197
ชื่อโครงการ

ดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป)งบประมาณ
พ.ศ. 2556
แผนงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางอารมย0 มาเบา ,นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน0, หัวหนาสายชั้น
และครูประจําชั้น
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 4 , 5
ระยะเวลาดําเนินการ
1 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. หลักการและเหตุ
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 มาตรา 49 ไดบัญญัติวา “บุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป) ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พุทธศักราช 2553 มาตรา 10 วรรค 1 ไดบัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป)ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” ซึ่งเปKนขอกําหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีไดกําหนดเปKนนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการตามเจตนารมณ0
ดังกลาวตั้งแต ป)การศึกษา 2552 ตอเนื่องมาจนถึงป)การศึกษา 2556 โดยรัฐบาลไกกําหนดนโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิตดานการศึกษา ขอ 4.1.2 สรางโอกาสกระจายโอกาสในสังคมไทย โดยคํานึงถึง
การสรางความเสมอภาคและความเปKนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการเรียนรูรวมทั้งชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรู
ตั้งแตอยูในครรภ0มารดาถึงแรกเกิด ใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งแมและเด็กสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมี
ระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสใหกวางขวางและลดปMญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา
โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย จึงไดดําเนินการตามเจตนารมณ0ดังกลาวขางตนโดยจัดทําโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป)งบประมาณ
พ.ศ. 2556 (ภาคเรียนที่ 2 ป)การศึกษา 2555 และภาคเรียนที่ 1 ป)การศึกษา 2556) ขึ้นเพื่อสงเสริมให
นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดรับหนังสือเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกคน
2.3 เพื่อใหนักเรียนไดรับอุปกรณ0การเรียนทุกคน
2.4 เพื่อใหนักเรียนไดรับเครื่องแบบนักเรียนทุกคน
2.5 เพื่อใหนักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคน
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย จํานวน 3,436,907 บาท ดังนี้
3.1.1 คาหนังสือเรียน
1,213,067
บาท
3.1.2 คาอุปกรณ0การเรียน
705,120
บาท
3.1.3 คาเครื่องแบบนักเรียน
650,880
บาท
3.1.4 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
867,840
บาท
รวมทั้งสิ้น
3,436,907
บาท
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีความรูทักษะกระบวนการตามเปPาหมายของการจัดการเรียนรู จากากร
เรียนรูที่มีความพรอมทั้งหนังสือเรียน แบบฝRกหัด อุปกรณ0การเรียน และการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติตางๆ
เสริมการเรียนรูในหองเรียน
3.2.2 นักเรียนมีความรูและประสบการณ0จากการจัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม
ทัศนศึกษา
3.2.3 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค0 จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
3.2.4 นักเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) เพื่อการ
แสวงหาความรูและการสื่อสารอยางสรางสรรค0
3.2.5 นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนทุกระดับ
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2556 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ0
จังหวัดกาฬสินธุ0 มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
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4.1 เสนอโครงการ
4.2 ขออนุมัติโครงการ
4.3 ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
4.4 ดําเนินการตามโครงการ
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,436,907 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจาย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว

-

บาท

5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา

3,436,907

บาท

5.3 เงินรายไดสถานศึกษา

-

บาท

กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจาย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
1,213,067
176,715
184,525
184,112
205,042
240,995
1 พฤษภาคม 2556
221,678
- 31 มีนาคม 2557
705,120
-

1 จัดซื้อหนังสือเรียนชั้น ป.1-6
ป.1 จํานวน 315 คนๆละ 561 บาท
ป.2 จํานวน 305 คนๆละ 605 บาท
ป.3 จํานวน 296 คนๆละ 622 บาท
ป.4 จํานวน 314 คนๆละ 653 บาท
ป.5 จํานวน 307 คนๆละ 785 บาท
ป.6 จํานวน 271 คนๆละ 818 บาท
2 จัดซื้อจัดหาอุปกรณ0การเรียน
จํานวน 1808 คนๆละ 390 บาท
3 จัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
650,880
จํานวน 1808 คนๆละ 360 บาท
4 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
867,840
จํานวน 1808 คนๆละ 480 บาท
รวมทั้งสิ้น
3,436,907
(รายละเอียดใชจายงบประมาณ ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
เครื่องมือวัดประเมินผล
1. รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับการบริการ - แบบประเมินความพึงพอใจ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แบบสังเกต
2. รอยละของนักเรียนมีความพรอมดานตางๆ ทั้งดานการ
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน
อุปกรณ0การเรียน หนังสือเรียน แบบฝRกหัด และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. ระดับความสําเร็จของนักเรียนมีความรูและประสบการณ0
จากการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทัศนศึกษา
4. รอยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค0ตาม
หลักสูตรจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
(คุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ//ยุวกาชาด)
5. รอยละของนักเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT) เพื่อการแสวงหาความรูและ
การสื่อสารอยางสรางสรรค0
6. รอยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพตามจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7. รอยละของนักเรียนที่มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
พื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น

วิธีวัดประเมินผล
- สอบถาม
- รายงานผล
- เอกสารบันทึก/หลักฐาน
ที่เกี่ยวของ

7. ผลที่คาดว<าจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดรับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ0การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางทั่วถึง และเทาเทียม
7.2 นักเรียนมีความพรอมที่จะเรียน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ0การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน
7.3 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
7.4 ผูปกครองนักเรียนไดรับการบรรเทาภาระคาครองชีพ เนื่องจากลดคาใชจายในเรื่องคา
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ0การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สามารถนําเงินสวนนี้ไปใชในชีวิตประจําวันในเรื่องอื่น ๆ ได เปKนการกระตุนเศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่ง
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7.5 ประชาชน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
......................................................................................................................

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเห็นชอบโครงการ
(นางอารมย0 มาเบา)
(นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน0)
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ0 โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย

