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ช่ือโครงการ   ดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป)งบประมาณ   
พ.ศ. 2556 

แผนงบประมาณ   สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต�ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นางอารมย0  มาเบ�า ,นายประสิทธิ์  เลาหวิวัฒน0,  หัวหน�าสายชั้น  
                                          และครูประจําชั้น   
สนองกลยุทธ� สพฐ.  ข�อท่ี 3 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข�อท่ี 4 , 5  
ระยะเวลาดําเนินการ  1  พฤษภาคม  2556 –  31  มีนาคม  2557 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.  หลักการและเหตุ 
 ด�วยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  หมวด  3  มาตรา 49  ได�บัญญัติว�า “บุคคล
ย�อมมีสิทธิเสมอในการรับการศึกษาไม�น�อยกว�าสิบสองป)  ท่ีรัฐต�องจัดให�อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม�เก็บ
ค�าใช�จ�าย”  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พุทธศักราช  2542  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พุทธศักราช  2553  มาตรา 10 วรรค  1 ได�บัญญัติไว�ว�า “การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น�อยกว�าสิบสองป)ท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย�างท่ัวถึง  และมี
คุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช�จ�าย”   ซ่ึงเปKนข�อกําหนดท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบกับ 
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได�กําหนดเปKนนโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการตามเจตนารมณ0
ดังกล�าวต้ังแต�  ป)การศึกษา  2552  ต�อเนื่องมาจนถึงป)การศึกษา  2556  โดยรัฐบาลไก�กําหนดนโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิตด�านการศึกษา  ข�อ  4.1.2  สร�างโอกาสกระจายโอกาสในสังคมไทย  โดยคํานึงถึง
การสร�างความเสมอภาคและความเปKนธรรมให�เกิดข้ึนแก�ประชากรทุกกลุ�ม  ซ่ึงรวมถึงผู�ยากไร�  
ผู�ด�อยโอกาส  ผู�พิการ  ผู�บกพร�องทางกายและการเรียนรู�รวมท้ังชนกลุ�มน�อย  โดยส�งเสริมการให�ความรู�
ต้ังแต�อยู�ในครรภ0มารดาถึงแรกเกิด  ให�ได�รับการดูแลอย�างมีประสิทธิภาพ  ท้ังแม�และเด็กสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย�างมีคุณภาพต้ังแต�ก�อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยจัดให�มี
ระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให�กว�างขวางและลดปMญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา  
 โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  จึงได�ดําเนินการตามเจตนารมณ0ดังกล�าวข�างต�นโดยจัดทําโครงการ
สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป)งบประมาณ   
พ.ศ. 2556 (ภาคเรียนท่ี 2 ป)การศึกษา 2555 และภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 2556)  ข้ึนเพ่ือส�งเสริมให�
นักเรียนทุกคนได�รับโอกาสทางการศึกษาอย�างเต็มตามศักยภาพ  
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2.  วัตถุประสงค� 
   2.1  เพ่ือให�นักเรียนได�รับหนังสือเรียนทุกกลุ�มสาระการเรียนรู�ทุกคน 
   2.3  เพ่ือให�นักเรียนได�รับอุปกรณ0การเรียนทุกคน 
   2.4  เพ่ือให�นักเรียนได�รับเครื่องแบบนักเรียนทุกคน 
   2.5  เพ่ือให�นักเรียนได�รับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนทุกคน   
 

 3.  เป/าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
  รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รัฐจัดสรรงบประมาณให�โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  จํานวน  3,436,907  บาท  ดังนี้ 
  3.1.1  ค�าหนังสือเรียน     1,213,067   บาท 
  3.1.2  ค�าอุปกรณ0การเรียน       705,120   บาท 
  3.1.3  ค�าเครื่องแบบนักเรียน        650,880   บาท 
  3.1.4  ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน       867,840   บาท 
    รวมท้ังส้ิน             3,436,907   บาท 
 3.2   เชิงคุณภาพ  
  3.2.1  นักเรียนมีความรู�ทักษะกระบวนการตามเปPาหมายของการจัดการเรียนรู�  จากากร
เรียนรู�ท่ีมีความพร�อมท้ังหนังสือเรียน  แบบฝRกหัด  อุปกรณ0การเรียน  และการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติต�างๆ 
เสริมการเรียนรู�ในห�องเรียน 
  3.2.2  นักเรียนมีความรู�และประสบการณ0จากการจัดกิจกรรมวิชาการ  และกิจกรรม 
ทัศนศึกษา 
  3.2.3  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค0  จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
  3.2.4  นักเรียนมีทักษะในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร (ICT)   เพ่ือการ
แสวงหาความรู�และการสื่อสารอย�างสร�างสรรค0 
  3.2.5  นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ  และคุณลักษณะตามจุดเน�นการพัฒนาคุณภาพ
ผู�เรียนทุกระดับ 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว�างวันท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 

2556  ถึง  วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ0 

จังหวัดกาฬสินธุ0   มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
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 4.1  เสนอโครงการ 

 4.2  ขออนุมัติโครงการ 

 4.3  ประชุมชี้แจงผู�เก่ียวข�อง 

 4.4  ดําเนินการตามโครงการ    
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร   3,436,907   บาท)  

โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย  ดังนี้  

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว         -   บาท 

 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา       3,436,907             บาท 

 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา                 -      บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช�จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 
 
 
 
 

จัดซ้ือหนังสือเรียนชั้น 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 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,213,067 
176,715 
184,525 
184,112 
205,042 
240,995 
221,678 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 พฤษภาคม 2556 
- 31 มีนาคม 2557 

 

 

2 
 

จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ0การเรียน 
จํานวน 1808 คนๆละ 390 บาท 

- 
705,120 - 

3 
 

จัดซ้ือจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
จํานวน 1808 คนๆละ 360 บาท 

- 
650,880 - 

4 
 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
จํานวน 1808 คนๆละ 480 บาท 

- 
867,840 - 

รวมท้ังส้ิน - 3,436,907       - 
(รายละเอียดใช�จ�ายงบประมาณ ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
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6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีวัดประเมินผล 
1. ร�อยละของผู�ปกครองมีความพึงพอใจท่ีได�รับการบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ร�อยละของนักเรียนมีความพร�อมด�านต�างๆ ท้ังด�านการ
สนับสนุนค�าจัดการเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน 
อุปกรณ0การเรียน หนังสือเรียน แบบฝRกหัด และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
3. ระดับความสําเร็จของนักเรียนมีความรู�และประสบการณ0
จากการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทัศนศึกษา 
4. ร�อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค0ตาม
หลักสูตรจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
(คุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ//ยุวกาชาด) 
5. ร�อยละของนักเรียนมีทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT) เพ่ือการแสวงหาความรู�และ 
การสื่อสารอย�างสร�างสรรค0 
6. ร�อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี 
คุณภาพตามจุดเน�นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
7. ร�อยละของนักเรียนท่ีมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 

- สอบถาม 
- รายงานผล 
- เอกสารบันทึก/หลักฐาน
ท่ีเก่ียวข�อง 

 

7.  ผลท่ีคาดว<าจะได�รับ 
           7.1  นักเรียนได�รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน  อุปกรณ0การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย�างท่ัวถึง และเท�าเทียม 
           7.2  นักเรียนมีความพร�อมท่ีจะเรียน  เนื่องจากได�รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ0การเรียน  และ
เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน 
           7.3  สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย�างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน     
           7.4  ผู�ปกครองนักเรียนได�รับการบรรเทาภาระค�าครองชีพ  เนื่องจากลดค�าใช�จ�ายในเรื่องค�า
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน  อุปกรณ0การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  
สามารถนําเงินส�วนนี้ไปใช�ในชีวิตประจําวันในเรื่องอ่ืน ๆ ได� เปKนการกระตุ�นเศรษฐกิจได�อีกทางหนึ่ง 
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7.5  ประชาชน  ชุมชน  และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
 

...................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)                              ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                          ผู�เห็นชอบโครงการ 

                     (นางอารมย0   มาเบ�า)     (นายประสิทธิ์  เลาหวิวัฒน0) 
      ตําแหน�ง  เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย 
                                        

 

(ลงชื่อ)     ผู�เห็นชอบโครงการ 

                                                                           (นายจําลอง   นามบุญลือ) 
                                        ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย 

 

 

(ลงชื่อ)    ผู�อนุมัติโครงการ 

                                                    (นายพีรพงษ0   โลหะมาศ) 
                                   ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย 
 


