ที่มีตัวตน 
ในสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษารายงาน และยืนยันข้อมูล นักเรียนรายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖5  
(ข้อมูลจากระบบนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 

2.  จัดสรรปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (เป็นรายบุคคล) (ภาคเรียนที่ 2 จดัสรรในเดือนธนัวาคม 2565) 
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ดังนี้ 
              1) ระดับประถมศึกษา          500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)  
                             2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)  
โดยจัดสรรงบประมาณจะจัดให้นักเรียนยากจนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มระดับยากจน และยากจนพิเศษ  
พิจารณาจากการประเมินรายได ้ทางอ ้อม ด ้วยว ิธ ีการทางสถ ิต ิ ข ้อม ูลสถานะคร ัวเร ือนท ั ้ งแปดด้าน 
จะถูกนำไปประมวลเพื่อกำหนดระดับรายได้และความยากจนของครัวเรือนนักเรียน ที่เรียกว่า Proxy Means 
Tests : (PMT) และจะแบ่งระดับคะแนนความยากจนออกเป็นช่วง จากระดับความยากจนตั้งแต่จนน้อย (0)  
ถึง จนมากที่สุด (100) ซึ่งการจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนยากจนจะจัดสรรให้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยากจน  
(ท่ีระดับคะแนน 40 – 49) และกลุ่มยากจนพิเศษ (ที่ระดับคะแนน 50 - 100)  
 นอกจากนี ้ สำนักงานกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5 (2) สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) สนับสนุนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยนำข้อมูลเด็ก
กลุ่มระดับยากจนพิเศษ มาคัดกรองเป็นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่ระดับชั้น อ.1 – ม.3 เพิ่มเติม  
คนละ 3,000 บาท/คน/ปี โดยเงินอุดหนุนดังกล่าว สำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรและกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ 
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3.  จัดสรรค่าอาหารสำหรับนักเรียนประจำพักนอน 
3.1  นักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทาง 

           ไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ (ภาคเรียนที่ 2 จัดสรรในเดือนพฤศจิกายน 2565) 
 เป็นการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินการ 

จัดที ่พักให้แก่นักเรียนที ่อยู ่ในถิ ่นทุรกันดาร ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถเดินทางไป –กลับได้  
โดยโรงเรียน ได้ดำเนินการกำกับ ดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา โดยจัดสรรให้มื ้อละ 20 บาท (เช้า-เย็น)  
ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จำแนกดังนี้ 

1) ระดับประถมศึกษา 8,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน) 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน) 

3.2 นักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก 
      (ภาคเรียนที่ 2 จัดสรรในเดือนธันวาคม 2565) 

 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอนประจำในโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับ
นักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด – ปิดภาคเรียน โดยจัดสรรงบประมาณในอัตรา 
มื้อละ 20 บาท ดังนี้ 

  1) ระดับประถมศึกษา จัดสรรให้คนละ 3,600 บาท (วันหยุด 60 วันในอัตราวันละ 60 บาท)  
  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดสรรให้คนละ 3,600 บาท (วันหยุด 60 วัน ในอัตราวันละ 60 บาท)  
  3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดสรรให้คนละ 9,600 บาท (วันเปิดเรียนและวันหยุด 160 วัน  

ในอัตราวันละ 60 บาท) เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการ  
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)  

4.  จัดสรรงบประมาณให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานครู  
(ภาคเรียนที่ 2 จัดสรรช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสรรครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค. -ธ.ค.
2565) ให้กับธุรการโรงเรียน จำนวน 23,703 อัตรา ดังนี้ 

4.1  ธุรการโรงเรียน (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) ค่าจ้าง 9,000 บาท จำนวน 13,580 อัตรา 
4.2  ธุรการโรงเรียน (ระดับปริญญาตรี) ค่าจ้าง 15,000 บาท จำนวน 10,123 อัตรา 

5.  สำรวจความเสียหายโรงเรยีนที่ประสบอุทกภัย เพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ          
     สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
       แจ้งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สำรวจโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย เพื ่อเตรียมการจัดสรร
งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่ได้รับความเสียหาย 

โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  รายการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ประสบภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติให้โรงเรียนรายงานความเสียหายมายังสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่สังกัด เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมข้อมูล และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบต่อไป หากโรงเรียนมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
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ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบธรรมชาติให้จั ดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียน  

2. รายงานผลการตรวจสอบความเสียหายที่มีการลงนามรับรองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ของโรงเรียน  

3. สำเนาบันทึกการอยู่เวรรักษาการณ์ หรือบันทึกข้อความรายงานความเสียหายของผู้อยู่เวร รักษาการณ์  
4. ประมาณการราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6  
5. ภาพถ่ายความเสียหายในส่วนที่ประสบภัยธรรมชาติที่มีความชัดเจน และสอดคล้องกับประมาณการ

ราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่เสนอขอรับงบประมาณ  
6. ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของจังหวัด (ถ้ามี) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวม

เอกสารดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จัดส่งมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 

****************** 


