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ค าน า 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลักในกำรผลิต  
และพัฒนำก ำลังคนกลุ่มช่ำงเทคนิค และนักเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนในตลำดแรงงำน 
ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ กอปรกับนโยบำยรัฐบำลได้ก ำหนดทิศทำงกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ  
เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้เป็นหลักสูตร 
ฐำนสมรรถนะ เน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  21 และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ   
ด้วยกำรสร้ำงโอกำสให้ เด็กและเยำวชน ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส ทุกคนมีควำมเสมอภำคทำงโอกำส
พัฒนำตนเองตำมศักยภำพและเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม  

 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำเพ่ือกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีปริมำณและคุณภำพสอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับประเทศ รวมทั้งแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ (พ.ศ. 2560–2579) มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
ตลอดจนแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
ไดป้ระกำศนโยบำยในกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสำยอำชีพเพ่ิมขึ้นในสัดส่วน สำยอำชีวศึกษำ 50:50 สำยสำมัญ 

 เพ่ือให้กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนระดับอำชีวศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล แผนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
จึงได้บรรจุโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกลไกในกำรเพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ลดควำมเหลื่อมล ้ำ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ เป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำย 
ของผู้ปกครอง ตลอดจนลดปัญหำคนออกจำกระบบกำรศึกษำ 
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แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

หลักการและเหตุผล 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้ งแต่ ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่เยำวชน โดยค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำกรทุกกลุ่ม 
ครอบคลุมรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมวัยและพัฒนำกำรอย่ำงมีคุณภำพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นองค์กรหลักในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ ได้ตระหนัก 
ถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรศึกษำระดับทักษะฝีมือระดับต้น หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
จึงได้พิจำรณำด ำเนินกำรบรรจุโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล จนจบกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคทำงสังคม ในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ โดยเฉพำะกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย 
และกลุ่มผู้ด้อยโอกำส และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฯ  
จ ำนวน 5 กิจกรรม คือ 1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 3) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 4) ค่ำหนังสือเรียน 
และ 5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังคมไทย โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำง 
ควำมเสมอภำค และควำมเป็นธรรม กำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้ประชำชนทุกกลุ่มมีโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงเสมอภำคและเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง และกระจำยโอกำสให้ผู้ปกครอง        
ที่มีฐำนะค่อนข้ำงขำดแคลน ขัดสน ได้มีโอกำสส่งบุตรหลำน เข้ำศึกษำต่อระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 3.  เ พ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตำมวัยและพัฒนำกำรอย่ ำงมีคุณภำพ ตั้ งแต่ก่อนวัยเรียน                          
จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยจัดให้มีกำรเทียบโอนวุฒิกำรศึกษำส ำหรับกลุ่มที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง            
เพ่ือขยำยโอกำสให้กว้ำงขวำงและลดปัญหำคนออกจำกระบบกำรศึกษำ 

เป้าหมาย 
 1. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) 
 2. นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ทุกคน ทุกสำขำวิชำ และทุกชั้นปี จ ำนวน 440,428 คน  
โดยก ำหนดให้ครอบคลุมกลุ่มผู้เรียน 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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(1) ปกติ 
  (2) ทวิภำคี 

(3) เทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์งำนอำชีพ 
(4) กลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ พิกำร  อศ.กช. ผู้ ไร้สัญชำติ  ผู้ต้องขัง ทหำรเกณฑ์  

และพระภิกษุสงฆ ์เป็นต้น  

งบประมาณ    
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รัฐบำลจัดสรรงบประมำณประเภทงบรำยจ่ำยงบอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป)  
รำยกำรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล 
จนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน  2,674,249,400 บำท 
2. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  201,911,700 บำท 
3. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน  396,517,400 บำท 
4. ค่ำหนังสือเรียน  878,464,300 บำท 
5. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  417,074,700 บำท 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   4,568,217,500 บาท 

รัฐบำลจัดงบประมำณสนับสนุนให้ทุกสถำนศึกษำ ดังนี้ 
  1. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) ตำมประเภทวิชำต่ำงๆ ดังนี้ 

 

ประเภทวิชา เงินอุดหนุนรายหัว ระดับ ปวช.  
ต่อภาคเรียน (บาท) ต่อป ี(บาท) 

อุตสำหกรรม/เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 3,250 6,500 
พำณิชยกรรม 2,450 4,900 

คหกรรม 2,750 5,500 
ศิลปกรรม/อตุสำหกรรมบันเทิงและดนตร ี 3,100 6,200 

เกษตรกรรม (โครงกำรปฏริูปกำรศึกษำเกษตรเพื่อชีวิต) 5,950 11,900 
เกษตรกรรม 2,950 5,900 
ประมง 2,950 5,900 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 2,750 5,500 

อุตสำหกรรมสิ่งทอ 3,250 6,500      
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 2.  ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนอีก  4  รำยกำร ดังนี้ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน 

ต่อภาคเรียน (บาท) 
 จ านวนเงิน          
ต่อปี (บาท) 

  1. ค่าอุปกรณ์การเรียน  เช่น สมุด ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ       
     ไม้บรรทัด และอุปกรณ์กำรเรยีนทำงวิชำชีพอ่ืนๆ  

230 460 

2. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (ชุดนักเรียน และชุดฝึกปฏิบัติงำน 

    หรืออำจเป็นชุดพลศึกษำ  หรอืชุดลูกเสือ - เนตรนำรี ฯลฯ) 
- 900 

3. ค่าหนังสือเรียน 1,000 2,000 

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  4.1  กิจกรรมวิชำกำร (กิจกรรมภำยใต้องค์กำรวิชำชีพ   
         อย่ำงน้อย 1 ครั้ง / ปี) 
  4.2  กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรม  (กิจกรรมลูกเสือ   
         เนตรนำรี  ค่ำยคณุธรรม/ค่ำยจิตอำสำ) 
  4.3  กิจกรรมศึกษำดูงำน (อย่ำงน้อย 1 ครั้ง / ป)ี 
  4.4  กิจกรรมคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ทในหลักสูตรปกติ  
         (40 ช่ัวโมง / คน / ปี) 

475 950 

รวมได้รับเงิน 1,705 4,310 

   หมำยเหตุ  ข้อ 1. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และข้อ 2. คำ่เครื่องแบบนักเรยีน สถำนศึกษำจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง 
 หรือนักเรียน ไปด ำเนินกำรจดัซื้อเอง รายละเอียดและวิธีการด าเนินการ หน้าท่ี 10 - 11 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้รับกำร
สนับสนุนหน ังส ือเร ียน อ ุปกรณ์กำรเร ียน เครื ่องแบบนักเร ียน และก ิจกรรมพัฒนำค ุณภำพผู ้เ ร ียน 
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
 2. นักเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ มีควำมพร้อมที่จะเรียน เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
ตำมโครงกำรฯ ครบทุกคน 
 3. สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน 
ที่หลักสูตรก ำหนด อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ครบทุกด้ำน 
 4. ผู้ปกครองหรือนักเรียน ได้รับกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนลดภำระค่ำครองชีพ เนื่องจำกลดค่ำใช้จ่ำย 
ในเรื่องหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและสำมำรถน ำรำยได้
ของผู้ปกครอง ซึ่งเดิมต้องจัดหำมำเป็นค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวข้ำงต้น ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันในเรื่องอ่ืนๆ ได้  
อีกท้ังยังเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทำงหนึ่งด้วย 
 5. ลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนอันเนื่องมำจำกปัญหำเศรษฐกิจ  
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 1. ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนฯ โดยเคร่งครัด เกิดควำมเสมอภำค 
เป็นธรรม และเป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองในภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจของประเทศและของโลก
อย่ำงแท้จริง และให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่จะต้องด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม 

 2. ให้สถำนศึกษำค ำนึงถึงสิทธิในกำรได้รับโอกำสอย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำค และเป็นธรรม  
 3. เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้จัดสรรเงินตำมจ ำนวนนักเรียนตำมแผนแล้ว  
ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดของหมวดเงินที่ทำงรำชกำรได้ก ำหนดไว้แล้ว  โดยเคร่งครัด 
ตำมจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง หำกมีจ ำนวนผู้เรียนน้อยกว่ำงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร สถำนศึกษำจะต้องน ำเงิน
ดังกล่ำวส่งคืนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 4. หมวดเงินที่ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน มำรับเป็นเงินสดไป  ได้แก่ หมวดเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  
และค่ำเครื่องแบบนักเรียน ให้เงินไปถึงผู้ปกครองหรือนักเรียนเพ่ือน ำไปใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ อย่ำงเป็นธรรม 
โดยปฏิบัติดังนี้ 
  4.1 ให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักฐำนกำรรับเงินของผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยจัดท ำใบส ำคัญ 
รับเงิน (เอกสำรหมำยเลข 1) ระบุชื ่อผู้รับ พร้อมหลักฐำนเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน และจัดท ำหลักฐำน   
กำรจ่ำยเงิน (เอกสำรหมำยเลข 2) โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลำยมือชื่อในใบส ำคัญรับเงินและหลักฐำน 
กำรจ่ำยเงินเป็นหลักฐำนของสถำนศึกษำ เพื่อแสดงว่ำสถำนศึกษำได้จ่ำยเงินงบประมำณถึงมือผู ้ร ับ  
ตำมเจตนำรมณ์ของโครงกำรฯ อย่ำงถูกต้องแล้ว รวมทั้งเพื่อกำรตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   
  4.2 ให้สถำนศึกษำตรวจสอบกำรใช้จ ่ำยเง ินให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  
โดยแจ้งให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนผู้รับเงิน น ำหลักฐำนมำแสดงต่อสถำนศึกษำ ดังนี้   
   4.2.1 ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงินของร้ำนค้ำที ่จ ำหน่ำยเครื ่องแบบนักเรียน  
หรืออุปกรณ์กำรเรียนตำมวงเงินที่ได้รับ เพ่ือแสดงว่ำผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ 
   4.2.2 กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียน ผู้รับเงินไม่สำมำรถน ำใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงิน 
มำแสดงได้ อำจใช้ชุดเครื่องแบบนักเรียน เสื้อฝึกงำน ชุดพละศึกษำ หรืออุปกรณ์กำรแต่งกำย มำแสดงแทน  
และให้สถำนศึกษำบันทึกไว้เป็นหลักฐำนก็ถือว่ำได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์แล้ว 
 5. ให้สถำนศึกษำแจ้งผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่มีควำมประสงค์จะบริจำคเงินอุดหนุนในส่วนของ 
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และค่ำเครื่องแบบนักเรียน โดยสถำนศึกษำให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแสดงควำมจ ำนง 
ใช้สิทธิรับเงินอุดหนุนดังกล่ำวก่อน จำกนั้น ให้ระบุควำมประสงค์ในกำรบริจำคเงินให้กับสถำนศึกษำ 
ตำมแนวทำงกำรบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ พร้อมรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทรำบ  
และออกใบประกำศเกียรติคุณให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียนต่อไป 

แนวทางในการน าโครงการสู่การปฏิบัต ิ

แนวทางด าเนินการ 
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 6. ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรเรียกเงินของทำงรำชกำรคืนจำกผู้รับเงินในกรณี 
  6.1 ใช้จ่ำยเงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
   6.2 ใช้จ่ำยไม่ครบถ้วน โดยจัดซื้อไม่ครบถ้วนตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในแนวทำงกำรน ำ โครงกำร 
สู่กำรปฏิบัติในเอกสำรนี้  
 7. ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรต้องเกิดควำมเป็นรูปธรรม เสมอภำค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้เกี่ยวข้องรับรู้   
และต้องด ำเนินกำรให้ทันกำรก่อนกำรเปิดภำคเรียน  

 
 

 

 เ พ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย  
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว)  
เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนได้มำกที่สุด จึงก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  ให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติ รำชกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำที่ สอดคล้องกับภำรกิจ  
ของสถำนศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 2. น ำเสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำเพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเห็นชอบ 
 3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
 4. กำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 กำรใช้งบประมำณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ  
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตำมระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบรำยจ่ำย ดังนี้ 
 1. งบบุคลำกร 
  -  ค่ำจ้ำงชั่วครำว 
 2. งบด ำเนินงำน 
  -  ค่ำตอบแทน  

-  ค่ำใช้สอย  
-  ค่ำวัสดุ  
-  สำธำรณูปโภค 

 3. งบลงทุน  
-  ค่ำครุภัณฑ์  
-  สิ่งก่อสร้ำง  

แนวทางการใช้งบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 
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 กรณีงบลงทุนและงบด ำเนินงำน สำมำรถด ำเนินกำรได้เพ่ิมเติม ตำมหนังสือของส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด  
ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกรำคม 2548 เรื่อง หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
หนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกรำคม 2553 เรื่องกำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ หนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ ว 68 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2558  
เรื่อง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ หนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร 0704/ว 37 
ลงวันที่ 6 มกรำคม 2559 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2548 
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบเงินอุดหนุน และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์ อัตรำ และวิธีกำร
น ำเงินรำยได้สถำนศึกษำ ไปจัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล  
 
 
 

 
 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) มี 10 ประเภทวิชำ ได้แก่ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสำหกรรมบันเทิงและดนตรี เกษตรกรรม ประมง 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมสิ่งทอ ในแต่ละประเภทวิชำจ ำแนกเป็นสำขำวิชำต่ำง ๆ ซึ่งโครงสร้ำง
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชำและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้  
หมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ หมวดวิชำเลือกเสรี และกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
โดยในแต่ละภำคเรียนสถำนศึกษำจะจัดแผนกำรเรียน ในแต่ละหมวดวิชำ แตกต่ำงกันไปตำมควำมเหมำะสม      
โดยนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเป็นรำยวิชำ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละประเภทวิชำ 
และสำขำวิชำ จึงก ำหนดแนวทำงกำรจัดซื้อ หนังสือเรียนในวงเงิน 1,000 บำท / คน / ภำคเรียน ดังนี้ 

1. การตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยส ำนักมำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรตรวจประเมินคุณภำพหนังสอืเรียนอำชวีศึกษำของแต่ละส ำนักพิมพ์
รวมทั้งผู้เขียนอิสระที่ได้เสนอเข้ำมำเพ่ือขอรับกำรตรวจประเมินคุณภำพหนังสือเรียนอำชีวศึกษำของแต่ละส ำนักพิมพ์
รวมทั้งผู้เขียนอิสระที่ได้เสนอเข้ำมำเพ่ือขอรับกำรตรวจประเมินโดยจะด ำเนินกำรพิจำรณำคุณภำพของหนังสือเรียน
อำชีวศึกษำในหมวดวิชำสมรรถนะแกนกลำง หมวดวิชำสมรรถนะวิชำชีพ ประกอบด้วย 1) กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพ
พ้ืนฐำน 2) กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ 3) กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก หมวดวิชำเลือกเสรี และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยจะด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพหนังสือเรียนอำชีวศึกษำ ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือพิจำรณำคุณภำพ 
ของหนังสือเรียนอำชีวศึกษำในมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน โครงสร้ำงของหนังสือเรียน มำตรฐำน  
ด้ำนเนื้อหำ และมำตรฐำนด้ำนเทคนิคกำรผลิต ควำมเหมำะสมด้ำนรำคำ และน ำเสนอรำยชื่อหนังสือเรียน
อำชีวศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจประเมินคุณภำพบนเว็บไซต์ ของส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 
http://bsq.vec.go.th ในหัวข้อ “สอศ. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน” เพ่ือกำรอนุญำตใช้ในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำต่อไป 

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน วงเงิน 1,000  บาท / คน / ภาคเรียน 
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2. คุณลักษณะของหนังสือเรียน มี 4 ลักษณะ คือ 
  2.1  หนังสือเรียนประจ ารายวิชา มีเนื้อหำครอบคลุมครบถ้วน ถูกต้องตำมรำยวิชำที่ก ำหนดไว้ใน

หลักสูตร (รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จุดประสงค์รำยวิชำ สมรรถนะรำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ) 
  2.2 หนังสือเรียนเสริมรายวิชา ใช้ประกอบกำรเรียน เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ให้มำกขึ้น ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
   2.2.1 มีรำยละเอียดของเนื้อหำมำกกว่ำในบำงเรื่อง ที่หนังสือเรียนประจ ำรำยวิชำไม่มี 
    2.2.2 มีเนื้อหำที่ไม่ซ้ ำซ้อนกับหนังสือเรียนประจ ำรำยวิชำ  
   2.3 หนังสืออ่านเพิ่มเติม อ่านประกอบ และค้นคว้าอ้างอิง ที่มีเนื้อหำในด้ำนต่อไปนี้ 
    2.3.1  วิชำชีพ เกี่ยวกับอำชีพแต่ไม่ตรงกับหลักสูตร 
    2.3.2  ควำมรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์ต่อกำรศึกษำหรือเสริมสร้ำงควำมรู้ 
  2.4 สื่อการเรียนการสอน ที่ผู้สอนน ำมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ในจ ำนวนที่เหมำะสมกับจ ำนวน

ผู้เรียน 

หมายเหตุ 
สื่อกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง สิ่งต่ำงๆที่ผู้สอน และผู้เรียนน ำมำใช้ในระบบกำรเรียนกำรสอน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน

เกิดกำรเรียนรู้ตำมจุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ยกเว้นครุภัณฑ์ทุกชนิด 
3. การพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน 
 สถานศึกษาจะต้องเลือกหนังสือเรียนประจ ารายวิชาก่อนเป็นอันดับแรก และครบตามจ านวน

ผู้เรียน แล้วจึงสามารถเลือกซื้อหนังสือเรียนเสริมรายวิชา และหนังสืออ่านเพิ่มเติม อ่านประกอบ ค้นคว้า 
อ้างอิง และสื่อการเรียนการสอน ตามงบประมาณที่เหลือตามล าดับ 

  3.1  ให้ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกรำยกำรหนังสือเรียนประจ ำรำยวิชำ ตำมรำยกำรที่ประกำศทำงเว็บไซต์
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ http://bsq.vec.go.th ในหัวข้อ สอศ. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยให้เลือก 3 เล่ม ต่ำงส ำนักพิมพ์ให้เสนอรำยชื่อหนังสือ
เรียนที่ต้องกำรมำกที่สุดเป็นอันดับ 1 กรอกลงในแบบเสนอรำยชื่อหนังสือเรียนประจ ำรำยวิชำเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำกำรจัดซื้อส ำหรับครูผู้สอน (แบบฟอร์ม สมอ. 1)  

 ส ำหรับกรณีหนังสือเรียนเสริมรำยวิชำ และหนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม อ่ำนประกอบ ค้นคว้ำอ้ำงอิง  
และสื่อกำรเรียนกำรสอน ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมิได้ประกำศรำยชื่อหนังสือเรียน 
เพ่ือกำรอนุญำตใช้ในสถำนศึกษำทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สถำนศึกษำสำมำรถพิจำรณำ
เลือกซื้อได้จำกแหล่งจ ำหน่ำยหนังสือต่ำงๆ ทั่วไปได้ ซึ่งจะต้องไม่เป็นหนังสือเรียนที่มีรหัสวิชา ชื่อวิชา 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา  

 3.2 ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรจัดซื้อหนังสือ เพ่ือตรวจสอบรำยชื่อหนังสือ
เรียนและพิจำรณำควำมเหมำะสม ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอน หัวหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมุด หัวหน้ำแผนกวิชำและผู้แทนครู เป็นผู้ตรวจสอบรำยกำรหนังสือที่
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ครูผู้สอนเสนอ (แบบฟอร์ม สมอ.1) ให้ตรงตำมบัญชีรำยชื่อหนังสือเรียนที่ประกำศทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในหัวข้อสำรสนเทศ สอศ. “สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน 
(เรียนฟรี 15 ปี)” และพิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกรำยชื่อหนังสือเรียนที่ครูผู้สอนเสนอมำให้เหลือเพียง 1 เล่ม 
และน ำรำยชื่อหนังสือเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกทั้งหมด กรอกลงในแบบสรุปรำยงำนกำรเลือกซื้อหนังสือเรียน
ประจ ำรำยวิชำของสถำนศึกษำ (แบบฟอร์ม สมอ.2) เพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อตำมควำมเหมำะสมในเรื่องคุณภำพ 
และรำคำรวมถึงหนังสือเรียนเสริมรำยวิชำ หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม อ่ำนประกอบ ค้นคว้ำอ้ำงอิง และสื่อกำรเรียนกำรสอน 

 ส ำหรับ กรณีที่มีผู้แต่งและผู้จ ำหน่ำยเพียงเล่มเดียว หรือ ส ำนักพิมพ์ ส ำนักเดียว ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของครูผู้สอน คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยชื่อหนังสือเรียนพิจำรณำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 

 3.3 ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง          
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เพ่ือรับทรำบขั้นตอนและผลกำรด ำเนินงำนกำรคัดเลือกหนังสือเรียนประจ ำ
รำยวิชำ (แบบฟอร์ม สมอ.2) และรวมถึงหนังสือเรียนเสริมรำยวิชำ หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม ประกอบ ค้นคว้ำอ้ำงอิง  
และสื่อกำรเรียนกำรสอน ก่อนด ำเนินกำรจัดซื้อ 

4. การจัดซื้อหนังสือเรียน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจะโอนเงินงบประมำณค่ำหนังสือเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 

ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนโดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 สถำนศึกษำแจ้งผลกำรคัดเลือกหนังสือเรียน ทั้ง 3 ลักษณะ แก่คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย      

เพ่ือรับทรำบก่อนกำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียน 
 4.2  เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ ำงวดจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้สถำนศึกษำ

ด ำเนินกำรจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงกำรคลังกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ .ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
และประกำศคณะกรรมกำรคณะต่ำงๆ  

 4.3 กรณีที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจ ำงวดจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำให้
สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่ำ จะก่อหนี้ผูกพันสัญญำ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ ำงวด
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 4.4  กรณีสถำนศึกษำจะซื้อหนังสือเรียนประจ ำรำยวิชำ ให้ประกำศเงื่อนไขกำรพิจำรณำหนังสือเรียน
เป็นรำยวิชำ เพ่ือจะได้หนังสือที่หลำกหลำยจำกทุกส ำนักพิมพ์ และตรงตำมควำมต้องกำรที่จะใช้ในกำรเรียน      
กำรสอนของครูและสถำนศึกษำ 

 4.5 กำรจัดซื้อหนังสือควรจัดซื้อตำมจ ำนวนผู้ เรียนและต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้ และให้ทันก่อนเปิดภำคเรียน 

5. การมอบหนังสือเรียนแก่ผู้เรียนและการเก็บรักษา 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5.1  ส ำหรับหนังสือเรียนประจ ำรำยวิชำ ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดซื้อ โดยด ำเนินกำรให้ถูกต้อง       
ตำมระเบียบพัสดุ และเบิก-จ่ำยหนังสือเรียนตำม ข้อ 5.3 เพ่ือมอบให้แก่ผู้เรียน 
  5.2  หนังสือเรียนเสริมรำยวิชำ และหนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม อ่ำนประกอบ ค้นคว้ำอ้ำงอิง สื่อกำรเรียนกำรสอน
ให้สถำนศึกษำลงทะเบียนหนังสือเป็นทรัพย์สินของสถำนศึกษำ กำรเก็บรักษำและกำรให้บริกำร มอบงำนวิทยบริกำรฯ 
และห้องสมุดเป็นผู้ด ำเนินกำรลงทะเบียนให้ยืมและเก็บรักษำตำมระบบห้องสมุดของสถำนศึกษำ 

 5.3 เมื่อด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ำยพัสดุของสถำนศึกษำลงบัญชีวัสดุหนังสือ
เรียน ในทะเบียนเอกสำร – วัสดุ (แบบ พ.3105) บัญชีคุมพัสดุ (วัสดุ) (แบบ พ.3102 - 7) และให้ผู้เบิกจัดท ำ
เอกสำรกำรเบิกพัสดุ ใบเบิก/ส่งคืน (แบบ พ.3101) (ใบสี่สี) เพ่ือจ่ำยหนังสือเรียนประจ ำรำยวิชำ และเบิกหนังสือเรียน 
ให้นักเรียนโดยใช้ใบเบิกภำยใน (แบบ พ.3101 - 1) ซึ่งสำมำรถศึกษำตัวอย่ำงกำรควบคุมหนังสือเรียนจำกคู่มือ     
กำรปฏิบัติงำน เรื่อง ระบบควบคุมพัสดุของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ทำงเว็บไซต์หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน http://iau.vec.go.th ในแต่ละภาคเรียนให้สถานศึกษาจัดให้มีการส ารวจจ านวนและรายการ
หนังสือเรียนประจ ารายวิชาที่มีการจัดซื้อและคงเหลือที่ยังไม่มีการส่งมอบให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งหามาตรการ
หรือแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากหนังสือเรียนดังกล่าว 

ส ำหรับ กรณีหนังสือเสริมรำยวิชำ และหนังสืออ่ำนเพ่ิมเติม อ่ำนประกอบค้นคว้ำอ้ำงอิง และสื่อกำรเรียนกำรสอน 
ตำมข้อ 2.3 และข้อ 2.4 ใหง้ำนวิทยบริกำรและห้องสมุดท ำเอกสำรกำรเบิกพัสดุ ใบเบิก/ส่งคืน (แบบ พ.3101) - วัสดุ 
(ใบสี่สี) จำกพัสดุกลำง ของสถำนศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบห้องสมุดของสถำนศึกษำ ทั้งนี้ให้สถานศึกษาท าการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการหนังสือเรียนที่สถานศึกษามีการจัดซื้อและให้บริการเพื่อ
การค้นคว้า อ้างอิง อ่านประกอบ หรือเพิ่มพูนความรู้ ให้กับนักเรียน อาจารย์ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
รวมทั้ง ก าหนดนโยบายในการสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้นักเรียนมีการใช้ประโยชน์จากหนังสือที่จัดซื้อ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยตัวเอง และในแต่ละภาคเรียนให้มีการจัดท าสถิติการยืม – คืน  
หรือการใช้บริการหนังสือเรียนเสริมรายวิชา และหนังสืออ่านเพิ่มเติม อ่านประกอบ ค้นคว้าอ้างอิง  
และสื่อการเรียนการสอน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาการจัดซื้อหนังสือในภาคเรียนต่อ ๆ ไป ให้มีจ ำนวน
และรำยกำรท่ีเหมำะสมกับกำรใช้ประโยชน์จำกหนังสือเรียน 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 อุปกรณ์กำรเรียนที่จ ำเป็นส ำหรับนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เช่น สมุดแบบฝึกหัด ปำกกำ 
ดินสอ ยำงลบ ไม้บรรทัด และอุปกรณ์กำรเรียนทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำในวงเงิน 230 บำท / คน / ภำคเรียน โดย
ด ำเนินกำรดังนี้  

 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสด  
ให้แก่ผู้ปกครอง หรือนักเรียน น ำไปจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนตำมควำมจ ำเป็นของนักเรียนแต่ละประเภทวิชำ  
สำขำวิชำ และชั้นปี ซึ่งอำจแตกต่ำงกัน   
 2. ให้สถำนศึกษำแต่งตั้ งคณะกรรมกำรให้มีหน้ ำที่ รับผิดชอบเป็นผู้ จ่ ำยเงิน อย่ำงน้อย  2 คน  
เพ่ือจ่ำยเงินให้แก ่ผู้ปกครองหรือนักเรียน   
 3. ให้สถำนศึกษำจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน (เอกสำรหมำยเลข 1)  โดยระบุ ชื่อ – นำมสกุล ของผู้ปกครองและ
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชนของนักเรียน (13 หลัก) และลงลำยมือชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำนกำรรับเงิน (เอกสำร
หมำยเลข 1) แล้วจัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนของสถำนศึกษำ  หำกผู้ปกครองหรือนักเรียนประสงค์จะบริจำคเงิน
ดังกล่ำวให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ โดยสถำนศึกษำต้องออกใบเสร็จรับเงิน          ตำม
ระเบียบของทำงรำชกำรให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
 4. ให้สถำนศึกษำจัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน  (เอกสำรหมำยเลข 2) และให้ผู้ปกครอง 
หรือนักเรียนลงลำยมือชื่อช่องผู้รับเงินด้วย แล้วจัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนของสถำนศึกษำเพ่ือกำรตรวจสอบ 
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 5. แจ้งให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียน เลือกซื้ออุปกรณ์กำรเรียนได้ตำมควำมต้องกำร  และให้ทัน  
ก่อนเปิดภำคเรียนในแต่ละภำคเรียน 
 6. ให้สถำนศึกษำตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อของผู้ปกครอง หรือนักเรียน โดยให้น ำใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบส ำคัญรับเงิน หรือน ำอุปกรณ์กำรเรียนที่ได้จัดซื้อมาแสดง และหำกมีเงินเหลือจำกกำรจัดซื้อ  ผู้รับเงินต้อง
น ำเงินส่งคืนสถำนศึกษำ 
 7. กรณีที่นักเรียนไม่มำรำยงำนตัวตำมที่ลงทะเบียนไว้ หรือกรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนสละสิทธิ์ 
กำรรับเงินค่ำอุปกรณ์กำรเรียน โดยมิได้แสดงควำมประสงค์บริจำคเงินดังกล่ำว สถำนศึกษำไม่สำมำรถ  
น ำเงินจ ำนวนดังกล่ำวไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยที่ได้รับจัดสรร  ทั้งนี้ จะต้องน ำเงินค่ำอุปกรณ์ 
กำรเรียนที่ไม่มีผู้รับเงินทั้งหมดส่งคืนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 
 
 
 
 

แนวทางการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน  วงเงิน 230 บาท / คน / ภาคเรียน 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 เครื่องแบบนักเรียนในที่นี้ประกอบด้วย เครื่องแบบนักเรียน 1 ชุด และชุดฝึกปฏิบัติงำน 1 ชุด 
กรณีที่เครื่องแบบนักเรียนชุดฝึกปฏิบัติงำนเพียงพอแล้ว ให้สำมำรถน ำไปซื้อเข็มขัด  รองเท้ำ ชุดลูกเสือ เนตรนำรี 
ชุดกีฬำ ได้ตำมควำมเหมำะสมโดยด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำเพ่ือจ่ายเป็นเงินสด 
ให้แก่ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน น ำไปจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนตำมควำมประสงค์ของผู้ปกครองหรือนักเรียน  
ทัง้นี้ สถำนศึกษำสำมำรถจัดหำร้ำนค้ำมำให้เลือกซื้อ ทั้งนีผู้้ปกครองหรือนักเรียนอำจจะจัดซื้อท่ีอ่ืนก็ได ้
 2. ให้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้มีหน้ำที่รับผิดชอบเป็นผู้จ่ำยเงินอย่ำงน้อย  2 คน เพ่ือจ่ำยเงิน 
ให้แก่ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน   
 3. ให้สถำนศึกษำจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน (เอกสำรหมำยเลข 1) โดยระบุชื่อผู้ปกครองหรือนักเรียน หมำยเลขบัตร
ประจ ำตัวประชำชน และลงลำยมือชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐำนในเอกสำรหลักฐำนกำรรับเงิน (เอกสำรหมำยเลข 1) 
แล้วจัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนของสถำนศึกษำ หำกผู้ปกครองหรือนักเรียนประสงค์จะบริจำคเงินดังกล่ำวให้ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงกำรบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์  โดยสถำนศึกษำต้องออกใบเสร็จรับเงินตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
ให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
 4. ให้สถำนศึกษำจัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (เอกสำรหมำยเลข 2) และให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียน
ลงลำยมือชื่อช่องผู้รับเงินด้วย แล้วจัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนของสถำนศึกษำ เพ่ือกำรตรวจสอบตำมระเบียบ 
ของทำงรำชกำร กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 5. แจ้งให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียน จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนตำมระเบียบที่สถำนศึกษำก ำหนดให้ทัน 
ก่อนเปิดภำคเรียน  
 6. ให้สถำนศึกษำตรวจสอบหลักฐำนกำรจัดซื้อของผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยให้น ำใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบส ำคัญรับเงิน หรือน ำเครื่องแบบนักเรียน ชุดฝึกปฏิบัติงำน หรือเข็มขัด รองเท้ำ ชุดลูกเสือ เนตรนำรี ชุดกีฬำ  
ที่ได้จัดซื้อมำแสดง และถ้ำหำกมีเงินเหลือจำกกำรจัดซื้อ ผู้รับเงินต้องน ำเงินส่งคืนสถำนศึกษำ 
 7. ให้สถำนศึกษำตรวจสอบ หำกพบว่ำนักเรียนไม่มีเครื่องแบบนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบคืนเงิน
ให้แก่ทำงรำชกำร     
 8 .  กรณีที่ นั ก เ รี ยน ไม่ มำรำยงำนตั วตำมที่ ล งทะ เบี ยน ไว้  หรื อกรณี ผู้ ปกครองหรื อนั ก เรี ยน 
สละสิทธิ์กำรรับเงินค่ำเครื่องแบบนักเรียน โดยมิได้แสดงควำมประสงค์บริจำคเงินดังกล่ำว สถำนศึกษำไม่สำมำรถ
น ำเงินจ ำนวนดังกล่ำวไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยที่ได้รับจัดสรร  ทั้งนี้ จะต้องน ำเงินค่ำเครื่องแบบ
นักเรียนที่ไม่มีผู้รับเงินทั้งหมดส่งคืนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 9. กรณีกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มพิเศษ ให้สถำนศึกษำประสำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กรผู้ก ำกับดูแลผู้เรียนกลุ่มนี้ 
ในกำรส่งมอบเงินเพ่ือน ำไปจัดซื้ อเครื่ องแบบนักเรียนให้สอดคล้องเหมำะสมกับสถำนภำพของผู้ เรี ยน  
ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำน หรือ องค์กรผู้ก ำกับดูแลผู้เรียนกลุ่มนี้  เพ่ือขอยืนยันจ ำนวนนักเรียน  
พร้อมเลขประจ ำตัวประชำชน เพ่ือท ำกำรจัดสรรงบประมำณดังกล่ำวต่อไป หำกมีควำมจ ำเป็น หรือข้อจ ำกัดใดๆ 
จำกหน่วยงำน หรือ องค์กรผู้ก ำกับดูแลผู้เรียนกลุ่มนี้ ท ำให้ไม่สำมำรถมอบเงินได้ ต้องให้ผู้เรียนด ำเนินกำร  
ตำมแนวทำงกำรบริจำคเงินท่ีได้รับสิทธิ์ 

แนวทางการจ่ายค่าเคร่ืองแบบนักเรียน วงเงิน 900 บาท / คน / ปีการศึกษา 



 

หน้าท่ี 12 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล 
จนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่ได้รับกำรสนับสนุน ในวงเงิน 475 บำท / คน / ภำคเรียน ได้แก่ 
  1. กิจกรรมวิชำกำร (กิจกรรมภำยใต้องค์กำรวิชำชีพ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง / ปี) 
  2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ค่ำยคุณธรรม/ค่ำยจิตอำสำ) 
  3. กิจกรรมศึกษำดูงำน (อย่ำงน้อย 1 ครั้ง / ปี) 
  4. กิจกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในหลักสูตรปกติ (40 ชั่วโมง / คน / ปี) 
 กำรก ำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้เป็นไปโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำและคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ซึ่งกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 4 กิจกรรมดังกล่ำวนี้ สถำนศึกษำ
ต ้องก ำหนดแผนกำรจ ัดก ิจกรรมและแผนกำรใช ้จ ่ำย งบประมำณที ่ไ ด ้ร ับกำรจ ัดสรรให ้เพ ีย งพอ 
และครอบคลุมทั้ง 4 กิจกรรม โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จัดสรรงบประมำณให้สถำนศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงข้ำงต้น 
  2. สถำนศึกษำก ำหนดแผนกำรจัดกิจกรรมและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ครบทั้ง 4 กิจกรรม  
เป็นภำคเรียนและเป็นปีกำรศึกษำ โดยเสนอขอควำมเห็นชอบแผนกำรจัดกิจกรรมและแผนกำรใช้งบประมำณ  
ของคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำและคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร เกิดควำมเหมำะสม 
และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ส ำหรับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบ 
ของทำงรำชกำร เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  
 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรจัดเก็บเงินรำยได้สถำนศึกษำ กำรบริจำคและกำรระดมทรัพยำกร 
เพ่ือใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 1 – 3  (ปวช. 1 - 3) ภำคปกติ  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 
 

 

 กรณีผู ้ปกครองหร ือน ักเร ียนได ้ร ับสิทธิ ์  ค ่ำ เครื ่องแบบนักเร ียน  และค่ำอ ุปกรณ์กำรเร ียนแล้ว 
มีควำมประสงค์ที่จะบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่ำวให้กับสถำนศึกษำด้วยควำมสมัครใจ เพื่อให้สถำนศึกษำ  
น ำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ต่อไป ให้ด ำเนินกำรดังนี้  

  1. ให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (เอกสำรหมำยเลข 2) เพ่ือเป็นหลักฐำนของสถำนศึกษำ 
และเพ่ือแสดงว่ำสถำนศึกษำได้จ่ำยเงินงบประมำณถึงมือผู้รับตำมโครงกำรฯ ถูกตอ้งแล้ว รวมทั้งเพ่ือกำรตรวจสอบ ก ำกับ 
ติดตำมกำรปฏิบัติงำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วงเงิน 475 บาท / คน / ภาค
เรียน 

แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน/ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน) 



 

หน้าท่ี 13 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2. ให้สถำนศึกษำจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน  ( เอกสำรหมำยเลข 1) ระบุชื่อผู้รับเงิน พร้อมหลักฐำน  
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน และใบบริจำคเงิน โดยให้ผู้บริจำคลงลำยมือชื่อเป็นหลักฐำน  
 3. ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่แจ้งควำมประสงค์บริจำคเงิน 
ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนทันที  โดยระบุชื่อสถำนศึกษำที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนมีควำมประสงค์จะบริจำคเงิน 
ลงในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน 
 4. ให้สถำนศึกษำจัดท ำใบประกำศเกียรติคุณให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่บริจำคเงิน ต่อไป  
 5. สถำนศึกษำสรุปรำยงำนกำรบริจำคให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำทรำบ 

 

 

 1.  ให ้สถำนศ ึกษำพ ัฒนำระบบกำรควบค ุมภำย ในสถำนศ ึกษำ โดยก ำหนดให ้สถำนศ ึกษำ  
ตั ้งคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน  
เพ่ือด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ นอกจำกนี้ยังก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ เข้ำมำมีบทบำท 
ในกำรช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนและแก้ปัญหำ 
 2 .  ให ้ประธำนอำช ีวศ ึกษำจ ังหว ัด  จ ัดตั ้ง คณะกรรมกำรประสำนงำน  ต ิดตำม  ตรวจสอบ  
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำยในเขตอำชีวศึกษำจังหวัดที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสอดส่องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ    
 3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จัดตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลขั้นตอน 
กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
และอำชีวศึกษำจังหวัด อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงตรงเป้ำหมำย 
 4. สถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว สำมำรถน ำเงินเหลือจ่ำยไป เป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดกำรศึกษำฯ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ตำมที่ได้รับกำรจัดสรรได้ ทั้งนี้ให้สถำนศึกษำท ำรำยงำน           
รำยกำรเง ินเหล ือจ ่ำยทุกรำยกำรให้ส ำน ักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศ ึกษำ  และขออนุม ัต ิส ำน ักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรณีที่ประสงค์จะน ำเงินเหลือจ่ำยไปใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ         
ตำมเป้ำหมำยต่อไป ยกเว้น กรณีที่จ ำนวนนักเรียนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ      
จะด ำเนินกำรโอนเงินจ ำนวนนั้นกลับคืน รำยละเอียดตำมส ำเนำหนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร. 0712/16497   
ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2552  
 5. สถำนศ ึกษำที ่ม ีป ัญหำและอ ุปสรรคในกำรด ำเน ินงำน ให ้จ ัดท ำรำยงำนหร ือขอค ำปร ึกษำ  
ต่อผู้บริหำรระดับสูงหรือตำมท่ีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเห็นสมควรต่อไป 
  

การติดตาม  ควบคุม  และก ากับ 



 

หน้าท่ี 14 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

ที ่ รายการ ระยะเวลา 

1 ได้รับกำรโอนจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ (ไปพลำงก่อน) ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2562 

2 โอนจัดสรรงบประมำณ ระยะที่ 1 ให้สถำนศึกษำ (ไปพลำงก่อน) ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2562 
3 โอนจัดสรรงบประมำณ ระยะที่ 2 ให้สถำนศึกษำ เมษำยน 2563 

4  โอนจัดสรรงบประมำณ ระยะที่ 3 ให้สถำนศึกษำ มิถุนำยน 2563 

5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจะด ำเนินกำรโอนงบประมำณ ประเภท
อุดหนุนทุกรำยกำร ที่ได้รับในสว่นที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยและ
เงื่อนไขเวลำที่ก ำหนดกลับในภำพรวมของระบบ 

กรกฎำคม 2563 
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ภาคผนวก 
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ใบส าคัญรับเงิน 

 

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

ข้ำพเจ้ำ (ผู้ปกครองหรือนักเรียน) (นำย/นำง/นำงสำว/ด.ช./ด.ญ..)............................................................................ 
อยู่บ้ำนเลขท่ี..................ถนน.............................แขวง/ต ำบล.................................................... ............................... 
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์..................... ................................................. 
นักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นำย/น.ส.)............................................................................................................................. 
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชนของนักเรียน (13 หลัก).........................................ระดับชั้น.................. ....................... 
ปีกำรศึกษำ........................ 
ขอรับสิทธิ์ค่ำเครื่องแบบนักเรียนและค่ำอุปกรณ์กำรเรียนตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 1. ค่ำเครื่องแบบนักเรียน   ระดับชั้น.................  จ ำนวนเงิน........................บำท 
 2. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ระดับชั้น..................  จ ำนวนเงิน........................บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ ำนวน..........................บำท   (.................................................................................)  
  ลงชื่อ..............................................ผู้รับเงิน 
         (............................................) 
  ลงชื่อ...............................................ผู้จ่ำยเงิน 
         (............................................) 

 

        บริจำค (กรุณำลงชื่อในแบบฟอร์มกำรบริจำคด้ำนล่ำง) 
        ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะบริจำคเงินที่ได้รับสิทธิ์ตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ เป็นสิทธิ์ของข้ำพเจ้ำด้วยควำมสมัครใจให้แก่สถำนศึกษำ                  
(ชื่อสถำนศึกษำ)............................................................................................. ดังนี้  
                   ค่ำเครื่องแบบนักเรียน จ ำนวนเงิน.....................บำท 
                   ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จ ำนวนเงิน.....................บำท 
เพ่ือให้สถำนศึกษำน ำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ต่อไป  
 ลงชื่อ......................................................ผู้รับเงิน  
                                           (............................................ ...........) 
 ลงชื่อ......................................................ผู้จ่ำยเงิน  
                                           (.......................................................) 

ตรา
สถานศึกษา 

เอกสำรหมำยเลข 1 
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เอกสำรหมำยเลข 2 

หลักฐานการจ่ายเงิน 
 

   ค่ำเครื่องแบบนักเรียน    ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ภำคเรียนที่............. ปีกำรศึกษำ.................. 
              (900  บำท)             (230  บำท) 

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

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่...............  แผนกวิชำ................................... .................................... 
ได้รับเงินจำกสถำนศึกษำ....................................................................................................... ............................... 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำจะน ำเงินที่ได้รับไปด ำเนินกำรตำม 
วัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  หำกไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำว  ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินคืนให้แก่สถำนศึกษำต่อไป 

ที ่ ชื่อ - สกุลนักเรียน 
หมายเลขประจ าตัว

ประชาชนของนักเรียน 
(13 หลัก) 

จ านวนเงิน วันที่รับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
หมายเลขบัตร 

ประจ าตัวประชาชน 
ผู้รับเงิน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                   รวมเงินทั้งสิ้น  

       ลงชื่อ.............................................................ผู้จ่ำยเงิน                      ลงชื่อ..........................................................ผู้จ่ำยเงิน               
            (..............................................)                     (............................................) 
 

 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

                           ลงชื่อ.............................................................ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
        (..............................................................) 

เอกสำรหมำยเลข 3 
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หน้าท่ี 56 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 57 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 58 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 59 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 60 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 61 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 62 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 63 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 64 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  



 

หน้าท่ี 65 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  



 

หน้าท่ี 66 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  



 

หน้าท่ี 67 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  



 

หน้าท่ี 68 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  



 

หน้าท่ี 69 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 70 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
   
 
 
 



 

หน้าท่ี 71 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  



 

หน้าท่ี 72 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 

 
 



 

หน้าท่ี 73 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 



 

หน้าท่ี 74 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 



 

หน้าท่ี 75 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 



 

หน้าท่ี 76 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 77 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

.  
 



 

หน้าท่ี 78 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 

หน้าท่ี 79 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 



 

หน้าท่ี 80 
 

แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 


