คําชี้แจงการของบประมาณป 2564 งบลงทุน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ที่มาและความสําคัญ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีบัญชาใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” จุดเนนของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล คือ พัฒนาโรงเรียนในทองถิ่นระดับตําบลใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของ
ตนเอง ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถใหบริการการศึกษาแก
นักเรียนและชุมชนใหเกิดความเทาเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โรงเรียนมีความพรอมในการพัฒนาผูเรียน
ทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย ผูบริหารมีความพรอมในการ
บริหารจัดการและครูมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
และตองเปน “โรงเรียนของชุมชน” ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้ง เอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน มีสว นรวมใน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใหกับผูเรียน ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนที่เขารวม
โครงการจะตองพัฒนา สถานที่ แหลงเรียนรู องคความรู บุคลากร จําแนกเปน 3 ดานสําคัญ คือ โครงสรางพื้นฐาน
การสงเสริมการศึกษา และการสรางเครือขายการมีสวนรวม ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนากลุมเปาหมายที่เปนนักเรียน
ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
ด า นนั ก เรี ย น จะได รั บ การพั ฒ นาให มี ค วามพร อ ม 11 เรื่ อ ง คื อ 1) ทั ก ษะวิ ช าการ 2) ทั ก ษะอาชี พ
3) ทั ก ษะชี วิ ต 4) ภาษาและการสื่ อ สาร (3 ภาษา) 5) เด็ ก เก ง ICT 6) พั ฒ นาการด า นร า งกายสมวั ย 7) พั ฒ นา
การทางสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ และมีทัศนคติที่ดี 8) จบการศึกษา มีงานทํา สามารถประกอบอาชีพได
9) มีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 10) รักการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค 11) ความเปนพลเมืองดี
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา จะไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม 8 เรื่อง คือ 1) ครูครบชั้นเรียน ตรงสาขาวิชา
มีบุคลากรฝายสนับสนุน และครูมีทักษะวิชาชีพ 2) หลักสูตรการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู 3) การ
จัดการชั้นเรียน 4) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 5) การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยอาศัยครูมีศักยภาพใน
การแยกความสามารถของนักเรียนในชั้นไดเปนรายบุคคล 6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 7) การ
พัฒนาตนเองแบบชุมชนแหงการเรียนรู 8) ครูสามารถใชเทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม
ดานผูบริหารสถานศึกษา จะไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม 5 เรื่อง คือ 1) ภาวะผูนํา 2) ภาษาและการสื่อสาร (3
ภาษา) 3) การบริหารสถานศึกษา 4) การบริหารแบบมีสว นรวม 5) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ภาพความสําเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
1. นักเรียน ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีสมรรถนะที่สําคัญในการแขงขัน มี
ความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง สามารถสื่อสารไดอยางนอย 3 ภาษา มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมไดดวยตัวเอง และใช ICT เพื่อการเรียนรู มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงค ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได มีอัตราการสําเร็จการศึกษาและ
มีงานทําเพิ่มขึ้น มีภูมิคุมกันในการดํารงตนอยูในสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีความสุข เปนพลเมือง
ดี และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในทุกดาน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอน สามารถสรางสรรคนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอนคลังนวัตกรรมใหมๆ
อยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน เขากับผูเรียนไดเปนอยางดีและสามารถสื่อสารกับผูเรียนไดอยางนอย 2 ภาษา
3. โรงเรียน มีความพรอมในการใหบริการทางการศึกษา ทั้งวัสดุอุปกรณ แหลงเรียนรู บุคลากร สถานที่ และสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน
4. เอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน ใหการยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีความเชื่อมั่นในการสงบุตรหลานเขา
รับการศึกษา รวมถึงเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมงบประมาณ สถานที่ องคความรู แหลงเรียนรู และ
บุคลากร เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายใหศูนยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ใชงบประมาณจากงบลงทุนที่ไดรับการจัดสรรตามรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไมรวมงบประมาณรายการผูกพันเดิม) เปนฐานในการ
เสนอตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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จุดเนนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปงบประมาณ 2563 – 2564
จากนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนและผูบริหารทุกระดับ ตลอดจน
สถานศึกษาทุกรับทุกประเภทและเปนการศึกษาตลอดชีวิต จึงวิเคราะหจุดเนนของโครงการเพื่อตอบรับนโยบายและ
จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ทักษะวิชาการ มีวัสดุอุปกรณ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในดานทักษะวิชาการ เชน
หองเรียนอัจฉริยะ หองสมุดอัจฉริยะ หองปฏิบัติการและแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร (STEM)
ทักษะอาชีพ มีวัสดุอุปกรณ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนสูการประกอบอาชีพและการมีงานทํา
เชน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถิ่น
ทักษะชีวิต มีวัสดุอุปกรณ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
เชน สระวายน้ํา สนามกีฬา แหลงเรียนรูดานศิลปะวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ดานภาษา มีวัสดุอุปกรณ สื่อ สถานที่ที่เหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน เพื่อการสื่อสาร เชน หองเรียนภาษา
หองปฏิบัติการดานภาษา (Sound lab) สื่อภาษาตางประเทศ
ดาน ICT วัสดุอุปกรณ สื่อ สถานที่ดาน ICT เปนเครื่องมือที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใช ICT ในการเรียนรู และสราง
อาชีพ เชน หองคอมพิวเตอร WIFI
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ดานการสงเสริมการศึกษา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย จุดเนน เพื่อเพิ่มทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
ใหกับผูเรียน เนนวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริงหรือสถานการณ
จําลอง การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เปนขั้นตอน (Coding) และมีแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรู
จัดหาบุคลากรครูใหครบชั้น ครบวิชาเอก และมีครูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือจัดหานักศึกษาฝกงานหรืออาสาสมัครทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อชวยในการจัดการเรียนการสอน
จัดสรรและพัฒนาครูดานภาษาใหมีความชํานาญในการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถสื่อสารได
ดาน ICT สงเสริมใหผูเรียนใช ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรู
ดานการสรางเครือขายการมีสวนรวม
สงเสริมสนับสนุนใหคนในชุมชน ทั้งเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน สนับสนุนสงเสริมงบประมาณ สถานที่ องคความรู แหลงเรียนรู และบุคลากร เพื่อพัฒนา
ผูเรียนและโรงเรียนใหมีคุณภาพ เชน แหลงเรียนรูอาชีพในชุมชน ปราชญชาวบาน การสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น วัด โรงเรียนขนาดใหญ มหาวิทยาลัย รานคาหรือบริษัท
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (เพิ่มเติม)
มีความสอดคล องกั บนโยบาย จุดเนนของรัฐ บาลและกระทรวงศึ กษาธิ การ ที่ตอบสนองการปฏิรู ป การเรี ยนรู การ
พัฒนาการเรียนการสอน
มี ความสอดคล องกั บ แผนพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณภาพประจําตําบล (แผน ๑๐ ขั้น ตอน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูอํานวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล)
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย จุดเนนของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ไมมีการกําหนดกรอบวงเงิน แตขอใหโรงเรียนเลือกรายการตามความขาดแคลน จําเปนตรงตามความตองการของ
ผูเรียน เกิดความคุมคาในการใชงานและประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
การคัดเลือกรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ (งบปเดียว) เลือกไดไมเกินโรงเรียนละ 5 รายการ โรงเรียนเรียงลําดับความขาดแคลนจําเปน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง และซอมแซม (งบปเดียว) เลือกไดไมเกินโรงเรียนละ 3 รายการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรียงลําดับความขาดแคลนจําเปน (คละทุกโรงเรียน)
คาที่ดิน สิ่งกอสราง (งบผูกพัน) เสนอขอไดตามเงื่อนไขของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ ตามหนังสือ ศธ. ที่ 04008.1/39 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ขอความอนุเคราะหใหผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรับผิดชอบการดําเนินการ
จัดตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล (ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1350/2562 เรื่อง การแตงตั้งคณะทํางาน
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม เปนกรรมการ) พรอมทั้งเปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาคําขอจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ

2. ขอความอนุเคราะหใหผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมเปน
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคําขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ
ปฏิทินการดําเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน
รายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัน เดือน ป

กิจกรรมที่ดําเนินการ

28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562

ประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือการจัดตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รายการคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
แจงแนวทางการตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให สพท.
พรอมคูมือการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
จัดทํารายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
บั น ทึ ก ผลการจั ด ตั้ ง งบประมาณป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
รายการคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ประมวลผลการจั ด ตั้ ง งบประมาณป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
รายการค า ครุภัณฑที่ ดิน และสิ่ง ก อสรา ง ของ สพท. เพื่อบัน ทึก ลง
ระบบ e-budgeting สงสํานักงบประมาณ
ส ง เอกสารคํ า ขอตั้ ง งบประมาณป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
รายการคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง งบปเดียวและงบผูกพัน

1 – 3 ธ.ค. 2562
3 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2562
17 – 22 ธ.ค. 2562
23 – 25 ธ.ค. 2562
ภายใน 25 ธ.ค. 2562

ผูรับผิดชอบ
สนผ.
ศรต.
สพท./ร.ร.
สพท.
ศรต.
สพท.

ศูนยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
โทรศัพท 02-2885878 โทรสาร 02-2885886
Email innoobec.qschool@gmail.com
ที่ อ ยู สํ า นั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา สพฐ. 5 ชั้ น 10 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ถนนราชดํ า เนิ น นอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ที่อยูจัดสงเอกสาร ตู ปณ.21 ปทฝ.ศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10304

