
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารจัดสรรเงนิอดุหนุนทัว่ไปเพื่อพัฒนานวตักรรมการศกึษา 

พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา  รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ให้แก่สถานศึกษาน าร่องในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๑๓)  และมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญตัิ 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
โดยความเห็นชอบของส านักงบประมาณ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖6” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการขับเคลื่อน”  หมายความว่า  คณะกรรมการขบัเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาน าร่องตามกฎหมายว่าด้วยพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
“เงินอุดหนุนทั่วไป”  หมายความว่า  เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  รายการ

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ตามมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป  ให้แบ่งสถานศึกษาออกเป็นสี่ประเภท  

ดังต่อไปนี้ 
ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก  ได้แก่  สถานศึกษาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
 (๑) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงไป  และมีจ านวนนักเรียน 

ไม่เกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบคน 
 (๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีจ านวนนักเรียน 

ไม่เกินกว่าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคน 
ข. สถานศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่  สถานศึกษาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
 (๑) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงไป  และมีจ านวนนักเรียน

ตั้งแต่หนึ่งร้อยย่ีสิบเอ็ดคนขึ้นไป  แต่ไม่เกินหกร้อยคน 
 (๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีจ านวนนักเรียน 

ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป  แต่ไม่เกินหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคน 
ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่  ได้แก่  สถานศึกษาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 (๑) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงไป  และมีจ านวนนักเรียน
ตั้งแต่หกร้อยเอ็ดคนขึ้นไป  แต่ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยคน 

 (๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีจ านวนนักเรียน 
ตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยคนขึ้นไป  แต่ไม่เกินสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคน 

ง. สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ได้แก่  สถานศึกษาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
 (๑) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลงไป  และมีจ านวนนักเรียน

ตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยเอ็ดคนขึ้นไป 
 (๒) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีจ านวนนักเรียน 

ตั้งแต่สองพันห้าร้อยคนขึ้นไป 
จ านวนนักเรียนตามวรรคหนึ่ง  ให้นับรวมจ านวนนักเรียนทุกระดับการศึกษาที่สถานศึกษา

จัดการเรียนการสอน  โดยให้ยึดข้อมูลจ านวนนักเรียน  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ของปีนั้น 
สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาประเภทใดตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี 
ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาตามข้อ  ๔  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามอัตรา 

ที่ก าหนดในบัญชีหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  คณะกรรมการขับเคลื่อน 

อาจก าหนดให้สถานศึกษาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   เป็นสถานศึกษา 
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ   

(๑) สถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูง  กรณีที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 
โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละสามสิบห้า  หรือพ้ืนที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลห้าร้อยเมตรขึ้นไป  ในเขตจังหวัด 
ตามบัญชีหมายเลข  ๒  ท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นสถานศึกษาตาม  (๒) 

(๒) สถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนสันเขาหรือหุบเขา  กรณีที่สถานศึกษานั้นตัง้อยู่บนพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา  
หรือพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างภูเขาและการเดินทางไปยังที่ว่าการอ าเภอที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ต้องเดินทาง  
ข้ามภูเขา  ในเขตจังหวัดตามบัญชีหมายเลข  ๒  ท้ายประกาศนี้ 

(๓) สถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เกาะ  กรณีที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่มีน้ าล้อมรอบ   
มีลักษณะตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่  ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากความยากล าบากในการบริหารและจัดการศึกษา 

ข้อ ๗ ให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามข้อ  ๖  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
จากงบประมาณในข้อ  ๕  ตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีหมายเลข  ๓  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามขอ้  ๕  และข้อ  ๗  ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้แก่สถานศึกษาแต่ละแห่งโดยตรง 

ข้อ ๙ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ  ๕  และข้อ  ๗  ให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



ข้อ ๑๐ ให้ถือว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัต ิ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่ 
ประกาศนี้ใช้บังคับ  เป็นการจัดสรรตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้   ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพิจารณาตีความ 
และวินิจฉัย  และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวตักรรมการศึกษา 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๓๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



บัญชีหมายเลข ๑ 
อัตราเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

 
ประเภทสถานศึกษา อัตรา (บาท/คน/ปี) 

สถานศึกษาขนาดเล็ก ๕๖๐ 
สถานศึกษาขนาดกลาง ๓๕๐ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ๒๔๐ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ๑๘๐ 

 
  



 
บัญชีหมายเลข ๒ 

จังหวัดที่สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอาจได้รับการก าหนดเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง  
หรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สันเขาหรือหุบเขา 

 
๑. จังหวัดกาญจนบุรี ๑๒. จังหวัดแพร่ 
๒. จังหวัดก าแพงเพชร ๑๓. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓. จังหวัดเชียงราย ๑๔. จังหวัดราชบุร ี
๔. จังหวัดเชียงใหม่ ๑๕. จังหวัดเลย 
๕. จังหวัดตาก ๑๖. จังหวัดล าปาง 
๖. จังหวัดน่าน ๑๗. จังหวัดล าพูน 
๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๘. จังหวัดสโุขทัย 
๘. จังหวัดพะเยา ๑๙. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๙. จังหวัดพิษณุโลก ๒๐. จังหวัดอุทัยธานี 
๑๐. จังหวัดเพชรบุร ี ๒๑. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๑๑. จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๒. จังหวัดนครสวรรค์ 

 
  



บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมเติม 

ส าหรับสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่พิเศษ 
 

ที่ตั้งของสถานศึกษา อัตรา (บาท/คน/ปี) 
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูง ๑๐๐ 
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนที่สันเขาหรือหุบเขา ๔๐๐ 
สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนที่เกาะ ๖๐๐ 

 


