
นโยบายโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ปีการศึกษา 2561 

  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา มีภารกิจหลักในการจัดและสํงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด๎วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 นโยบายที่ ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 นโยบายที่ ๒ ด๎านการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 

 นโยบายที่ ๓ ด๎านการสํงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 นโยบายที่ ๔ ด๎านโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียม การเข๎าถึงบริการทางการศึกษา 

 นโยบายที่ ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

 นโยบายที่ ๖ ด๎านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 

 ๑. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎เรียนทุกคน ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 ๒. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและคํานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 ๓. บริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร๎างความรับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 

 ๑. ผู๎เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๒. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค 

 ๓. ครูและลูกจ๎าง มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 

 ๔. ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูํคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 ๕. เน๎นการท างานแบบบูรณาการมีเครือขํายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสํวนรํวม 
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 6. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

 7. มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 

 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 ๒. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 

 ๓. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔. ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

 ๕. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

 ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย 

 นโยบายที ่๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

  ๑. เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   ๑.๑ น๎อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
         อยํางยั่งยืน 

   ๑.๒ ปลูกฝ๎งและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์สันติวิธี ตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย 
         อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   ๑.๓ เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์และความเป็น 
         พลเมือง 

  ๒. ปลูกฝ๎งผู๎เรียนด๎านคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 

   ๒.๑ การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคํานิยมหลัก 
         ของคนไทย ๑๒ ประการ 



3 
   ๒.๒ เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ เชํน อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบตําง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ
         ภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร์ 

 นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  ๑. พัฒนาผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพด๎วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

   ๑.๑ น าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต๎องการของผู๎เรียน ชุ มชน  
         ท๎องถิ่น และสังคม 

   ๑.๒ จัดการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเมียนมําร์ อยํางน๎อย ๑ ภาษา 

   ๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน น าไปสูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ 

  ๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู๎ 

   ๒.๑ ผู๎เรียนมีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา 

   ๒.๒ ผู๎เรียนสามารถอํานคลํอง เขียนคลํอง 

   ๒.๓ ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน 

   ๒.๔ จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน๎นทักษะกระบวนการ ให๎เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
          คิดแก๎ป๎ญหา และคิดสร๎างสรรค์ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้งในและนอกห๎องเรียน 

   ๒.๕ ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

   ๒.๖ ปลูกฝ๎งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

   ๒.๗ จัดหาและใช๎สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห๎องสมุด และแหลํงเรียนรู๎ภายใน
         สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู๎ได๎ทั้งในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 

   ๒.๘ จัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูํไปกับวิชาสามัญ เชํน ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

   ๒.๙ พัฒนาผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีความสามารถพิเศษ) ให๎เต็มตามศักยภาพด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม 

   ๒.๑๐ จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพอยํางเข๎มแข็งตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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  ๓. สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 

   ๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) 

   ๓.๒ พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศในด๎านตําง ๆ 

   ๓.๓ จัดการเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
         Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมสอดคล๎องกับประเทศไทย ๔.๐ 

  ๔. สํงเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

   ๔.๑ สํงเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

   ๔.๒ สํงเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

 นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและลูกจ้าง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและลูกจ้าง 

  ๑. พัฒนาครูและลูกจ๎างให๎สามารถจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เชํน 

   ๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 

   ๑.๒ ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

   ๑.๓ การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

   ๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

  ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนํวยงาน ที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

   ๒.๑ การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแตํงตั้ง การประเมินและการพัฒนา 

   ๒.๒ การสร๎างแรงจูงใจให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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 นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที ่๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๑. เพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

   ๑.๑ สํงเสริมผู๎เรียนทุกคนให๎ได๎รับโอกาสในการเข๎ารับบริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

   ๑.๒ สร๎างความเข๎มแข็งของระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ระบบสํงเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ๎มครองนักเรียน และการสร๎างภูมิคุ๎มกัน  
         ทางสังคม 

  ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

   ๒.๑ ใช๎เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เชํน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information  
         technology : DLIT), อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู๎ ห๎องปฏิบัติการภาษาอิเลคทรอนิกส์ เป็นต๎น 

 นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  5.๑ การสร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

  5.๒ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

  5.๓ สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภาคสํวนตําง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  ๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

   ๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ การก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
         ธรรมาภิบาล 

   ๑.๒ บริหารงบประมาณและการสนับสนุนคําใช๎จํายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข๎าถึงได๎ 
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   ๑.๔ สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เชํน โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนต๎นแบบขับขี่ปลอดภัย  โรงเรียนสํงเสริมวินัยการออม  
         โรงเรียนต๎นแบบสํงเสริมดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ๎าน  โรงเรียนต๎นแบบพิการเรียนรวม  โรงเรียนจัดกิจกรรมเป็นหนึ่งได๎โดยไมํต๎องพ่ึงยาเส พติด 
         (TO BE NUMBER ONE) 

   ๑.๕ จัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎เข๎มแข็ง 

   ๑.๖ ยกยํองเชิดชูเกยีรติครู ลูกจ๎าง ผู๎ปกครอง และนักเรียน ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

  ๒. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 

   ๒.๑ สํงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”เป็นต๎น 
   ๒.๒ ให๎ความรํวมมือการสร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขํายเชํน  เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
         ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎สหวิทยาเขต เครือขํายผู๎ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เกํา ครู และผู๎ปกครองของ  
         โรงเรียน 

  ๓. สํงเสริมความเข๎มแข็งและความตํอเนื่องการมีสํวนรํวมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
   ๓.๑ ผู๎ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก า กับดูแล ตลอดจนการสํวนรํวม 
         รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนรํวมกับโรงเรียน 
   ๓.๒ ให๎ข๎อมูลสถาบันหรือหนํวยงานทางการศึกษา ในการคัดเลือกผู๎เรียนเข๎าศึกษาตํอด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 





 นโยบายด้านที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก 

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1น๎อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและ
พระบรมราโชบายด๎านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎อยํางยั่งยืน 

๑. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎สอน มีการบูรณาการ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ อยําง
ยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝ๎งและเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธีตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๒. ร๎อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมวีิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธีตํอต๎านการทุจริตคอรัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเก่ียวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผํานหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู๎ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

๓. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียน มีความรู๎ความเข๎าใจที่
ถูกต๎อง เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผํานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ประวัติศาสตร์ 
และความเป็นพลเมือง 

๒. ปลูกฝ๎งผู๎เรียนด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
และ คํานิยมที่พึงประสงค์ 

๒.๑ สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน และนอก
ห๎องเรียน ที่เอ้ือตํอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและคํานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ 

๔. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและคํานิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๒.๒ เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคาม ใน
รูปแบบใหมํ เชํน อาชญากรรม และความรุนแรง ในรูปแบบ
ตํางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ
ภัยจากไซเบอร์ 

๕. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียน ที่มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ 
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 นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนา
ผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพด๎วยการปรับ
หลักสูตรการวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสม 

1.1 น าหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพและ
จัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต๎องการของผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่น และสังคม 

๑. โรงเรียนน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียนจัดการเรียนรู๎สอดคล๎องกับหลักสูตร ตาม
ความจ าเป็นและความต๎องการของผู๎เรียนชุมชน ท๎องถิ่น 
และสังคม 

๑.๒ สํงเสริมการเรียนการสอน ให๎ผู๎เรียนมีความม่ันใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาเมียนมําร์ 

 

๓. ร๎อยละ 6๐ ของผู๎เรียน ผํานเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ 

๔. จัดการเรียนการสอนภาษาจีนและเมียนมําร์ 

๑.๓ ระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับมีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ 

๕. ร๎อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบการวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู๎ 2.1 ผู๎เรียนสามารถอํานออกเขียนได๎ 6. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียน มีทักษะ การอําน การเขียน 

๒.2 สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน 7. นักเรียนทุกคนรํวมกิจกรรมสํงเสริมรักการอําน 

๒.3 จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ ผํานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เน๎นทักษะกระบวนการให๎เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก๎ป๎ญหา และคิดสร๎างสรรค์ ใน
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้งในและนอกห๎องเรียน 

8. ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแตํร๎อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
ในแตํละกลุํมสาระ มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
ที่ผํานมา 

9. ร๎อยละ ๗๐ ของผู๎เรียน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดแก๎ป๎ญหา และคิดสร๎างสรรค์จากการเรียนรู๎ 
ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 



10 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 
 

 

 

 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู๎ 2.4 ผู๎เรียนมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ 10. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล๎องกับ
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.5 ปลูกฝ๎งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา 
ศาสตร์ 

๑1. โรงเรียนปลูกฝ๎งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียน 

๒.6 ผลิต จัดหาและใช๎สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้ง
การพัฒนาห๎องสมุด และแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู๎ได๎ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน
เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 

๑2. โรงเรียนผลิต จัดหาและใช๎สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีนวัตกรรมห๎องสมุดและแหลํงเรียนรู๎ 

2.7 จัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูํไปกับวิชาสามัญ  ๑3. โรงเรียนมีหลักสูตรทักษะอาชีพอยํางน๎อย ๑ 
หลักสูตร 

๒.8 ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎มีความสามารถพิเศษ) ให๎เต็มตาม
ศักยภาพด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม 

๑4. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็น
พิเศษ ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม 

๒.9 จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตํอและการประกอบ
อาชีพอยํางเข๎มแข็งตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๑5. โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตํอและ
การประกอบอาชีพ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3. สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน ๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA (Programme for International Student 
Assessment) 

16. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 

๓.๒ สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ 
ในด๎านตําง ๆ 

17. โรงเรียนสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความ
เป็นเลิศในด๎านตํางๆ 

๓.๓ จัดการเรียนรู๎เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชํน 
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิด และการสร๎างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ
สร๎างมูลคําเพ่ิม สอดคล๎องกับประเทศไทย ๔.๐ 

18. โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิม 
สอดคล๎องกับประเทศไทย ๔.๐ 

๔. สํงเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๔.๑ จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

 

19. โรงเรียนผลการวิจัยไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

๔.๒ ให๎มกีารท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ 
การวัดและประเมินผล โดยเน๎นให๎มีการวิจัยในชั้นเรียน 

๒0. ร๎อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช๎พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
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 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให๎สามารถจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เชํน TEPE Online (Teachers 
and Educational Personnels Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชน
แหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ(Professional Learning 
Community : PLC)การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

๑. ร๎อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับ
การพัฒนาผํานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัย 

๒. ร๎อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการก าหนดแผนอัตรา 
ก าลัง การสรรหาการบรรจุแตํงตั้ง การประเมินและการ
พัฒนา การสร๎างแรงจูงใจให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

๓. ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการสรรหา
และบรรจุแตํงตั้งตรงความต๎องการของโรงเรียน 

๔. ประเมินและพัฒนาครูผู๎ชํวยตามระบบ 

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงานตามกรอบของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
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นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. เพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

๑.๑ นักเรียนทุกคนให๎ได๎รับโอกาสในการเข๎ารับบริการทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

๑. นักเรียน ม.ต๎น ได๎รับโอกาสในการเข๎ารับบริการทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

๒. ได๎รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได๎รับโอกาสในการเข๎ารับ
บริการทางการศึกษาอยํางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

๑.๒ ตํอยอดสร๎างความเข๎มแข็งของระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนระบบสํงเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ๎มครอง
นักเรียน และการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม 

๓. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 

๔. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบสํงเสริมความประพฤตินักเรียน 

๕. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบคุ๎มครองนักเรียน 

๖. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม 

๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๒.๑ ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กด๎อยโอกาสที่ไมํอยูํในทะเบียนราษฎร เชํนเด็กไร๎
สัญชาติ เด็กพลัดถิ่นเด็กตํางด๎าว เด็กไทยที่ไมํมีเลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต๎น 

๗. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียน ได๎รับการศึกษาที่เหมาะสม
เต็มตามศักยภาพ 

 

๒.๒ ใช๎เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
อยํางทั่วถึง เชํน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผําน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT)  

๘. ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎เรียน ได๎ใช๎เทคโนโลยีทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึง 



14 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

๑.๑ สร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมมีคุณธรรม จริยธรรมและ
น๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนการสร๎าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน๎อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎และสื่อ
การเรียนรู๎ตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

๒. โรงเรียนมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎การสร๎างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

๑.๓ มีเครือขํายความรํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

๓. โรงเรียนมีเครือขํายความรํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยําง
น๎อย ๑ เครือขํายขึ้นไป 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผนการน าแผนไปสูํการปฏิบัติการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๑. โรงเรียนใช๎จํายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมีการก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



15 
นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒ บริหารงบประมาณและการสนับสนุนคําใช๎จํายเพื่อ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวปฏิบัติ 

๒. มีการจัดท าแผนการใช๎จํายงบประมาณสอดคล๎องแนว
ทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษา 

๑.๓ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดการศึกษา ทีมี่
มาตรฐานเชื่อมโยงและเข๎าถึงได๎ 

๓. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา 

๑.๔ สร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนคุณธรรม 

๔. โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคล๎องกับ
นโยบายและพ้ืนที่ 

๑.๕ จัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎
เข๎มแข็ง 

๕. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

๑.๖ ยกยํองเชิดชูเกียรติครู ลูกจ๎าง กรรมการสมาคมศิษย์เกํา
และกรรมการสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

๖. โรงเรียนยกยํองเชิดชูเกียรติครู ลูกจ๎าง กรรมการ
สมาคมศิษย์เกําและกรรมการสถานศึกษาฯ ที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์ 

๒. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีสํวนรํวม 

๒.๑ ใช๎การบริหารโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน (Area-based 
Management)  

๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมอยําง
เข๎มแข็ง 

๒.2 รํวมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย 
เชํน เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์
พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎สหวิทยาเขต  

2. โรงเรียนมีเครือขํายสร๎างความเข๎มแข็งในการยก 
ระดับคุณภาพการศึกษา อยํางน๎อย 3 เครือขําย 

๒.3 โรงเรียนจัดการศึกษาด๎วยพลังประชารัฐอยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืน 

3. โรงเรียนมีความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการแบบมี
สํวนรํวมด๎วยพลังประชารัฐ 
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นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  (ต่อ) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓. สํงเสริมการมีสํวนรํวมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน 

๓.๑ สํงเสริม สนับสนุนผู๎ปกครองชุมชน สังคม และ
สาธารณชนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจสร๎างความตระหนักใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการก ากับดูแล ตลอดจนการมี
สํวนรํวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

๑. หนํวยงานทุกระดับสํงเสริม สนับสนุนผู๎ปกครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ 
สร๎างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการ
ก ากับดูแล ตลอดจนการมีสํวนรํวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

๓.๒ ประสานสถาบันหรือหนํวยงานทางการศึกษาในการรับ
นักเรียนเข๎าเรียน ม.1 และ ม.4 และสถานที่เรียนตํอส าหรับ 
ม.3 และ ม.6 

๒. โรงเรียนประสานข๎อมูลกับสถาบันหรือหนํวยงานทาง
การศึกษาในการรับนักเรียนเข๎าเรียน ม.1 และ ม.4 และ
สถานที่เรียนตํอส าหรับ ม.3 และ ม.6 
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 ตารางแสดงรายละเอียดเงินแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบตัิการประจ าปี 2561 
 

 
โค

รง
กา

รท
ี ่

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ 

ประเภทเงิน 

 รวมท้ังสิ้น  ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

 ระดม
ทรัพยากร  

 เงินอื่นๆ  
 รายหัว  

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน  

มาตราฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน               

  งานวิชาการ               

  1. กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู๎กลุํมสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา               

      -จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์กีฬา-กรีฑา 5 รายการ       50,000             50,000  

นายเชวง       -สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านกีฬา ตลอดป ี       70,000             70,000  

      -กิจกรรมกีฬาภายใน 1 ครั้ง       30,000             30,000  

  2. กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู๎กลุํมสาระฯคณิตศาสตร์     

      -จัดซื้อจัดหาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู ๎ 1 ครั้ง       10,000             10,000  
น.ส.ปราณี 

      -การปรับปรุงห๎องเรียน IT  1 ครั้ง       40,000             40,000  

  3. กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู๎กลุํมสาระฯภาษาตํางประเทศ     

      -กิจกรรมคาํยภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง       15,000         50,000       65,000  

นางวิภาดา 

      -กิจกรรมวันส าคัญของชาติเจ๎าของภาษา 1 ครั้ง         5,000               5,000  

      -กิจกรรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ 6 ช้ิน         3,000               3,000  

      -กิจกรรมแขํงขันทักษะภาษา 2 ครั้ง         5,000               5,000  

      -กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศและสภาพแวดล๎อมแหลํงเรียนรู ๎ 4 รายการ       20,000             20,000  

      -กิจกรรมฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวัน (English Zone) ตลอดป ี         4,000               4,000  

      -กิจกรรมแหลํงเรยีนรูส๎ูํปูายนิเทศ 2 ครั้ง       10,000             10,000  



18 
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โค

รง
กา

รท
ี ่

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ 

ประเภทเงิน 

 รวมท้ังสิ้น  ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

 ระดม
ทรัพยากร  

 เงินอื่นๆ  
 รายหัว  

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน  

      -กิจกรรมโครงงาน/นิทรรศการ 2 ครั้ง         3,000               3,000    

      -กิจกรรมหนังสือเลมํเล็ก 2 ครั้ง         3,000               3,000  
นางวิภาดา 

      -กิจกรรมรักการอําน (Love Reading) 2 ครั้ง         2,000               2,000  

  4. กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู๎กลุํมสาระฯภาษาไทย     

      -สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านภาษาไทย ตลอดป ี         5,000               5,000  
นางกันต์ฤทัย 

      -กิจกรรม "วันสุนทรภูํควบคูํวันภาษาไทย" 1 ครั้ง       10,000             10,000  

  5. กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู๎กลุํมสาระฯสังคมศึกษาฯ     

      -จัดซื้อจัดหาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู ๎ 1 ครั้ง       10,000             10,000  
น.ส.สุนทรี 

      -กิจกรรมวันส าคัญตํางๆ ตลอดป ี       10,000             10,000  

  6. กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู๎กลุํมสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลย ี     

      -จัดซื้อจัดหาวสัดุ อุปกรณ์การเลี้ยงไก ํและจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ         30,000             30,000  นายพจนารถ 

      -การซํอมบ ารุงคอมพิวเตอร ์         60,000             60,000  น.ส.นาถอนงค์ 

  7. กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู๎กลุํมสาระฯวิทยาศาสตร ์     

      -จัดหาอุปกรณ์ สารเคมี สื่อนวตักรรม เพื่อการเรียนรู ๎         30,000             30,000  
นางรัตนา 

      -การปรับปรุงห๎องปฏิบัติการวทิยาศาสตร ์         40,000             40,000  

  8. กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู๎กลุํมสาระฯศลิปศึกษา   

      -จัดซํอมบ ารุงอุปกรณด์นตรดีุรยิางค์ 1 ครั้ง       20,000             20,000  นายสมพร 

      -จัดซื้อจัดหาอุปกรณด์นตรีไทยเสรมิวง 1 ครั้ง       25,000             25,000  นายภาณุพงศ์ 

      -จัดซื้อจัดหาเครื่องประดับและชุดแตํงกายนาฏศลิป ์ 1 ครั้ง       15,000             15,000  น.ส.กุสาวดี 
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โค

รง
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ี ่

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ 

ประเภทเงิน 

 รวมท้ังสิ้น  ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

 ระดม
ทรัพยากร  

 เงินอื่นๆ  
 รายหวั  

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน  

      -จัดซื้อจัดหาวสัดฝุึกงานศิลปะ 1 ครั้ง       10,000             10,000  ครูทัศนศิลป์ 

      -คําจ๎างท าความสะอาดชุดวงดรุิยางค ์ ตลอดป ี       10,000             10,000  งานพัสดุ 

  9. กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู๎วิชาแนะแนว ตลอดป ี                       -    นางวิภาพร 

  10.งานห๎องสมุด     

      -จัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และหนังสือ ตลอดป ี       50,000             50,000  
นางนิตยา 

      -จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค๎น 10 เครื่อง          70,000       70,000  

  11.กิจกรรมการประกวดโครงงาน 1 ครั้ง                       -    นางจันทร์แรม 

  12.งานนักเรียนเรียนรวม ตลอดป ี          20,000       20,000  น.ส.พัทธนันท์ 

  13.งานก ากับ ติดตาม นิเทศภายใน ทุกกลุํมสาระ                       -    นางจันทร์แรม 

  14.การน าเสนอวิธีปฏิบัติทีด่ ี(Best Practice) 1 ครั้ง                       -    
หัวหน้ากลุ่ม

สาระ 
  15.กิจกรรมสํงเสรมิ ICT ตลอดป ี        200,000     200,000  นายสิทธิพงษ์ 

  16.กิจกรรมสํงเสรมิการแขํงขันศลิปหัตถกรรมนักเรียน ทุกระดับ       80,000             80,000  

นางจันทร์แรม 

  17.กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ๎ ม.ต๎น                       -    

  18.การขับเคลื่อนประสิทธิภาพกลุํมสาระวิชาและกิจกรรม ทุกกลุํมสาระ                       -    

  19.งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี 1 ครั้ง                       -    

  20.งานสํงเสริมพัฒนาการเรียนรูข๎องนักเรียน ตลอดป ี                       -    
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ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ 

ประเภทเงิน 

 รวมท้ังสิ้น  ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

 ระดม
ทรัพยากร  

 เงินอื่นๆ  
 รายหัว  

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน  

2 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์   

  งานกิจการนักเรียน   

  1.กิจกรรมสํงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม   

      -กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ม.4         5,000               5,000  

นางรัศมี 

      -กิจกรรมฟื้นวิถีวันพระ 12 ครั้ง         4,000               4,000  

      -กิจกรรมศาสนพิธีกํอนเรยีนทกุวันพระ ตลอดป ี                       -    
      -กิจกรรมสํงเสริมความกตัญํู (ไหว๎ครู) 1 ครั้ง         3,000               3,000  

      -กิจกรรมพบพระช าระจิต 4 ครั้ง         5,000               5,000  
      -กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 1 ครั้ง         3,000               3,000  

      -กิจกรรมชั่วโมงบริหารจัดการจริยธรรม ตลอดป ี                       -    
      -กิจกรรมแหเํทียนจ าน าพรรษา 1 ครั้ง       10,000             10,000  
  2.งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข     

      -กิจกรรมห๎องเรียนสีขาว ตลอดป ี       16,000             16,000  

นายวีระชัย 
      -กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 1 ครั้ง         2,000               2,000  

      -กิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพตดิ 1 ครั้ง         2,000               2,000  
      -กิจกรรมการคัดกรองผู๎เสพสิ่งเสพติด 2 ครั้ง       10,000             10,000  
      -กิจกรรมเฝูาระวังจุดเสี่ยงในชํวงเทศกาล 1 ครั้ง                       -      - นายชวลิต 

      -กิจกรรมวันสิ่งแวดล๎อมโลก 1 ครั้ง         3,000               3,000    - สภานักเรียน 
      -กิจกรรมการจัดท าบตัรนักเรียนแบบสมาร์ทการ์ด 1,200 คน    150,000           150,000  นายสิทธิพงษ์ 
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ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ 

ประเภทเงิน 

 รวมท้ังสิ้น  ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 
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ทรัพยากร  

 เงินอื่นๆ  
 รายหัว  

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน  

  3.งานระะบบดูแลชํวยเหลือนักเรยีน   
      -กิจกรรมการเยีย่มบ๎านนักเรียน 100%       20,000             20,000  

นางสาวสาวิตรี 
      -กิจกรรมการเยีย่มบ๎านนักเรียนกรณีพิเศษ 1 ครั้ง         5,000               5,000  
      -การมอบทุนการศึกษาและป๎จจัยพื้นฐาน       600,000     150,000     750,000  
      -กิจกรรมคดักรอง              5,000         5,000  

  4.งานธนาคารในโรงเรยีน 1,200  คน                       -    นายชวลิต  

  5.งานสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   

      -กิจกรรมสภานักเรียน 1 ครั้ง       25,000         10,000       35,000  นายชวลิต 

  6.การขับเคลื่อนโรงเรยีนเครือขํายโรงเรียนสุจริต ตลอดป ี          20,000       20,000  นางจันทร์แรม 

  7.กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถนนปลอดภัย 1 ครั้ง          10,000       10,000  น.ส.เนตรนภา 

  8.กิจกรรมสหกรณ์ร๎านคา๎โรงเรียน 1,200  คน                       -    นายอุดมศักดิ์ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บริหาร 

3 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
  

  1.งานแผนงานและงบประมาณ 

      -การจัดท าข๎อมลูและสารสนเทศโรงเรยีน 1 ครั้ง         2,500               2,500  
งานบริหาร 

      -การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี และแผนพัฒนา  1 ครั้ง         3,500               3,500  
      -งานพัสดุและสินทรัพย ์ ตลอดป ี       24,000             24,000  

นางสุรีรัตน์       -งานเอกสารและการพมิพ ์ ตลอดป ี    289,000           289,000  

      -งานสํงเสรมิศักยภาพทุกกลุํมสาระ (คําไฟฟูา) ทุกกลุํมสาระ    700,000           700,000  
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โค

รง
กา

รท
ี ่

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ 

ประเภทเงิน 

 รวมท้ังสิ้น  ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

 ระดม
ทรัพยากร  

 เงินอื่นๆ  
 รายหัว  

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน  

  2.งานบุคคล   
      -กิจกรรมพัฒนาคณุภาพบุคลากร ตลอดป ี    100,000           100,000  

ผู้อ านวยการ 
      -การจ๎างครูและบุคลากร 16 คน      2,000,000    ######### 
      -งานสํงเสรมิสวสัดิภาพและสวสัดิการครูและลูกจ๎าง ทุกคน                       -    

      -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ศึกษาดูงาน)      100,000           100,000  
      -งานสร๎างขวัญและก าลังใจ ทุกคน            3,000         3,000  
  3.งานบริหารทั่วไป   

      -งานยานพาหนะราชการ 4 คัน    100,000       100,000     200,000  นายอุดร 
      -งานบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 100%    130,000           130,000  นายสมพร 

     *  -งานปรับปรุงซํอมแซมอาคารสถานท่ี บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 100%    400,000         20,000     420,000  นายสมพร 

      -การประชุมผู๎ปกครองนักเรียน ปีละ 2 ครั้ง          30,000       30,000  

ผู้อ านวยการ 
      -การสร๎างความเข๎มแข็งสมาคมศิษย์เกํา คร ูและผู๎ปกครอง  ตลอดป ี                       -    

        และคณะกรรมการสถานศึกษา            18,200       18,200  

      -งานสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดป ี       30,000                  -         30,000  

      -งานประชาสัมพันธ์และการยกยํองผลงาน ตลอดป ี       70,000             70,000  น.ส.ปวีณา 

      -งานสารบรรณ ตลอดป ี       22,000             22,000  นายอรรคพล 

      -งานอนามัยและโภชนาการ ตลอดป ี       10,000             10,000  น.ส.วัชร ี

  4.งานกิจการนักเรียน   

      -งานสํงเสรมิวินัยจราจร ตลอดป ี          10,000       10,000  
นายชวลิต 

      -งานสวัสดิการ สวสัดิภาพ และความปลอดภัยนักเรียน ตลอดป ี          10,000       10,000  
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ตารางแสดงรายละเอียดเงินแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  

 

โค
รง

กา
รท

ี่ 

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ 

ประเภทเงิน 

 รวมทั้งสิ้น  ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

 ระดม
ทรัพยากร  

 เงินอ่ืนๆ  
 รายหัว  

 ปัจจัย 
พื้นฐาน  

มาตราฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
            

  งานวิชาการ 
 

            

  1.งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลและเทียบโอน   
      -งานทะเบียน   50,000    

 
  50,000  นายอุดมศักดิ์ 

      -งานวัดผลและประเมินผล    32,000  
  

  32,000  นางจินตจิต 

  2.งานพัฒนา ก ากับและนิเทศหลักสูตร 2 ครั้ง                   -    นางจันทร์
แรม   3.งานนิเทศวิชาการภายในโรงเรียน 2 ครั้ง                   -    

  4. กิจกรรมสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในหลักสูตร   

      -วันสถาปนาลูกเสือ 1 ครั้ง         500                500  นายเลิศพันธ ์

      -วันถวายราชสดุดี 1 ครั้ง         500                500  นายเลิศพันธ ์

      -พิธีเข๎าประจ าหมูํยุวกาชาด 1 ครั้ง         500                500  น.ส.ศิกาญจน์ 

      -กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด 1 ครั้ง         500                500  น.ส.ศิกาญจน์ 

      -พิธีเปิดกองนักศึกษาวิชาทหาร 1 ครั้ง       1,000             1,000  นายชวลิต 

      -ชุมนุมสํงเสริมวิชาการ ทุกชุมนุม       5,000             5,000  นายอดิศักดิ์ 

      -กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยขน์ ตลอดปี                   -    นายอดิศักดิ์ 

      -กิจกรรมในหลักสูตร ตลอดปี       5,000             5,000  นายอดิศักดิ์ 

      -กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ป๎จฉิมนิเทศ) ม.3, ม.6 
    

15,000  
      

    
15,000  

นายอดิศักดิ์ 
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ตารางแสดงรายละเอียดเงินแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 

โค
รง

กา
รท

ี ่

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ 

ประเภทเงิน 

 รวมท้ังสิ้น  ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

 ระดม
ทรัพยากร  

 เงินอื่นๆ  
 รายหัว  

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน  

      -กิจกรรมสํงเสริมการอําน ทุกคน       15,000             15,000  นางนิตยา 

  5.งานแนะแนวการศึกษา ตลอดป ี       10,000             10,000  นางวิภาพร 

  6.งานกองทุนเงินก๎ูยืมเพื่อการศึกษา(ก.ย.ศ.) 1 ครั้ง                -             5,000         5,000  นางวิภาพร 

  7.งานประชุมกลุํมสาระ / PLC ทุกเดือน                       -    

ทุกกลุ่มสาระ   8.การจัดท าวิจัยในช้ันเรยีน 
1เรื่อง/ภาค

เรียน 
                      -    

  9.การวิเคราะห์ผลการเรียนรายบคุคล ทุกรายวิชา                       -    

  10.จัดท าบันทึกสรุปการจดัการเรยีนรู๎รายชั่วโมง ทุกช่ัวโมง                       -    
ทุกกลุ่มสาระ 

  11.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ๎
คนละ1
รายวิชา 

                      -    

  12.การสอนเสริมตามแนวแบบทดสอบ O-NET/PISA และยกผลสมัฤทธ์ิ ตลอดป ี                       -    
ทุกกลุ่มสาระ 

  13.การซํอมเสริมและแก๎ไขผลการเรียนต่ า/ไมผํํานเกณฑ ์ ตลอดป ี                       -    
  14.งานแหลํงเรยีนรู๎และภมูิป๎ญญาท๎องถิ่น ตลอดป ี                       -    ทุกกลุ่มสาระ 

  15.งานพัฒนาสื่อการเรียนรู๎และนวัตกรรม ตลอดป ี                       -    ทุกกลุ่มสาระ 

  16.งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดป ี                       -    นายวรวุฒิ 
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โค

รง
กา

รท
ี ่

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ 

ประเภทเงิน 

 รวมท้ังสิ้น  ผู้รับผิดชอบ 
เงินอดุหนุน 

 ระดม
ทรัพยากร  

 เงินอื่นๆ  
 รายหัว  

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน  

มาตราฐานที่ 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

5 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  

  งานแผนงานและงบประมาณ 
  1.งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดป ี                       -    นางสุรีรัตน์ 

  2.งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง                       -    นางนิตยา 
  ส ารองจําย  10 %       400,000           400,000  ผู้อ านวยการ 

รวมทั้งสิ้น       
3,454,000  #######  2,000,000   731,200     6,785,200    

                                                      รวมทั้งสิ้น  5 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น          6,785,200       บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
      สรุปการประมาณการเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  ม.ต้น          คนละ   3,500  บาท/คน/ปี        ม.ปลาย      คนละ   3,800   บาท/คน/ปี 

 
 

 
                                     รวมประมาณ      4,000,000   บาท 

 
      แบํงเป็น         1. พัฒนาวิชาการ   60 %             เป็นเงิน      2,400,000         บาท 

 
                         2. บริหารทั่วไป      30 %             เป็นเงิน      1,200,000         บาท 

 
                         3. ส ารองจําย        10 %             เป็นเงิน         400,000         บาท 

 
     ยอดรวมแผนการใช๎เงิน  3,454,000     บาท    ใช๎คืนผูกพันเกินแผนปฏิบัติราชการ 2560 (คํากระแสไฟฟูา)     จ านวน  546,000  บาท 
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  รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการที่ 3              พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู๎บริหาร  

 
         ชื่องานบริหารทั่วไป (3)        งานปรับปรุงซํอมแซมอาคาร  สถานที่  บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม      จ านวนเงิน  420,000   บาท 

 
    1) การปรับปรุงอาคาร 1             - ห๎องประชาสัมพันธ์      - ห๎องธนาคารในโรงเรียน    - ห๎องสภานักเรียน   - ศูนย์การเรียนรู๎อาเซียนและศาสตร์พระราชา  

 
                                              - ห๎องพักเวรครูกลางวัน 

 
    2) การปรับปรุงอาคาร 3            - ห๎องสมุด (วิทยบริการ)  - ห๎องประชุมและเรียนรวม 120 คน   - ห๎องนอนเวรคนงานกลางคืน    - ห๎องเอกสารการพิมพ์    

 
                                              - ห๎องรองผู๎อ านวยการ    - ห๎องเก็บเอกสารราชการ 

 
    3) โรงฝึกงานหลัง 1 และ 2        การปูองกันนกพิราบ 

 
    4) การปรับปรุงส านักงานอ านวยการ     (เงินสํวนตัวผู๎อ านวยการ) 

 
    5) ที่กั้นบริเวณใต้ถุนอาคาร "พรหมรักษา"   เพ่ือความสะอาด ความเรียบร๎อยและการเสื่อมอาคาร 

         

 
ประมาณการและจัดท าโครงการของบไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 
 

   รายการ                                                                              รายการ 
 

 จ านวนเงินตั้งขอ  

 
      1             ปูกระเบื้อง/ฝูา - ผนัง/ ติดเครื่องปรับอากาศ/หม๎อแปลงไฟฟูา/ระบบเสียงอาคารพรหมรักษา  10,000,000  บาท  

 
      2              ห๎องปฏิบัติการทางภาษาอิเลคทรอนิกส์                   2,000,000  บาท  

     รวม                                                                          2  รายการ       12,000,000   บาท  

    

 

    
                 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ได๎รับทราบและเห็นชอบให๎ใช๎แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยให๎เริ่มตั้งแตํวันที่ 1 

เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนๆ ครั้งการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2561  

 

 

 
        

 
                              ลงชื่อ   ลงชื่อ     

 
                                            (นายจ านงค์  กลิ่นข า)                 (นายบุญศักดิ์  ไมตรีจิตร์)  

 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  
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แนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึ งบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ความเป็นมา 

  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได๎บัญญัติสาระส าคัญในหมวด ๕ หน๎าที่ของรัฐ ด๎านการศึกษา โดยมาตรา ๕๔ รัฐต๎องด าเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย และบัญญัติเกี่ยวกับการสนับสนุนคําใช๎จํายวําในการด าเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับ
การดูแลและพัฒนา หรือให๎ประชาชนได๎รับการศึกษา รัฐต๎องด าเนินการให๎ผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการศึกษาตามความถนัดของตน 

  ในสํวนของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมได๎บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษ าในลักษณะเชํนเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่งได๎บัญญัติไว๎วําการจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย ประกอบกับมาตรา 14 บัญญัติวํา บุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสิทธิได๎รับสิทธิประโยชน์ตามควรแกํกรณี ดังตํอไปนี้  

  (1) การสนับสนุนจากรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูํในความดูแลรับผิดชอบ  

  (2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด  

  (3) การลดหยํอนหรือยกเว๎นภาษีส าหรับคําใช๎จํายการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

  นอกจากนี้ หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ เห็นวํานโยบายจัดการศึกษาไมํเก็บคําใช๎จํายเป็นเวลา 15 ปี สอดคล๎องกับนโยบายด๎านการศึกษาของคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ า สร๎างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม แก๎ป๎ญหาความ ยากจนตลอดจนสํงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ละสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน จึงได๎ออกค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให๎จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไมํเก็บ
คําใช๎จํายมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 ได๎ยืนยันแนวทางการจัดให๎บุคคลได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อ ยกวํา 1๕ ปี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย และพัฒนาตํอไป 
ด๎วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแตํละรัฐบาลให๎เป็นหน๎าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพ่ือให๎สามารถจัดงบประมาณ
สนับสนุนได๎อยํางตํอเนื่อง และได๎ให๎ความหมายของคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ ดังนี้ 

  คําใช๎จํายในการจัดการศึกษา หมายความวํา งบประมาณที่รัฐจัดสรรให๎แกํหรือผํานทางสถานศึกษา หรือผู๎จัดการศึกษาเพ่ือเป็นคําใช๎จํายใน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 ปี และ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี หมายความวํา การศึกษาตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ๎ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเทํา และให๎หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด๎วย นอกจากนี้ ได๎ก าหนดความหมายของค าวํา ก ารศึกษาพิเศษ หมายความวํา 
การจัดการศึกษาให๎แกํบุคคลซึ่งมีความผิดปกติอยํางหนึ่งอยํางใด ซึ่งจ าเป็นต๎องจัดการศึกษาให๎เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคตําง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต๎อง การและ
ความจ าเป็นของแตํละบุคคล และ การศึกษาสงเคราะห์หมายความวํา การจัดการศึกษาให๎แกํเด็กที่ตกอยูํในภาวะยากล าบากหรืออยูํในสถานภาพที่ด๎ อยกวําเด็กทั่วไปหรือที่มีลักษณะเป็น 
การกุศล เพ่ือให๎มีชีวิตและความเป็นอยูํที่ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ถูกต๎องและเหมาะสมกับวัย 

  ทั้งนี้ ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 28/2559 ได๎ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให๎จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไมํเก็บ คําใช๎จําย ข๎อ 2 ให๎สํวน
ราชการที่เกี่ยวข๎องตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเตรียมการเพ่ือจัดให๎เด็กเล็ก กํอนวัยเรียนได๎รับการดูแล และพัฒนาทางรํางกาย จิตใจ วินั ย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาโดยสํงเสริมและ
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สนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนเข๎ามีสํวนรํวมในการด าเนินการ ข๎อ 3 ให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 ปี ให๎มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย และให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ก าหนดอัตรา คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาส าหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี โดยมีคําใช๎จําย ได๎แกํ (1) คําจัดการเรียนการสอน (2) คําหนั งสือเรียน (3) คําอุปกรณ์การเรียน 
(4) คําเครื่องแบบนักเรียน (5) คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และ(6) คําใช๎จํายอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ และข๎อ 6 ให๎อัตราคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีผลใช๎อยูํในวันกํอนวันที่ค าสั่งนี้ใช๎บังคับ ยังคงมีผลใช๎บังคับตํอไปจนกวําจะมีการก าหนดอัตราคําใช๎จํายส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ตามข๎อ 3 

  โดยการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานได๎มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๒ ขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปีเพ่ือด าเนินงานสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นล าดับตํอเนื่องมาจนถึงป๎จจุบัน 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให๎ปรับอัตราคําเงินอุดหนุนคําใช๎จํายตํอหัวส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน โดยแบํงการปรับเพิ่มเป็น 3 ปีการศึกษาอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํปีการศึกษา 2553 ใช๎อัตราดังกลําวจนถึงป๎จจุบัน 

 งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 

  กระทรวงศึกษาธิการ ได๎เสนอเรื่องการเพ่ิมเงินอุดหนุนคําใช๎จํายตํอหัวส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข๎าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจ ารณาการปรับอัตราคําเงินอุดหนุน
คําใช๎จํายตํอหัวส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยใช๎ผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการการปรับเพ่ิมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช๎
ผลการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมติคณะรัฐมนตรี ได๎ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให๎ปรับอัตราคําเงินอุดหนุนคําใช๎จํายตํอหัว
ส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยแบํงการปรับเพ่ิมเป็น 3 ปี การศึกษาอยํางตํอเ นื่อง ตั้งแตํปีการศึกษา 2553 
ใช๎อัตราดังกลําวจนถึงป๎จจุบัน ดังนี้ 
  ก. การศึกษาในระบบโรงเรียน    อัตราเดิม  อัตราใหมํ  ปี 2550  ปี 2551  ปี 2552  ปี 2553-ป๎จจุบัน 
  1. กํอนประถมศึกษา     600   1,700   783   1,149   1,516   1,700 
  2. ประถมศึกษา      1,100   1,900   1,233   1,499   1,766   1,900 
  3. มัธยมศึกษาตอนต๎น     1,800   3,500   2,083   2,649   3,216   3,500 
  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   4.1 ประเภทสามัญศึกษา   2,700   3,800   2,883   3,249   3,616   3,800 
   4.2 ประเภทอาชีวศึกษา 
    4.2.1 ชํางอุตสาหกรรม   4,640   6,500   4,950   5,570   6,190   6,500 
    4.2.2 พาณิชยกรรม   3,040   4,900   3,350   3,970   4,590   4,900 
    4.2.3 คหกรรม    3,940   5,500   4,200   4,720   5,240   5,500 
    4.2.4 ศิลปกรรม   4,940   6,200   5,150   5,570   5,990   6,200 
    4.2.5 เกษตรกรรม 
     - เกษตรกรรมทั่วไป  4,140  5,900   4,433   5,019   5,605   5,900 
     - เกษตรกรรมปฏิรูป  9,140   11,900  9,600   10,520  11,440  11,900 
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 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเสมอภาคและเป็นธรรม ในรายการพ้ืนฐาน ได๎แกํ คําจัดการเรียนการสอน คําหนังสือเรียน คําอุปกรณ์การเรียน 
คําเครื่องแบบนักเรียนและคํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎นักเรียนทุกคนมีความพร๎อมที่จะได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย 

  ด้านคุณภาพ 

   นักเรียนมี ความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับ  โดยเน๎นการเสริมสร๎างความคิด
สร๎างสรรค์ผํานกระบวนการเรียนรู๎ ผํานการใช๎สื่ออุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม ให๎องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชน องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสรํวมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ 

  ด้านปริมาณ 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕61                                                จ านวนทัง้สิ้น      6,945,488  คน 

   1.1 นักเรียนแยกตามระดับการศึกษา   ดังนี้  
         ๑.1.1 ระดับกํอนประถมศึกษา  898,998   คน 
         1.1.๒ ระดับประถมศึกษา  3,220,408   คน 
         1.1.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  1,765,130   คน 
         1.1.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  1,039,923  คน 
         1.1.๕ ระดับ ปวช. (สถานประกอบการ)  7,973   คน 
         1.1.๖ นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ  13,056   คน 
   1.2 นักเรียนแยกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้  
         1.2.๑ โรงเรียนปกติ (จ านวน 30,306 โรง)  6,863,376    คน 
         1.2.2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (จ านวน 51 โรง)  ๔๔,521    คน 
         1.2.3 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ (จ านวน 48 โรง)  15,957    คน 
         1.2.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ (จ านวน 77 ศูนย์)  13,056    คน 
         1.2.5 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ  8,578    คน 
         ( จัดโดยครอบครัว  605  คน   จัดโดยสถานประกอบการ   7,973   คน) 
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   2. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้ 

   ก. โรงเรียนปกติ 

 
   ข. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
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   ค. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

 
   ง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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   จ. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ 

 
 ๒. ค่าหนังสือเรียน 

  ๒.๑ งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎รับงบประมาณ ปี 2561 เป็นคําหนังสือเรียนทุกระดับชั้นและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะ ป.๑ - ป.๖ 
ใน 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ในการศึกษาข้ันพื้นฐานและเป็นคําหนังสือเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย เพ่ือจัดสรรให๎นักเรียนมีหนังสือใช๎เรียนครบทุกคน ดังนี้ 

   มูลค่าหนังสือต่อชุด 

   กํอนประถมศึกษา        ๒๐๐.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑        625.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        619.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓        ๖๒๒.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔        673.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕        806.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        ๘๑๘.00 บาท/คน/ปี 
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   มูลค่าหนังสือต่อชุด 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑        764.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ๘77.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ๙๔๙.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     1,318.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     ๑,๒๖๓.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     ๑,๑09.00 บาท/คน/ปี 

   ชั้น ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ)   ๒,๐๐๐.00 บาท/คน/ปี 

  2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช้ 

   กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให๎สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือตามกิจกรรมการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการขยายโอกาส
การเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ ได๎แกํ 

   2.2.๑ ระดับกํอนประถมศึกษาใช๎หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล๎องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 

   2.2.2 ระดับประถมศึกษา (ป.๑–ป.๖) ใช๎หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ 

    ๑) ภาษาไทย    ๒) คณิตศาสตร์  ๓) วิทยาศาสตร์    ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖) ศิลปะ  ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘) ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

    และใช๎แบบฝึกหัดในรายวิชาพ้ืนฐาน ๓ กลุํมสาระการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให๎มี เพ่ือเสริมทักษะที่จ าเป็นแกํนักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาเทํานั้น ได๎แกํ 

    ๑) ภาษาไทย   ๒) คณิตศาสตร์  ๓) ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

   2.2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖) ใช๎หนังสือเรียน สาระการเรียนรู๎พ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

   หมายเหตุ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให๎ใช๎มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 



34 
ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2560 

  ๒.๓ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 

   2.3.๑ การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดครูผู๎สอนเป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณคําทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร 
และวิชาการผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝุาย (ผู๎แทนครู ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนชุมชน และผู๎แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหาสาระยากงํายเหมาะสมกับผู๎เรียน ให๎เลือกจาก
บัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู๎ส าหรับเลือกใช๎ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61 จากเว็บไซต์ฐานข๎อมูลบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู๎ส าหรับเลือกใช๎ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web หรือ เว็บไซต์ ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน http://academic.obec.go.th หรือ http://www.obec.go.th 

   ส าหรับการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ครูผู๎สอนปฐมวัย เป็นผู๎คัดเลือกหนังสือตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและผํานคว ามเห็นชอบจาก
คณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย (ผู๎แทนครู ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนชุมชน และผู๎แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากความสอดคล๎องของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาตํอการสํงเสริมนิสัยรักการอําน สํงเสริมกระบวนการคิดคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล๎อม ฯลฯ ซึ่งสามารถดู รายชื่อตัวอยํางหนังสือที่ผํานการประกวด 
การคัดเลือก จากหนํวยงานภาครัฐและเอกชนจากเว็บไซต์ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th หรือเว็บไซต์ฐานข๎อมูลบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู๎ส าหรับ
เลือกใช๎ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 http://academic.obec.go.th/textbook/web/ 

   ๒.3.2 การจัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 

    (1) หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จัดซื้อเพ่ือใช๎ส าหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ควรมีหลากหลายประเภท หลายหลายในด๎านของผู๎แตํง ผู๎วาดภาพประกอบและเนื้อหาการเรียนรู๎ และมีจ านวนเพียงพอเหมาะสมตํอการจัดประสบการณ์ในห๎องเรียนระดับปฐมวัย 

    (2) หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎ด าเนินการจัดซื้อ ดังนี้ 

     (2.1) จัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎นักเรียนครบทุกคน โดยหนังสือเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให๎พิจารณา
เลือกซื้อฉบับที่สอคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     (2.2) จัดซื้อแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาใน ๓ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ได๎แกํ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาตํางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือแจกให๎แกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน โดยไมํเรียกเก็บคืน ทั้งนี้ การจัดซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให๎พิจารณาเลือกซื้อ ฉบับที่สอดคล๎อง
กับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

     ทั้งนี้ ในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนทุกกรณี ให๎สถานศึกษาด าเนินการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย ส าหรับกรณีที่ได๎รับแจ๎งจัดสรรงบประมาณยังไมํครบตามวงเงินงบประมาณคําหนังสือเรียน ให๎สถานศึกษายื มเงินจาก งบเงินอุดหนุน รายการคํากิจกรรมพัฒนา

http://academic.obec.go.th/textbook/web
http://www.obec.go.th/
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คุณภาพผู๎เรียนมาใช๎เป็นล าดับแรกกํอน หากยังไมํพอให๎ยืมเงินจากรายการคําจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับถัดไป และเมื่อได๎รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมครบจ านวนนักเรียนจริง ให๎สํงใช๎
คืนรายการเดิม 

    (3) งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด สามารถถัวจํายระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎และระดับชั้นได๎ 

    (4) ให๎สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อ / จัดหาให๎แกํนักเรียนทุกคน และสร๎างวินัย ให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช๎หนั งสือให๎คุ๎มคํา
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

    (5) งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎พ้ืนฐาน/รายวิชาพ้ืนฐาน ให๎แกํนักเรียนทุกคนแล๎ว สามารถน าไปจัดซื้อหนังสื อเสริม
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย หนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติม/รายวิชาเพ่ิมเติมที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัด ท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ได๎แกํ ใบงาน ใบความรู๎ เป็นต๎น โดยผํานความเห็นชอบรํวมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝุาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    (6) วิธีด าเนินการจัดซื้อ 

     (6.๑) ให๎สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข๎อง โดยให๎ค านึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและให๎ตํอรองราคาจากผู๎ขาย 

เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจ าเป็นต๎องระบุชื่อส านักพิมพ์และชื่อผู๎แตํงเป็นการเฉพาะ ให๎ด าเนินการโดยเปิดเผย โปรํงใส และเปิดโอกาสให๎มีการแขํงขันกัน
อยํางเป็นธรรม โดยให๎จัดท าหนังสือแจ๎งให๎ผู๎มีอาชีพ ร๎านค๎า ส านักพิมพ์ เข๎าแขํงขันราคาให๎มากที่สุดเทําที่จะท าได๎ เมื่อมีผู๎เสนอราคาต่ าสุดแล๎ว หากเห็นวําราคายังไมํเหมาะสมให๎ท าการ
ตํอรองราคาให๎มากที่สุดเทําที่จะท าได๎ 

     (6.๒) ให๎สถานศึกษาเตรียมด าเนินการหาผู๎ขายไว๎ให๎พร๎อม เพ่ือที่จะท าสัญญาได๎ทันที เมื่อได๎รับแจ๎งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข๎าบัญชีเงิ น
ฝากธนาคารของสถานศึกษา 

     (6.3) เมื่อได๎รับเงินงบประมาณให๎ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได๎รับแจ๎งการโอนเงิน และจ านวนเงินในสมุดคูํฝากของธนาคารวํามีจ านวนเงินที่ถูกต๎อง
ตรงกัน 

     (6.๔) ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษาตามจ านวนเงินที่ได๎รับสํงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรวบรวมไว๎
เป็นหลักฐาน เมื่อด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร๎อยแล๎วให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุ หนังสือเรียน และให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 

     (6.5) การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต๎องด าเนินการด๎วยความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ ทั้งนี้ได๎ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานมาให๎ด๎วยแล๎ว 
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 ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 

  อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นและสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ได๎แกํ สีเทียน สีน้ า ดินน้ ามันไร๎สารพิษ กรรไกรส าหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ 
ไม๎บรรทัด กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้ 

  - ระดับกํอนประถมศึกษา    ๑๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๒๐๐ บาท/คน/ปี) 

  - ระดับประถมศึกษา     ๑๙๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๓๙๐ บาท/คน/ปี) 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น    ๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๒๐ บาท/คน/ปี) 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี) 

  - ระดับ ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ)  ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/คน/ปี) 

  ทั้งนี้ ผู๎ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจํายระหวํางอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได๎ 

  แนวทางการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะโอนงบประมาณคําอุปกรณ์การเรียนให๎แกํหนํวยเบิกจําย (สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหนํวยเบิกจําย) เพ่ือให๎
ด าเนินการโอนเงินงบประมาณคําอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข๎าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด โดยให๎สถานศึก ษาจํายเงินสดให๎กับนักเรียน และ/หรือ
ผู๎ปกครอง เพ่ือน าไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการเรียนการสอนได๎ตามความต๎องการให๎เหมาะสมกับนักเรียนในแตํละระดับชั้น โดยสํงผลตํ อคุณภาพ ได๎แกํ สีเทียน สีน้ า 
ดินน้ ามันไร๎สารพิษ กรรไกรส าหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม๎บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุด๎าน ICT กระเป๋า
นักเรียน ฯลฯ เป็นต๎น ในกรณีที่มีการบริจาค ให๎ด าเนินการตามแนวทางการบริจาคเงินที่ได๎รับสิทธิ์คําอุปกรณ์การเรียน โดยบริจาคเงินที่ ได๎รับสิทธิ์ดังกลําว ให๎กับสถานศึกษา 
ด๎วยความสมัครใจ เพ่ือให๎สถานศึกษาน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู๎บริจาค โดยด าเนินการขั้นตอนการจํายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้ 

  ๑. เมื่อสถานศึกษาได๎รับเงินงบประมาณให๎ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได๎รับแจ๎งการโอนเงินและจ านวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาวํามีจ านวนเงินที่ถูกต๎องตรงกัน 

  ๒. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษาตามจ านวนเงินที่ได๎รับสํงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรวบรวมไว๎เป็นหลักฐาน 

  3. สถานศึกษาแตํงตั้งผู๎จํายเงินอยํางน๎อย ๒ คน เพ่ือรํวมกันจํายเงินให๎กับนักเรียนและ/หรือผู๎ปกครองโดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไมํสามารถลงลายมือชื่อ 
รับเงินได๎ ให๎ผู๎ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อเก็บไว๎เป็นหลักฐานการจํายเงิน ตามแบบหลักฐานการจํายเงิน (ตัวอยํางเอกสารหมายเลข 1) 

  ๔. สถานศึกษาแจ๎งให๎นักเรียนและ /หรือผู๎ปกครองจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การเรียนได๎ตามความต๎องการ ได๎แกํ จัดซื้อจากสหกรณ์ ร๎านค๎า ชุมชน โดยด าเนินการให๎ทันกํอน
เปิดภาคเรียน ส าหรับโรงเรียนที่หํางไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งผู๎ปกครองหาซื้อได๎ล าบาก สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ชํวยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาได๎ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝุาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๕. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียน จากนักเรียนหรือผู๎ปกครอง กรณีไมํมีใบเสร็จให๎ใช๎แบบหลักฐานยืนยั นการจัดหา (กรณีไมํมี
ใบเสร็จรับเงินให๎ใช๎หลักฐานการจัดหาแทน)  (ตัวอยํางเอกสารหมายเลข 2)  
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  ๖. สถานศึกษาดูแลให๎นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนจริง หากพบวํานักเรียนไมํมีอุปกรณ์การเรียน โดยนักเรียนหรือผู๎ปกครองน าเงินไปใช๎จํายอยํ างอ่ืนที่ไมํเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู๎ปกครองจะต๎องคืนเงินให๎กับทางราชการ 

  7. ผู๎ปกครองสามารถใช๎จํายเงินคําอุปกรณ์การเรียน โดยถัวจํายรํวมกับคําเครื่องแบบนักเรียนได๎ 

  8. กรณีที่ผู๎ปกครองบริจาคคําอุปกรณ์การเรียนให๎แกํสถานศึกษา ด าเนินการตามแนวทางการบริจาคเงินที่ได๎รับสิทธิ์อุปกรณ์การเรียน โดยบ ริจาคเงินที่ได๎รับสิทธิ์ดังกลําว
ให๎กับโรงเรียนด๎วยความสมัครใจ เพ่ือให๎โรงเรียนน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู๎บริจาค 

 ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

  เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด๎วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง ในอัตรา ดังนี้ 

  - ระดับกํอนประถมศึกษา   ๓๐๐ บาท/คน/ป ี

  - ระดับประถมศึกษา    ๓๖๐ บาท/คน/ป ี

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น   ๔๕๐ บาท/คน/ป ี

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ๕๐๐ บาท/คน/ป ี

  - ระดับ ปวช. ๑-๓ (สถานประกอบการ)  ๙๐๐ บาท/คน/ป ี

  กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล๎ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท๎า ถุงเท๎า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุ วกาชาด/ชุดกีฬาได๎ ทั้งนี้ ผู๎ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจํายระหวําง
เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได๎ 

  แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะโอนงบประมาณคําเครื่องแบบนักเรียนให๎แกํหนํวยเบิกจําย (สพป. สพม. โรงเ รียนที่เป็นหนํวยเบิกจําย) เพ่ือให๎
ด าเนินการโอนเงินงบประมาณคําเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข๎าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด โดยให๎สถานศึกษาจํายเงินสดให๎กับนักเรียน และ/หรือผู๎ปกครอง 
และหากมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล๎วอาจน าเงินที่ได๎รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท๎า ถุงเท๎า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา/อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นได๎ 

   ทั้งนี้ ให๎สถานศึกษาแจ๎งให๎นักเรียนและ/หรือผู๎ปกครองจัดซื้อ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนได๎ตามความต๎องการ ได๎แกํ จัดซื้อจากสหกรณ์ ร๎านค๎า ชุมชน กลุํมแมํบ๎าน
หรือตัดเย็บเอง โดยด าเนินการให๎ทันกํอนเปิดภาคเรียน ส าหรับโรงเรียนที่หํางไกล ทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู๎ปกครองหาซื้อ
ได๎ล าบาก โรงเรียนสามารถด าเนินการชํวยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มี คุณภาพให๎แกํนักเรียนได๎โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝุาย 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   วิธีปฏิบัติในการจํายเงินการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให๎ปฏิบัติเหมือนกับการจํายเงินคําอุปกรณ์การเรียน 
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 ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตํอนักเรียน ๑ คน ดังนี้ 

  - กํอนประถมศึกษา    ๒๑๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๓๐ บาท/คน/ปี) 

  - ประถมศึกษา     ๒๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๔๘๐ บาท/คน/ปี) 

  - มัธยมศึกษาตอนต๎น    ๔๔๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๘๘๐ บาท/คน/ปี) 

  - มัธยมศึกษาตอนปลาย    ๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/คน/ปี) 

  - ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ)   ๔๗๕ บาท/คน/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/คน/ปี) 

  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ประกอบด๎วย 

  ๑. กิจกรรมวิชาการ  ๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ 

  ๓. กิจกรรมทัศนศึกษา  ๔. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

  ทั้งนี้ ในการวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนต๎องให๎คณะกรรมการภาคี ๔ ฝุาย (ผู๎แทนครู ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนชุมชน และผู๎แทนกรรมการนักเรียน) 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสํวนรํวมและพิจารณาโดยที่ผลการพิจารณาต๎องไมํเป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษและเด็กด๎อยโอกาสที่พึงจะได๎รับ 

  โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมให๎ครอบคลุมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” ตามคํูมือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู๎” โดยวางแผนด าเนินการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และสามารถใช๎งบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในการ ด าเนินการ 
ตามกิจกรรมดังกลําวได๎ 

  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีสาระส าคัญดังตํอไปนี้ 

  ๑. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สํงเสริมเด็กเกํง  
ให๎มีความเป็นเลิศ และแก๎ไขข๎อบกพรํองของนักเรียนที่เรียนอํอนให๎มีศักยภาพสูงขึ้น เน๎นกิจกรรมที่เสริมสร๎างจินตนาการให๎โอกาสนักเรียนได๎เรียนรู๎ ได๎แกํกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนด๎าน
ประชาธิปไตย ทั้งนี้ กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” เป็นการด าเนินการเพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะและการเรียนรู๎ โดยพัฒนาความสามารถด๎านการสื่อสารด๎านการคิดและการพัฒนากรอบ
ความคิดแบบเปิดกว๎าง (Growth Mindset) ด๎านการแก๎ป๎ญหา ด๎านการใช๎เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู๎ที่สํงเสริมการเรียนรู๎ ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ และเพ่ือเสริมสร๎างทักษะการท างาน
การด ารงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต๎องการของผู๎เรียนตามความแตกตํางระหวํางบุคคล ฝึกการท างาน ทักษะทาง อาชีพ ทรัพย์สินทางป๎ญญา 
อยูํอยํางพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถด๎านการใช๎ทักษะชีวิตและสร๎างเสริมสมรรถนะทางกาย รวมทั้งการสํงเสริมการศึกษา อาชีพเพ่ือการมีงานท า โดยก าหนดให๎
ด าเนินการกิจกรรม ดังกลําวอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 

  ๒. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” เป็นการด าเนินการเพ่ือเสริมสร๎างคุณลักษณะและคํานิยม โดยปลูกฝ๎งคํานิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ตํอสังคม 
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มีจิตสาธารณะและการให๎บริการด๎านตําง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและตํอสํวนรวม ปลูกฝ๎งความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลู กฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ อดทน มุํงม่ันในการท างาน ความกตัญํู) และปลูกฝ๎งความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ 

   โดยมีสาระส าคัญดังตํอไปนี้ 

   - กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ได๎แกํ คํายเด็กดีของชุมชน คํายรักษ์โลก คํายรักษ์สัตว์ คํายยุวชนคนดี คํายสันติวิธี กิจกรรมอาสา พัฒนา กิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม และคํานิยมหลัก 12 ประการ เป็นต๎น 

   - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด โดยให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ จากประสบการณ์จริง 
ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณ์การใช๎ชีวิตรํวมกันเป็นหมูํคณะ ได๎แกํ การเดินทางไกล การอยูํคํายพักแรม การผจญภัย (ไตํเขาปืนต๎นไม๎ ฯลฯ) โดยก าหนดให๎มีการด าเนินการกิจกรรม
ดังกลําวอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 

  ๓. กิจกรรมทัศนศึกษาโดยเน๎นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติและท๎องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษา ตามแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ เพ่ือสร๎างเสริมประสบการณ์ตรง 
ให๎กับนักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห๎องเรียน เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎และประสบการณ์อยํางกว๎างขวาง โดยก าหนดให๎ด าเนินการกิจกรรมดังกลําวอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 

  ๔. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เป็นกิจกรรมการให๎บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แกํนักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ เชํน การให๎บริการสืบค๎นความรู๎ผํานระบบอินเทอร์เน็ตและการให๎บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อรายงาน การน า เสนอข๎อมูล การออกแบบสร๎างสรรค์ 
ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น โดยก าหนดให๎ด าเนินการกิจกรรมดังกลําวอยํางน๎อย ๔๐ ชั่วโมง/คน/ปี 

 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

 ส าหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษจากสถานศึกษาทั่วไป ได๎รับการอนุโลมนอกจาก 
แนวทางการด าเนินการข๎างต๎น ดังนี้ 

 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 ๑. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนในลักษณะประจ า ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นป๎จจัยพ้ืนฐาน ด๎านคําเครื่องแบบนักเรียน 
ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีชุดล าลอง ถุงเท๎านักเรียน รองเท๎า นักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๑๐/ ๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
และจากแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎รับงบประมาณ คําเครื่ องแบบนักเรียน ซึ่งมีลักษณะคล๎ายกัน ให๎น าไปจัดท ากิจกรรมที่พัฒนา
คุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัดรองเท๎า ชุดกีฬา ที่ไมํเพียงพอ เป็นต๎น โดยให๎โรงเรียนเป็นผู๎ด าเนินการแทนผู๎ปกครองที่มอบฉันทะไว๎กั บผู๎อ านวยการโรงเรียน ด๎วยเหตุผลผู๎ปกครอง 
มีภูมิล าเนาอยูํหํางไกลและการคมนาคมล าบาก 

 ๒. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่รับนักเรียนประเภทไป–กลับ สามารถด าเนินการตามแนวนโยบายได๎ 

 ๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให๎บริการเด็กพิการตั้งแตํแรกเกิดหรือแรกพบความพิการในการฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพ โดยจัดซื้อเสื้อผ๎าหรือเครื่อ งแตํงกาย (ชุดตําง ๆ) ตามความ
เหมาะสม 
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 ค่าหนังสือเรียน 

 ๑. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๔ ประเภท (โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนบกพรํองทางรํางกายหรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนบกพรํองทางสติป๎ญญา) ด าเนินการ
ดังนี้ 

  1.๑ โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพรํองทางรํางกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเองในบางสํวน 

  1.๒ โรงเรียนสอนคนตาบอด ไมํสามารถใช๎หนังสือเรียนตามปกติให๎จัดท าหนังสืออักษรเบรลล์ได๎ 

  1.3 โรงเรียนบกพรํองทางสติป๎ญญา ให๎จัดท าแบบเรียนในด๎านพัฒนาศักยภาพ และแบบเสริมประสบการณ์ของเด็กแตํละบุคคล 

 ๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นสถานศึกษาที่ให๎บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการตั้งแตํแรกเกิด หรือแรกพบความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทตําง ๆ ให๎จัดท าเอกสารตาม IEP 
(Individualized Education Program) ของเด็กพิการแตํละบุคคลและแบบเสริมประสบการณ์ รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ 

 แนวทางการจัดงบประมาณ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โครงการขยายโอ กาสการเข๎าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 งบเงินอุดหนุน รายการคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม ๕ รายการยํอย ได๎แกํ 
(๑) คําจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ป๎จจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน/คําอาหารนักเรียนประจ าพักนอน)   (๒) คําหนังสือเรียน   (๓) คําอุปกรณ์การเรียน  
(๔) คําเครื่องแบบนักเรียน และ  (๕) คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน มีข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 และภาคเรียนที่ ๑/๒๕61) 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 2/๒๕60 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ จัดสรร ๗๐% ของจ านวนนักเรียนรายบุคคล โดยใช๎ข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลของภาคเรียนที่ ๑/๒๕60 (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕60) 

ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕60) 
            แล๎วจึงจัดสรรเพิ่มเติมให๎ครบ ๑๐๐% ของจ านวนนักเรียนป๎จจุบัน 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 จัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ จัดสรร ๗๐% ของจ านวนนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ ๒/๒๕60 (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕60) ที่เลื่อนชั้นไปอีกระดับหนึ่ง 
           เป็น อ.๒ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๒ ม.๓ ม.๕ และ ม.๖ ส าหรับนักเรียนเข๎ า ใหมํ  ชั้ น  อ . ๑ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ 
           จัดสรร ๗๐% ของจ านวนนักเรียนชั้น อ.๑ ป.๑ ม.๑ และ ม.๔ เดิม ปีการศึกษา ๒๕60 

ครั้งที่ ๒ เมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยันข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕61 (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕61) แล๎วจึงจัดสรร   
           เพ่ิมเติมให๎ครบ ๑๐๐% ของจ านวนนักเรียนป๎จจุบัน 
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  กรณีโรงเรียนได๎รับจัดสรรงบประมาณเกินจ านวนนักเรียนจริง ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน และวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน (นักเรียนลดลง) ให๎โรงเรียนเก็บเงินงบประมาณไว๎
สมทบในการจัดสรรครั้งตํอไป ซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกินในภาคเรียนถัดไป ส าหรับกรณีนักเรียนย๎าย ให๎โรงเรียนต๎นทางแจ๎งรายละเอียด รายการพร๎อมหลักฐานที่นักเรียนได๎รับจัดสรรให๎
โรงเรียนปลายทางทราบ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ๎งจัดสรรงบประมาณกิจกรรมการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข๎าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ เป็นรายสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษาให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาทราบและแจ๎งให๎สถานศึกษาทราบ
เพ่ือเตรียมการจัดซื้อ จัดหา จัดกิจกรรมตํอไป โรงเรียนสามารถเปิดดูรายละเอียดการจัดสรรได๎จากเว็บไซต์ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน http://plan.bopp-obec.info ทั้งนี้
จะโอนงบประมาณดังกลําวให๎แกํหนํวยเบิกจํายเพ่ือด าเนินการโอนงบประมาณเข๎าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาทุกแหํง เพ่ือให๎สถานศึกษาด าเ นินการให๎นักเรียนได๎รับหนังสือเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน 
  ส าหรับโรงเรียนที่เป็นหนํวยเบิก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎โอนเงินประจ างวดให๎เพ่ือเบิกจากคลังจังหวัด 

 แนวทางการบริหารจัดการ 
 เมื่อสถานศึกษาได๎รับจัดสรรงบประมาณแล๎ว ให๎สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจ าปีต๎องผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน และให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ และนโยบาย 

 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 ระดับสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผล ซึ่งประกอบด๎วย ผู๎แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู๎ปกครอง นักเ รียน เป็นกรรมการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณคําจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน รวมทั้งกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู๎” 
 2. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรายงานผํานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( National Education Account : NEA ) 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบ 
การด าเนินงานของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาส การเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและ 
การเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระบบ e-MES) ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตํงตั้งคณะกรรมการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนิ นงานการ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่ว ถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และรายงานผลการด าเนินงาน 
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แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 กรณีที่ผู๎ปกครองและนักเรียนได๎รับสิทธิ์คําเครื่องแบบนักเรียน และคําอุปกรณ์การเรียนแล๎ว มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได๎รับสิทธิ์ดังกลําวให๎กับโรงเรียนด๎วยความสมัครใจ 
เพ่ือให๎โรงเรียนน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถท าได๎โดยท าใบส าคัญรับเงินจากโรงเรียน และน าเงินบริจาคให๎กับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกัน 
ตามแบบใบแสดงเจตจ านงบริจาคคําเครื่องแบบนักเรียน/คําอุปกรณ์การเรียน 
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แนวทางการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 
 การด าเนินงานการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอด ชีวิตอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนในการรํวมคิด รํวมท า รํวมติดตามประเมินผลและรํวมรับผิดชอบโดยกลุํมเปูาหมาย ในการ มีสํวนรํวมประกอบด๎วย นักเรียน 
ผู๎ปกครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝุาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีบทบาท ดังนี้ 
 นักเรียน 
 นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการรํวมพิจารณาจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนของตนตามความเหมาะสม โดยเงินที่ได๎รับสามาร ถถัวจํายได๎ระหวําง ๒ รายการ 
ซึ่งรับผิดชอบการใช๎ การรักษาหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให๎คุ๎มคําเกิดประโยชน์สูงสุดตํอการเรียน และรับผิดชอบในการเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน รวมถึงกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” 
 ผู้ปกครอง 
 ผู๎ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให๎กับนักเรียนในปกครองของตนให๎เพียงพอ โดยเงินที่ได๎รับสามารถถั วจํายได๎ระหวําง ๒ รายการ 
สร๎างความตระหนักและปลูกฝ๎งนิสัยให๎นักเรียนใช๎หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนให๎คุ๎มคําเกิดประโยชน์สูงสุด สํงเสริมสนับสนุนให๎นั กเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
รวมถึงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” 
 คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) มีบทบาท 
 1. รํวมพิจารณาให๎ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 2. รํวมก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการนักเรียนและสถานศึกษา 
 3. ให๎ความเห็นชอบในการใช๎เงินที่เหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนของสถานศึกษา 
 4. รํวมให๎ความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานในเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาท 
 1. ให๎ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 2. ให๎ความเห็นชอบในการก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของนักเรียนและสถานศึกษา 
 3. ให๎ความเห็นชอบในการใช๎เงินที่เหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษางบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนส าระการเรียนรู๎พ้ืนฐาน/รายวิชา
พ้ืนฐานให๎แกํนักเรียนทุกคนแล๎ว สามารถน าไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู๎เพ่ิมเติม/รายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึ กษา หรือจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียน
การสอน ได๎แกํ ใบงาน ใบความรู๎ เป็นต๎น และเงินที่เหลือจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยผํานความเห็นชอบรํวมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝุาย และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 4. สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนให๎เป็นไปด๎วยความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ในทุกข้ันตอน 
 5. รํวมให๎ความคิดเห็นในการประเมินผลการด าเนินงานการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
และน าไปใช๎เพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานตํอไป 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
 เพ่ือให๎การด าเนินงานส าเร็จลุลํวงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ปฏิทินการด าเนินงานการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักการและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ 
และนโยบาย 

เดือนธันวาคม 2560 

2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศบัญชีรายชื่อหนังสือลงในบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู๎
ส าหรับใช๎ในสถานศึกษา 

๒.๑ หนังสือเรียนที่มีอยูํ (ป.๑ – ม.๖) 

๒.๒ หนังสือเรียนที่ได๎รับอนุญาตเพ่ิมเติม (ป.๑ – ม.๖) 

รอบท่ี 1 วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 2561 
รอบท่ี 2 วันที่ ๑5 มีนาคม 2561 

3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณให๎แกํ สพป. สพม. และโรงเรียนที่เป็นหนํวย
เบิกจําย เพ่ือโอนงบประมาณดังกลําว ให๎แกํสถานศึกษาในสังกัด 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ภายในเดือนมกราคม 2561 
ภาคเรียนที่ 1/2561 ภายในเดือนมีนาคม 2561 

4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาชี้แจงและ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ 

เดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 

5 สถานศึกษารณรงค์การบริจาคเงินท่ีได๎รับสิทธิ์คําเครื่องแบบนักเรียน / คําอุปกรณ์การเรียน เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2561 

6 สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน/สํงของ/ตรวจรับ ตามโครงการฯ และนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6.1 ให๎สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อ 

6.2 ให๎ร๎านค๎ารับใบสั่งซื้อและส านักพิมพ์เตรียมจัดสํงหนังสือเรียน 

6.3 ให๎ร๎านค๎าสํงหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาเพ่ือให๎นักเรียนมีหนังสือใช๎โดยพร๎อมเพรียงกันกํอนเปิดภาคเรียน 

 

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

7 สถานศึกษาจัดหนังสือให๎นักเรียนทุกคนทันกํอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
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ปฏิทินการด าเนินงานการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ต่อ) 

 
ที ่ รายการ วัน/เดือน/ปี 

8 สถานศึกษาจํายเงินคําเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียนให๎กับนักเรียนหรือผู๎ปกครองให๎ทันภายในวันเปิด
ภาคเรียน 

- ภาคเรียนที่ 2/2560 

  ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 

- ภาคเรียนที่ 1/2561 

  ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการก ากับ 
ติดตามประเมินผล และรายงานผลให๎เป็นไปตามโครงการฯ และนโยบาย 

ตั้งแตํเดือนมกราคม 2561 เป็นต๎นไป 

10 สถานศึกษารายงานยอดการบริจาคเงินท่ีได๎รับสิทธิ์คําเครื่องแบบนักเรียน / คําอุปกรณ์การเรียน ให๎ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 2560 
ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2561 

11 สถานศึกษารายงานข๎อมูลจ านวนนักเรียน พร๎อมทั้งยืนยันจ านวนนักเรียนในระบบข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล : 
Data Management Center (ระบบ DMC) 

ครั้งที่ ๑ ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 2560 
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 น. 

ครั้งที่ ๒ ข๎อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561 
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น. 

จาก http://www.bopp-obec.info 

12 สถานศกึษารายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพตํอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรายงานผํานระบบ Emes ของส านัก
ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน 2561 
ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม 2561 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

 2. นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรรับผิดชอบตํอครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก 

 3. นักเรียน ผู๎ปกครอง ครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝุาย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสํวนรํวมในการด าเนินงานตามโครงการขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพของสถานศึกษาให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4. ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจที่ได๎รับบริการตามโครงการขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 

การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 

หลักการ 

 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๔ ได๎บัญญัติไว๎วํา “รัฐต๎องด าเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตํกํอนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย” และค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให๎จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย 
ข๎อ 2 ให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเตรียมการเพ่ือจัดให๎เด็กเล็กกํอนวัยเรียนได๎รับการดูแล และพัฒนาทางรํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ สติป๎ญญา 
โดยสํงเสริมและสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนเข๎ามีสํวนรํวมในการด าเนินการข๎อ 3 ให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องกั บการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปีให๎มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย และรัฐจัดสรรงบประมาณแผํนดินให๎กับการศึกษาในฐานะที่มีควา มส าคัญสูงสุดตํอการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของประเทศ จึงเป็นหน๎าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะต๎องด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามข๎อบัญญัติดังกลําว 

วัตถุประสงค์ 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการคําจัดการเรียนการสอน (เ งินอุดหนุนรายหัว) จัดสรรให๎
สถานศึกษาเพ่ือใช๎ในการจัด การเรียนการสอนให๎ได๎ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักเรียนให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕6๐ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

แนวทางการใช้งบประมาณ 

 เพ่ือให๎การใช๎จํายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการคําจัดการเรียนการสอน (เ งินอุดหนุนรายหัว) 
เกิดประโยชน์ตํอการเรียนการสอนได๎มากที่สุด จึงก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. ให๎สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับภารกิจของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือให๎คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นชอบ 
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 ๓. รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎สาธารณชนได๎รับทราบ 

 ๔. การใช๎จํายงบประมาณต๎องสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ลักษณะการใช้งบประมาณ 

 การใช๎งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการคําจัดการเรียนการ สอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ให๎ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข๎อง โดยใช๎ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจําย ดังนี้ 

 ๑. งบบุคลากร 

 คําจ๎างชั่วคราว เชํน จ๎างครูอัตราจ๎างรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เป็นต๎น 

 ๒. งบด าเนินงาน 

  ๒.๑ คําตอบแทน เชํน คําตอบแทนวิทยากร คําตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท๎องถิ่น เป็นต๎น 

  ๒.๒ คําใช๎สอย เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก คําพาหนะ คําจ๎างซํอมแซม คําจ๎างเหมาบริการคําพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ เป็นต๎น 

  ๒.๓ คําวัสดุ เชํน คําวัสดุการศึกษา คําเครื่องเขียน คําวัสดุ เวชภัณฑ์ คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต๎น 

  ๒.4 คําสาธารณูปโภค เชํน คําน้ า คําไฟฟูา คําโทรศัพท์ เป็นต๎น 

 ๓. งบลงทุน 

 ๓.๑ คําครุภัณฑ์ เชํน จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถํายเอกสาร 

 3.2 คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง รายจํายเพื่อประกอบดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และ/หรือสิ่งกํอสร๎าง เชํน คําจัดสวนคําถมดิน ถนน สะพาน บํอน้ า ฯลฯ 

 ทั้งนี้ กรณีงบลงทุนและงบด าเนินงาน สามารถด าเนินการได๎เพ่ิมเติมตามหนังสือของส านักงบประมาณ ดํวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักการ
จ าแนกประเภทรายจําย ตามงบประมาณตามหนังสือส านักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจําย 
ตามงบประมาณ และดํวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐4/ว 68 ลงวันที่ ๒9 เมษายน ๒๕5๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณ 
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การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน 

(เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

นิยาม 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการคําจัดการเรียนการสอน (เ งินอุดหนุนป๎จจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) คือ เงินงบประมาณที่จัดสรรให๎แกํสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาป๎จจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เป็นการชํวยเหลือนักเรียน
ที่ยากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให๎มีโอกาสไดร๎ับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอครัวเรือนไมํเกิน 3,000 บาท/เดือนและผํานเกณฑ์ระบบการคัดกรองป๎จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

เกณฑ์การพิจารณาคัดสรร 

 จัดสรรให๎นักเรียนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว๎นสถานศึกษาสังกัด  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 1. นักเรียนพิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอครัวเรือนไมํเกิน3,000 บาท/เดือน 

 2. เกณฑ์สถานะครัวเรือน ประกอบด๎วย 

  2.1 ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง ได๎แกํ ในครอบครัวมีคนพิการหรือผู๎สูงอายุเกิน 60 ปี หรือมีคนอายุ 15 - 65 ปี วํางงาน (ท่ีไมํใชํนักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพํอแมํเลี้ยงเดี่ยว 

  2.2 สภาพที่อยูํอาศัย สภาพบ๎านช ารุดทรุดโทรม หรือบ๎านท าจากวัสดุพื้นบ๎าน เชํน ไม๎ไผํ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช๎หรืออยูํบ๎านเชํา หรือไมํมีห๎องส๎วมในที่อยูํอาศัยและบริเวณ 

  2.3 ไมํมีรถยนต์สํวนบุคคลหรือรถปิกอัพหรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู๎ หรือรถไถ/รถเกี่ยวข๎าว/รถอีแต๋น/รถอ่ืน ๆ ประเภทเดียวกัน 

  2.4 เป็นเกษตรกรที่ไมํมีที่ดินท ากิน (รวมเชํา) ไมํเกิน 1 ไรํ หรือไมํมีที่ดินเป็นของตนเอง 

 การจัดสรรงบประมาณแบํงตามระดับความยากจน โดยพิจารณาจากการประมาณการรายได๎โดยอ๎อม เพ่ือใช๎การก าหนดครัวเรือนยากจนที่เรียกวํา Proxy Means Test (PMT) 
ซึ่งเป็นประมาณการรายได๎ตามสถานะของครัวเรือนนักเรียนและท าการสร๎างตัวชี้วัดความยากจนในรูปคะแนนความยากจน วิธีการค านวณเพ่ือจัดกลุํมนักเรียนยากจน ก าหนดน้ าหนักให๎กับ
สถานะครัวเรือนแตํละด๎านของแตํละจังหวัด (ด๎วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได๎ทางอ๎อม) แยกเป็น 3 ระดับ คือ 

 กลุํมท่ี 1 ยากจนน๎อย คะแนนความยากจน อยูํระหวําง 0.50-0.70 

 กลุํมท่ี 2 ยากจนมาก คะแนนความยากจน อยูํระหวําง 0.71-0.90 

 กลุํมท่ี 3 ยากจนมากท่ีสุด คะแนนความยากจน มากกวํา 0.90 ขึ้นไป 
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 โดยจัดสรรงบประมาณตามอัตราเดิม   คือ  ระดับประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ปี)  

      ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ปี) 

ลักษณะการใช้งบประมาณ 

 สถานศึกษาจํายให๎กับนักเรียนยากจนโดยตรงตามรายชื่อที่ผํานเกณฑ์การคัดกรอง โดยจํายเป็นเงินสดหรือจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เสื้ อผ๎า และเครื่องแตํงกายนักเรียน 
อาหารกลางวัน คําพาหนะในการเดินทาง และคําใช๎จํายที่นักเรียนยากจนมีความต๎องการจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน นอกเหนือจาก 4 รายการข๎างต๎นในลักษณะแบบถัวจําย 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
 วิธีการใช๎จํายงบประมาณเงินอุดหนุนป๎จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนให๎สถานศึกษาสามารถเลือกด าเนินการจํ ายเป็นเงินสดหรือจัดหาป๎จจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นให๎แกํนักเรียนยากจน
โดยตรง ตามรายชื่อที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. คําหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
 2. คําเสื้อผ๎าและวัสดุเครื่องแตํงกายนักเรียน 
 3. คําอาหารหรือคูปองคําอาหาร 
 4. คําพาหนะในการเดินทางหรือจ๎างเหมารถรับ – สํงนักเรียน 
 5. คําใช๎จํายที่นักเรียนยากจนต๎องการจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน นอกเหนือจาก 4 รายการข๎างต๎น 
 กรณีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างต๎องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข๎อง 
 กรณีจํายเป็นเงินสดให๎แกํนักเรียนโดยตรงให๎สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการอยํางน๎อย 3 คน จํายเงิน โดยใช๎ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
 ส าหรับนักเรียนยากจนที่ได๎รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจนจากเว็บไซต์  https://cct.thaieduforall.org/ มีการย๎าย ลาออกและไมํสามารถรับเงินรายการ
ป๎จจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนได๎ ให๎สถานศึกษาสํงคืนเงินอุดหนุนของนักเรียนที่ได๎รับจัดสรร ดังนี้ 
 1. โรงเรียนปกติให๎สํงคืนเงินอุดหนุนรายการดังกลําวให๎กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต๎นสังกัด เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะด าเนินการรวบร วมสํงงบประมาณกลับคืน
สํวนกลางผํานระบบ GFMIS 
 2. โรงเรียนที่เป็นหนํวยเบิกจําย ให๎สํงคืนเงินอุดหนุนรายการดังกลําวสํงงบประมาณกลับคืนสํวนกลางผํานระบบ GFMIS 
 ทั้งนี้ ขอให๎สํงหลักฐานการสํงคืนเงิน (ระบุประเภทรายการและจ านวนเงินแตํละรายการที่สํงคืน) พร๎อมหนังสือน าสํงแจ๎งให๎ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
แนวทางการด าเนินงาน 
 1. ระดับสถานศึกษา 
  1.1 ส ารวจข๎อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข๎อมูลในระบบจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด๎อยโอกาส (เด็กยากจน) 
  1.2 รายงานข๎อมูลตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01 และ นร.02) ในระบบป๎จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนตามระยะที่ก าหนด เพ่ือเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
  1.3 จัดสรรงบประมาณให๎นักเรียนตามรายชื่อที่ได๎รับจัดสรรและติดตาม ควบคุม ก ากับให๎นักเรียนใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตามความต๎องการจ าเป็น 
  1.4 สํงงบประมาณกลับคืนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีนักเรียนไมํสามารถมารับเงินได๎ 
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  1.5 รายงานผลการด าเนินงาน 
 2. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  2.1 แตํงตั้งคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน 
  2.2 รวบรวมสํงงบประมาณสํงกลับคืนสํวนกลางผํานระบบ GFMIS กรณีนักเรียนไมํสามารถมารับเงินได๎ 
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุนส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพ่ือให๎การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ให๎กับนักเรียน ได๎แกํ การพานักเรียนไปรํวมกิจกรรมวิชา การกิจ กรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารียุวกาชาด 
หรือทัศนศึกษาตามแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน โดยใช๎จํายจากงบเงินอุดหนุน 
ที่โรงเรียนได๎รับให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ให๎กับนักเรียน 
ดังนี้ 
 ๑. การวางแผนกิจกรรมตําง ๆ ต๎องให๎ภาคี ๔ ฝุาย (ผู๎แทนครู ผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนชุมชนและผู๎แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสํวนรํวมและพิจารณา 
 ๒. การพิจารณาสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมรวมทั้งการพักแรมให๎เลือกใช๎บริการสถานที่ของสํวนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานอื่นของรัฐ เป็นล าดับแรก กรณีจ าเป็นต๎องจัด
กิจกรรมในสถานที่ของเอกชนให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยการโรงเรียน โดยค านึงถึงความจ าเป็นเหมาะสม ประหยัด และวงเงินที่อยูํในความรับผิดชอบ ส าหรับคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม/
การแขํงขัน แบํงเป็น ๒ กรณี 
  กรณีที่ ๑ โรงเรียนเป็นหนํวยงานผู๎จัดกิจกรรม/การแขํงขันให๎เบิกจํายคําใช๎จํายได๎เทําท่ีจํายจริง ดังนี้ 
  ๑. คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และแตกตํางสถานที่จัดกิจกรรม 
  ๒. คําวัสดุตํางๆ ส าหรับการจัดกิจกรรม 
  ๓. คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
  ๔. คําหนังสือส าหรับการจัดกิจกรรม 
  ๕. คําเชําอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรม 
  ๖. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม ไมํเกินมื้อละ ๕๐ บาทตํอคน 
  ๗. คําเข๎าชมสถานที่แหลํงเรียนรู๎ 
  ๘. คําสาธารณูปโภค 
  ๙. คําสมนาคุณวิทยากร 
   ๙.๑ หลักเกณฑ์การจํายคําสมนาคุณวิทยากร 
    9.1.1 กรณีเป็นการบรรยายให๎ความรู๎กับนักเรียน ให๎จํายคําสมนาคุณวิทยากรได๎ไมํเกิน ๑ คน 
    9.1.2 กรณีเป็นการแบํงกลุํมท ากิจกรรม ซึ่งได๎ก าหนดไว๎ในโครงการหรือหลักสูตรการจัดกิจกรรมและจ าเป็นต๎องมีวิทยากรประจ ากลุํมให๎จํายคําสมนาคุณ 
    วิทยากรได๎ไมํเกินกลุํมละ ๒ คน 
    9.1.3 การนับชั่วโมงการบรรยายหรือท ากิจกรรมให๎นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการจัดกิจกรรมโดยแตํละชั่วโมงต๎องก าหนดเวลาไมํน๎อยกวําสิบห๎านาที  
    กรณีก าหนดเวลาไมํเกิน ๕๐ นาที แตํไมํน๎อยกวํา ๒๕ นาที ให๎จํายคําสมนาคุณวิทยากรได๎กึ่งหนึ่ง 
   ๙.๒ อัตราคําสมนาคุณวิทยากร 
    9.2.1 วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐให๎ได๎รับคําสมนาคุณวิทยากรได๎ไมํเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
    9.2.2 วิทยากรที่มิใชํบุคลากรของรัฐให๎ได๎รับคําสมนาคุณวิทยากรได๎ไมํเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
  ๑๐. คําอาหารส าหรับการจัดกิจกรรมมื้อละไมํเกิน ๘๐ บาท หรือกรณีจ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมในสถานที่ของเอกชนให๎เบิกจํายได๎เทําท่ีจํายจริงแตํไมํเกินมื้อละ ๑๕๐ บาท 
  ๑๑. กรณีท่ีไมํสามารถจัดอาหารให๎กับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎ทุกมื้อ หรือจัดอาหารให๎เพียงบางมื้อให๎เบิกคําใช๎จําย ดังนี้ 
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   ๑๑.๑ ส าหรับครูให๎เบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเหมาจําย 
    ๑๑.๑.๑ โดยค านวณเวลาตั้งแตํเวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยูํหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยูํหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 
    ปกติแล๎วแตํกรณี (นับเวลา ๒๔ ชั่วโมง = ๑ วัน สวํนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง หากนับได๎เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให๎นับเพิ่มอีก ๑ วัน) 
    ๑๑.๑.๒ น าจ านวนวันทั้งหมด (ตามข๎อ ๑๑.๑.๑) คูณ กับอัตราคําเบี้ยเลี้ยงเหมาจํายตามสิทธิ 
    ๑๑.๑.๓ นับจ านวนมื้ออาหารที่จัดให๎ตลอดการจัดกิจกรรม 
    ๑๑.๑.๔ ค านวณคําอาหารทั้งหมดโดยให๎คิดคําอาหารมื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราคําเบี้ยเลี้ยงเหมาจํายที่ได๎รับ 
    ๑๑.๑.๕ น าจ านวนเงินคําเบี้ยเลี้ยงเหมาจํายที่ค านวณได๎ตาม (ข๎อ ๑๑.๑.๒) หักด๎วยจ านวนเงินคําอาหารที่ค านวณได๎ตาม (ข๎อ ๑๑.๑.๔) สํวนที่เหลือ 
    เป็นคําเบี้ยเลี้ยงที่จะได๎รับ 
   ๑๑.๒ ส าหรับนักเรียนให๎เบิกจํายเป็นคําอาหารในลักษณะเหมาจํายในอัตราดังนี้ 
 

ที ่ การจัดอาหารต่อวัน เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย 
1 จัดอาหาร 2 มื้อ คนละไมํเกิน 80 บาทตํอวัน 
2 จัดอาหาร 1 มื้อ คนละไมํเกิน 160 บาทตํอวัน 
3 ไมํจัดอาหารทั้ง 3 มื้อ คนละไมํเกิน 240 บาทตํอวัน 

 
  ๑๒. คําเชําที่พักตามที่หนํวยงานให๎บริการที่พักเรียกเก็บหรือกรณีจ าเป็นต๎องพักในสถานที่ของเอกชน ให๎เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริงแตํไมํเกินอัตราที่ก าหนด ดังนี้ 
     คําเชําห๎องพักคํู ไมํเกินคนละ ๖๐๐ บาทตํอวัน 
      คําเชําพักพักเดี่ยว ไมํเกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทตํอวัน 
  ๑๓. คําจ๎างเหมาพาหนะรับ-สงํครูและนักเรียนไปรํวมกิจกรรม/ขนสํงอุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม 
  ๑๔. คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎บริการสุขาให๎เบิกได๎ตามอัตราที่หนํวยงานที่ให๎บริการเรียกเก็บ 
  ๑๕. คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎บริการพยาบาลให๎เบิกได๎ตามอัตราที่หนํวยงานที่ให๎บริการเรียกเก็บ 
  ๑๖. คําใช๎จํายในการจัดประกวดหรือแขํงขัน 
   ๑๖.๑ คําตอบแทนกรรมการตัดสิน 
    ๑๖.๑.๑ กรรมการที่เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจํายได๎ในอัตราไมํเกินคนละ ๖๐๐ บาทตํอวัน 
    ๑๖.๑.๒ กรรมการที่มิได๎เป็นบุคลากรของรัฐเบิกจํายได๎ในอัตราไมํเกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทตํอวัน 
   ๑๖.๒ คําโลํหรือถ๎วยรางวัลหรือของรางวัลที่มอบให๎ผู๎ชนะการประกวดหรือแขํงขัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณชิ้นละไมํเกิน ๑,๕๐๐ บาท 
  ๑๗. คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดกิจกรรม 
  กรณีที่ ๒ โรงเรียนพานักเรียนไปรํวมกิจกรรม/รํวมการแขํงขันกับโรงเรียนอ่ืนหรือหนํวยงานอ่ืน ซึ่งเป็นผู๎จัดกิจกรรม/การแขํงขันให๎เบิกจํายคําใช๎จํายได๎ดังนี้ 
  ๑. ส าหรับคร ู
   ๑.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนํวยงานอื่นซึ่งเป็นผู๎จัดกิจกรรม/การแขํงขันมีการจัดอาหาร ที่พักและพาหนะให๎แล๎ว ให๎งดเบิกคําใช๎จํายดังกลําว 
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   ๑.๒ กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหนํวยงานอื่นซึ่งเป็นผู๎จัดกิจกรรม/การแขํงขันไมํจัดอาหาร ที่พักพาหนะทั้งหมดหรือจัดให๎บางสํวนให๎เบิกคําใช๎จํายทั้งหมดหรือสํวนที่ขาด
ส าหรับครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ยกเว๎น 
     คําเชําที่พักให๎เบิกได๎เทําที่จํายจริง ไมํเกินคนละ ๖๐๐ บาทตํอวัน ส าหรับคําเชําห๎องพักคํูและไมํเกินคนละ ๑,๒๐๐ บาทตํอวันคําเชําห๎องพักเดี่ยว 
     คําเบี้ยเลี้ยงเดินทางให๎ค านวณเชํนเดียวกันกับกรณีท่ี ๑ ข๎อ ๑๑.๑ 
  ๒. ส าหรับนักเรียน 
   ๒.๑ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนํวยงานอื่นซึ่งเป็นผู๎จัดกิจกรรม/การแขํงขันมีการจัดอาหาร ที่พักและพาหนะให๎แล๎ว ให๎งดเบิกคําใช๎จํายดังกลําว 
   ๒.๒ กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนํวยงานอื่นซึ่งเป็นผู๎จัดกิจกรรม/การแขํงขันไมํจัดอาหาร ที่พักพาหนะทั้งหมดหรือจัดให๎บางสํวน ให๎เบิกคําใช๎จํายทั้งหมดหรือสํวนที่
ขาดให๎กบันักเรียน ดังนี้ 
     คําอาหารในลักษณะเหมาจําย ตามข๎อ ๑๑.๒ (สํวนของนักเรียน) 
     คําเชําที่พักเหมาจํายไมํเกินคนละ ๕๐๐ บาทตํอวัน 
     คําพาหนะให๎เบิกจํายได๎ตามสิทธิของข๎าราชการต าแหนํงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน (เทียบเทําระดับ ๑-๔) 
     ใช๎แบบใบส าคัญรับเงินคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 
  ๓. คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการพานักเรียนไปรํวมกิจกรรม/รํวมการแขํงขัน 
 
  หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจํายคําใช๎จํายดังกลําวให๎ค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด ภายในวงเงินที่อยูํในความรับผิดชอบเทํานั้น และต๎อง ไมํเป็นเหตุในการ 
เรียกเก็บเงินจากผู๎ปกครองเพ่ิมเติมด๎วย 
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70 
ค าช้ีแจงประกอบการใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เมื่อการประชุม  
ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 และให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เพราะบางงาน/โครงการ/
กิจกรรม ต้องให้ทันการดูแล/บริการนักเรียนให้ทันวันเปิดภาคเรียนที่ 1 (16 พ.ค.61) รายละเอียดดังปรากฏใน
บันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ ในภาคผนวก 

2. การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และนโยบายยึดแนวทางของ สพฐ. เป็นหลักเพราะ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน หน้า 1-16 แต่ปรับให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นและโรงเรียนแล้ว (ถ้าจะมี
การปรับหรือเพิ่มเติมสามารถด าเนินการได้ โดยให้เสนอต่อทางโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) 

3. รายละเอียดเงินและงาน/โครงการ/กิจกรรม/ หน้า 17-26 เป็นรายการเงินอุดหนุนรายหัว อุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินระดมทรัพยากร และเงิน อ่ืนๆ เป็นไปตามที่คณะท างานแผนได้ประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2561 และได้ให้ น.ส.ปิยนันท์ ขัตเตชา ได้ “ลงไลน์กลุ่ม 
ส่วนราชการ พ.ว.” เผยแพร่ให้ทราบตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เพ่ือน าสู่การปฏิบัติหลังคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ เห็นชอบ เมื่อ 25 เมษายน 2561 แล้ว 

4. เงินส่วนอุดหนุน 15 ปีฯ โดยเฉพาะ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2561 เห็นชอบยืนตามมติคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ครั้งการประชุมเม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2561 
(รายละเอียดดังปรากฏในภาคผนวก) 

5.จากการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแผนงาน งานพัสดุ งานการเงินโรงเรียน จาก สพม.39 ซึ่งประชุมเม่ือ 
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ก าหนดให้มีการก าหนดรายละเอียดการประมาณการใช้เงินแต่ละงาน/
โครงการ/กิจกรรม ไว้ด้วย ให้ละเอียดครบถ้วน แต่เนื่องจากการเข้ารูปเล่มได้ด าเนินการไว้ก่อนแล้ว จึงมอบหมาย
ให้ รองฯสุรีรัตน์ บุญจันทร์  รองฯดูแลงานงบประมาณตั้งคณะท างาน จัดท ารายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี 2561 ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ ทุกรายการเป็นรูปเล่มประกอบแผนฯ ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 10 
กรกฎาคม 2561 

 

 

ตัวอย่าง หน้า 21 ข้อ 5 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - กิจกรรมสภานักเรียน เงินรายหัวฯ 25,000 บาท เงินอ่ืนๆ 10,000 บาท รวม 35,000 บาท ประมาณ
การใช้เงิน ดังนี้ 
 1) เข็มพระพรหม 1,300 อันๆ ละ 25 บาท      เป็นเงิน 32,500 บาท 

 2) รางวัล ห้องเรียนดีเด่น 6 รางวัล ๆ  ละ 300 บาท  เป็นเงิน   1,800 บาท 

 3) ป้ายไวนิลการเลือกตั้งสภานักเรียน ก.พ. 2562 จ านวน 2 ผืนๆ ละ 350 บาท   เป็นเงิน 700 บาท 

 (รายการที่ 2 และ 3 สามารถถัวเฉลี่ยได้) 
---------------------------------------------- 

 


