
๑๘๐ 
 
ชื่อโครงการ      จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
       กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอารมย์  มาเบ้า, นายประสิทธิ์  เลาหวิวัฒน,์ นางกนกวรรณ ภูมิทิวนนท์,  
       และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.      ที ่๒ ข้อ ๑, ๒  
สนองมาตรฐานการศึกษา   มฐ. ๒   
ระยะเวลาดำเนินการ      ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – 30 เมษายน ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคต 

ขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรอืองค์กร มุ่งหวังใหเ้กิดขึ้นในอนาคต

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียน

กาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำโครงการ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน

หน่วยงาน 

การเขียนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จ  

ดังนัน้การเขียนโครงการจงึต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่สำคัญคือโครงการควรต้องระบุ

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทำงาน ขัน้ตอนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์ 

การประเมนิผล โครงการที่ชัดเจนจะสามารถทำให้แนวความคิดของนโยบายเป็นความจริงได้ใน 

การปฏิบัติ 

จากความสำคัญของโครงการดังกล่าว งานแผนงาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา  2562 เพื่อเป็นการกำหนด 

แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการบริหารงบประมาณที่มอียู่ใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือระดมความคิดวางแผนงานและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 ที่มีประสิทธิภาพสู่การปฏิบัติ 

๒.๒ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและกำหนดแนวทางความสำเร็จบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนและ 
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๓ เพ่ือใช้ในการกำหนดค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 และมอบหมายงานให้ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม 

 



๑๘๑ 
 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
      จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 จำนวน  15  เล่ม 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖2 ที่มี 

ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา การศึกษายุค ๔.๐  
 

๔. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖2 ถึง   
15 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีขั้นตอนและ
วิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 ๔.๑ เสนอโครงการ 
 ๔.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ 
 ๔.๓ ขออนุมัติโครงการ 
 ๔.๔ ดำเนินการตามโครงการ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
๕. งบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๕๐,๐๐๐  บาท) 
โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงนิรายจ่าย ดังนี้ 
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว                                        -             บาท 
 ๕.๒ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ          -             บาท 
 ๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา                              ๕0,000        บาท 
 

 กิจกรรมรายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน 

๑ 
 
 

๒ 
๓ 
 

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 
๒๕62 
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
ขออนุมัติโครงการและจัดทำรูปเล่ม 
- ค่าเช่าที่พัก 
- ค่าอาหาร  
- อาหารว่าง    
- ค่าจ้างเหมารถ 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
- ค่าสถานที่ 
- ค่าวัสดุน้ำมัน 

  
 
 
 
 

๒0,๐๐๐ 
๑๑,๖00 
๒,๐๐๐ 
๕,๔๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,000 

 ๑ มีนาคม ๒๕๖2 – 
๓ เมษายน 25๖๓ 
 
1-30 เมษายน 25๖2 
1-30 เมษายน 25๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  ๕๐,๐๐๐   



๑๘๒ 
 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
๖. การวัดและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีวัดประเมินผล 
- จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
๒๕๖2 จำนวน  ๑๕ เล่ม 
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมีแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 ที่มีประสิทธิภาพ 

- แบบสังเกต 
 
- เอกสาร 

- การสังเกต 
 
- ตรวจสอบเอกสาร 

 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
      ๗.๑  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๒๕๖2 แบบมีส่วนร่วม 
      ๗.๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมีเครื่องมือกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน และบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๗.๓  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมีแผนปฏิบัติการในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี
การศึกษา ๒๕62  สามารถมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

………………………………………………………………………………………. 
 
 
   (ลงชื่อ)                   ผู้เสนอโครงการ             (ลงชื่อ)                ผู้เสนอโครงการ 
           ( นางอารมย์  มาเบ้า )                                      ( นายประสิทธิ์  เลาหววิฒัน์ ) 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ                     ตำแหน่ง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

                 (ลงชื่อ)                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นายจำลอง นามบุญลือ ) 

     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
                (ลงชื่อ)                 ผู้อนุมัติโครงการ 

      ( นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ ) 
     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

ชื่อโครงการ                     จัดซื้อ  จัดจ้างและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



๑๘๓ 
 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

     กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นายประวิช   สินธุศิริ, นางอารมย์ มาเบ้า, นางกนกวรรณ ภูมิทิวนนท์ 
                                         และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ ๒ ข้อ ๑, ๒  
สนองมาตรฐานการศึกษา     มฐ. ๒   
ระยะเวลาดำเนินการ      ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………               
๑.  หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕53                  
เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  และปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก  หน่วยงานใดมีการบริหารจัดการที่ดี 
ต้องมีความพร้อมทางด้านวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์เพียงพอ  ก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ   
การบริการ  การพัฒนางานด้านอื่น ๆ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดังนั้นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงต้องมีการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนที่มีคุณภาพ  และใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๒.๒  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๒.๓  เพ่ือให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องและรวดเร็ว 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 
- ครู ๘4 คน นักเรียน 1,94๗  คน มีวัสดุ ฝึก สอน สอบใช้อย่างเพียงพอ 

๓.๒  เชิงคุณภาพ 
-    ครู นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีวัสดุ ฝึก สอน สอบ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑  ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา 

๔.๒  ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๔.๓  จัดทำโครงการ   
๔.๔  ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ 
๔.๕  สรุปผล  รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 

๕.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 4๕๐,000 บาท) 



๑๘๔ 
 
    โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 

๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว       -              บาท 
๕.๒ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา     -   บาท 
๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา           4๕๐,000           บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
หมาย
เหตุ งบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน 

๑ จัดซื้อจัดหาและจัดจ้าง 
  - วัสดุ  
  - ครุภัณฑ์   

 
- 
- 

 
2๐0,000 

- 

 
- 

2๕๐,๐๐๐ 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ -  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

   2๐0,000 2๕๐,๐๐๐   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 

๖. การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

๑.  วัสด ุ ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
๒.  โรงเรียนมีวัสดุ  ครุภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนของครู 

การตรวจสอบ  
 

การบันทึก  

แบบตรวจสอบ       
 

แบบแบบบันทึก 
 

๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูมีวัสดุ  ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
๒. วัสดุ  ครุภัณฑ์ของโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทุกรายการ 
๓. นักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงชื่อ)                                  ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ                           
           ( นายประวิช  สินธศุิริ )                                    ( นายประสิทธิ์  เลาหววิฒัน์ ) 
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                     ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
 
 
            (ลงชื่อ)                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     ( นายจำลอง  นามบุญลือ ) 
                                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
 
            (ลงชื่อ)                                ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ ) 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

ชื่อโครงการ           งบกลางเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 



๑๘๕ 
 

    ของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส, นางอารมย์  มาเบ้า, นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน์,  
                                   และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ที่ ๒ ข้อ ๑, ๒  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มฐ. ๒   
ระยะเวลาดำเนินการ     ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  - ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 
.............................................................................................................. ........................................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงบประมาณ จะต้องนำวิทยาการและศิลป์ในการบริหารมาใช้ในการดำเนินงานทุก
ขั้นตอน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยเริ่มจากการวางแผน หรือกำหนดโครงการการกำหนดความต้องการ 
การจัดหาพัสดุการแจกจ่าย การบำรุงรักษาและซ่อมแซม การจำหน่าย และจัดสรรงบประมาณสำรอง
ค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จัดการศึกษาโดยให้บริการแก่ครู นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ 
ความเข้าใจเกิดทักษะประสบการณ์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้  ดังนั้น 
การบริหารงานขององค์กร มีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญบริหารงานต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณานโยบายและข้อมูลสถิติ เกณฑ์เงื่อนไข 
ในการจัดสรรงบประมาณและเหตุผลความสำคัญจำเป็น จึงกำหนดขอบข่ายการใช้เงินงบประมาณ  
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม งาน/โครงการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้สอดคล้อง เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาสู่ 
ความเป็นเลิศ ตามสภาพปัจจุบัน และปัญหาสอดคล้องกับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการบริหารงาน/โครงการและการติดตาม ควบคุม กำกับ ประเมิน              
และรายงานผล 
 
 
 
 
๓. เป้าหมาย 



๑๘๖ 
 
       ๓.๑ เชิงปริมาณ 
            โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
เพียงพอตลอดปีการศึกษา 
       ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
            โรงเรียนดำเนินการควบคุมกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนดำเนินการควบคุมกำกับติดตามดำเนินผลการดำเนินงาน 
และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๔. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
         โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ –  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีขั้นตอนและ
วิธีดำเนินการ ดังนี้ 
       ๔.๑ ประชุมชี้แจงคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผน  กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินตามโครงการ 
       ๔.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกรอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       ๔.๔ ดำเนินการตามโครงการ และประเมินผลโครงการ 
       ๔.๕ สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 
๕. งบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,๑00,๐๐๐.96 บาท) โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงิน
รายจ่าย ดังนี้ 
        ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว                                    -            บาท 
        ๕.๒ เงินอุดหนุนเหลือจ่ายปีการศึกษา ๒๕61                       -       บาท 
        ๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา                                       1,๑00,๐๐๐.96  บาท                                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมรายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                           
  



๑๘๗ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ 
หมาย
เหตุ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๒. 
 
 
 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
  -ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 
  -ค่าอาหารทำการนอกเวลา 
  -ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
  -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  -ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
  -ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 
  -ค่าวัสดุสำนักงาน 
  -ค่าจ้างทำป้าย 
  -ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
  -ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
  -ค่าวัสดุยานยนต์และขนส่ง 
  -ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือ่ง 
   ปรับอากาศ 

  -ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
  -ค่าเคเบิล ที วี 
  -ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากร 

  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น 
ค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าไฟฟ้า 
  ค่าน้ำประปา 
  ค่าโทรศัพท์ 

  
  20,000 
  17,000 
  15,000 

  9,000 
  ๑๑,000 
    ๔,000 
  ๘,000 

    5,000 
 

  20,000 
  10,000 

   
  10,000 
    ๒,000 
  ๕๒,000 

8,๐๐๐ 
 
   

 
๗๐0,000 

  1๐0,000 
   ๙,000.๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑ พฤษภาคม 25๖2  
- ๓๐ เมษายน 25๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ พฤษภาคม 25๖2 - 
๓๐ เมษายน 25๖3 

 

 
หมายเหตุ รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง 
 
 
 
 
 
๖. การวัดผลและการประเมินผล 

 



๑๘๘ 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
๑. โรงเรียนดำเนินการใช้จ่าย 
   งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
    และเกิดประสิทธิผล 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตาม  
   ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่  
   เกี่ยวข้อง 

- แบบรายงาน 
 
 
- แบบประเมินผลปฏิบัติงาน 

- รายงานผล 
 
 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานจาก  
  เอกสาร, หลักฐาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๗.๑ โรงเรียนได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
      ๗.๒ การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ทุกประการ 

………………………………………………………………….. 
 
 
     (ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
           ( นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส )                               ( นายประสิทธิ์  เลาหวิวัฒน์ ) 
    ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
                                 
 

                                        (ลงชื่อ)                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   ( นายจำลอง  นามบุญลือ )    
                                        ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
                                        (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   ( นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ )    
                                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย      
 
 
 
ชื่อโครงการ         การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
                                      ขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๘๙ 
 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

       กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางกนกวรรณ ภูมิทิวนนท์,  นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส,   
                                      นางดาวรุ่ง  ประสงค์สินธุ์  และคณะ   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.       ที่ ๒ ข้อ ๑, ๒  
สนองมาตรฐานการศึกษา   มฐ. ๒   
ระยะเวลาดำเนินการ        ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ –  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๑.  หลักการและเหตุ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติสาระสําคัญในหมวด 

๕ หน้าที่ของรัฐ ด้านการศกึษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนนิการให้เด็กทุกคนได้รับการศกึษาเป็น

เวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศกึษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย และ

บัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา 

หรอืให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้องดําเนินการให้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 

 นอกจากนีห้ัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นว่านโยบายจัดการศกึษาไม่เก็บค่าใชจ้่าย

เป็นเวลา 15 ปีสอดคล้องกับนโยบายด้านการศกึษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนโยบาย

ปฏิรูปการศกึษาของ รัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ําสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็น

ธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของประชาชน จึงได้ออกคําสั่งหัวหนา้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 

เรื่อง ให้จัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2559 ได้ยืนยันแนวทางการจัดให้บุคคลได้รับการศกึษา ขั้นพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 1๕ ปี

โดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย 

 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดทำโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้รับหนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนทุกคน 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้รับเครื่องแบบนักเรียนทุกคน 
 ๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ   



๑๙๐ 
 
    รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รัฐจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยจำนวน 3,๗๘๑,๓๙๙  บาท ดังนี้ 
      ๓.๑.๑  ค่าหนังสือเรียน           1,3๗๑,๘๒๙ บาท 
      ๓.๑.๒  ค่าอุปกรณ์การเรียน              7๖๔,๐๑๐ บาท 
      ๓.๑.๓  ค่าเครื่องแบบนักเรียน              7๐๕,๒๔๐       บาท 
      ๓.๑.๔  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน            9๔๐,๓๒0   บาท 
   รวมทั้งสิ้น          3,๗๘๑,๓๙๙ บาท 
 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ  
      ๓.๒.๑  นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ จากการ
เรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งหนังสือเรียน  แบบฝึกหัด  อุปกรณ์การเรียน  และการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติต่างๆ  
เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
      ๓.๒.๒  นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมวิชาการ  และกิจกรรม               
ทัศนศึกษา 
      ๓.๒.๓  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/
ยุวกาชาด 
      ๓.๒.๔  นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร (ICT)   เพ่ือการ
แสวงหาความรู้และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
      ๓.๒.๕  นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ  และคุณลักษณะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทุกระดับโดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ถึง วันที่ ๓๑ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์   มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 
 ๔.๑ เสนอโครงการ 
 ๔.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๔.๓ ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
 ๔.๔ ดำเนินการตามโครงการ    
 
 
 
 

๕.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3,๗๘๑,๓๙๙ บาท)  โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงิน
รายจ่าย ดังนี้ 
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายหัว                  -     บาท  



๑๙๑ 
 
 ๕.๒ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาฯ       3,๗๘๑,๓๙๙    บาท 
 ๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา        -  บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ลักษณะการจ่าย ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

๑ 
 
 
 
 

จัดซื้อหนังสือเรียนชั้น ป.๑-๖ 
ป.๑จำนวน ๒๕๒ คนๆละ 625บาท 
ป.๒จำนวน ๓๑๒ คนๆละ ๖19บาท 
ป.๓จำนวน ๒๙๙ คนๆละ ๖๒๒บาท 
ป.๔จำนวน ๓๔๑ คนๆละ ๖73บาท 
ป.๕จำนวน ๓๔๕ คนๆละ 806บาท 
ป.๖จำนวน ๓7๐ คนๆละ ๘๑๘บาท 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1๘๒,๕00 
1๙๓,๑๒๘ 
๑๘๕,๙๗๘ 
2๒๙,๔๙๓ 
๒๗๘,๐๗๐ 
30๒,๖๖๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- ๑พฤษภาคม ๒๕๖2 

- ๓๑มีนาคม ๒๕๖3 
 

 

๒ 
 

จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
จำนวน 1,9๕๙ คนๆละ ๓๙๐บาท 
(๒  ภาคเรียน) 

- 7๖๕,๙๖๙ - 

๓ 
 

จัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 
จำนวน 1,9๕๙ คนๆละ ๓๖๐บาท 

- 7๐๕,๒๔๐ - 

๔ 
 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จำนวน 1,9๕๙ คนๆละ ๔๘๐บาท 

- ๙๔๐,๓๒๐ - 

รวมทั้งสิ้น - 3,๗๘๑,๓๙๙ - 
๖.  การวัดและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีวัดประเมินผล 
๑. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. ร้อยละของนักเรียนมีความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งด้านการ 
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน  
อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. ระดับความสำเร็จของนักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ 
จากการจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมทัศนศึกษา 
๔. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
หลักสูตรจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(คุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด) 

- แบบประเมินความพึง 
พอใจ 
- แบบสังเกต 

- สอบถาม 
- รายงานผล 
- เอกสารบันทึก/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล วิธีวัดประเมินผล 
๕. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร(ICT) เพ่ือการแสวงหาความรู้และ 

  



๑๙๒ 
 

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
๖. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี 
คุณภาพตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
๗. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
พ้ืนฐานจากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๗.๒ นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน ครบทุกคน 
      ๗.๓ นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนทุกคน 
 ๗.๔ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทุกคนทุกชั้นเรียน 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ 
      (นางกนกวรรณ ภูมิทิวนนท์)      ( นายประสิทธิ์  เลาหวิวัฒน์ ) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
  
 

                                (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                        ( นายจำลอง  นามบุญลือ ) 
                 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

                                        ( นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ ) 
                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

 
 
 


