
คําช้ีแจงการของบประมาณป 2564 งบลงทุน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

ท่ีมาและความสําคัญ 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีบัญชาใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล “1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” จุดเนนของโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล คือ พัฒนาโรงเรียนในทองถ่ินระดับตําบลใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามบริบทของ

ตนเอง ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนสามารถใหบริการการศึกษาแก

นักเรียนและชุมชนใหเกิดความเทาเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โรงเรียนมีความพรอมในการพัฒนาผูเรียน

ท้ังดานทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย ผูบริหารมีความพรอมในการ

บริหารจัดการและครูมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

และตองเปน “โรงเรียนของชุมชน” ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนท้ัง เอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน มีสวนรวมใน

การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใหกับผูเรียน ผูบริหาร คร ูและบคุลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการจะตองพัฒนา สถานท่ี แหลงเรียนรู องคความรู บุคลากร จําแนกเปน 3 ดานสําคัญ คือ โครงสรางพ้ืนฐาน 

การสงเสริมการศึกษา และการสรางเครือขายการมีสวนรวม ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนากลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ดังนี ้ 

ด านนั ก เ รี ยน  จะได รั บการ พัฒนาให มี ความพร อม  11 เ รื่ อ ง  คื อ  1)  ทักษะวิ ช าการ  2)  ทักษะอาชี พ 

3) ทักษะชีวิต 4) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา) 5) เด็กเกง ICT 6) พัฒนาการดานรางกายสมวัย 7) พัฒนา 

การทางสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ และมีทัศนคติท่ีดี 8) จบการศึกษา มีงานทํา สามารถประกอบอาชีพได 

9) มีทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 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

ความรูเพ่ิมเติม 

ดานผูบริหารสถานศึกษา จะไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม 5 เรื่อง คือ 1) ภาวะผูนํา 2) ภาษาและการสื่อสาร (3 

ภาษา) 3) การบริหารสถานศึกษา 4) การบริหารแบบมีสวนรวม 5) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 

 

ภาพความสําเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
1. นักเรียน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ มีสมรรถนะท่ีสําคัญในการแขงขัน มี

ความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สามารถสื่อสารไดอยางนอย 3 ภาษา มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมไดดวยตัวเอง และใช ICT เพ่ือการเรียนรู มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทักษะ



ในศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได มีอัตราการสําเร็จการศึกษาและ
มีงานทําเพ่ิมข้ึน มีภูมิคุมกันในการดํารงตนอยูในสังคมท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีความสุข เปนพลเมือง
ด ีและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

2. คร ูผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอน สามารถสรางสรรคนวัตกรรมการบริหาร การจดัการเรียนการสอนคลังนวัตกรรมใหมๆ 
อยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน เขากับผูเรียนไดเปนอยางดีและสามารถสื่อสารกับผูเรียนไดอยางนอย 2 ภาษา 

3. โรงเรียน มีความพรอมในการใหบริการทางการศึกษา ท้ังวัสดุอุปกรณ แหลงเรียนรู บุคลากร สถานท่ี และสภาพแวดลอม
ท้ังภายในและภายนอกใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน 

4. เอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน ใหการยอมรับในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีความเชื่อม่ันในการสงบุตรหลานเขา
รับการศึกษา รวมถึงเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมงบประมาณ สถานท่ี องคความรู แหลงเรียนรู และ
บุคลากร เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มอบหมายใหศูนยขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

เปนผูรับผิดชอบดําเนินการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและ

ส่ิงกอสรางของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ใชงบประมาณจากงบลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรตามรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไมรวมงบประมาณรายการผูกพันเดิม) เปนฐานในการ

เสนอตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จุดเนนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปงบประมาณ 2563 – 2564 

จากนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผูเรียน คร ูและบคุลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนและผูบริหารทุกระดับ ตลอดจน

สถานศึกษาทุกรับทุกประเภทและเปนการศึกษาตลอดชีวิต จึงวิเคราะหจุดเนนของโครงการเพ่ือตอบรับนโยบายและ

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
1. ทักษะวิชาการ มีวัสดุอุปกรณ สื่อ สถานท่ีท่ีเหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในดานทักษะวิชาการ เชน 

หองเรียนอัจฉริยะ หองสมุดอัจฉริยะ หองปฏิบัติการและแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร (STEM) 

2. ทักษะอาชีพ มีวัสดุอุปกรณ สื่อ สถานท่ีท่ีเหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนสูการประกอบอาชีพและการมีงานทํา 
เชน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. ทักษะชีวิต มีวัสดุอุปกรณ สื่อ สถานท่ีท่ีเหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
เชน สระวายน้ํา สนามกีฬา แหลงเรียนรูดานศิลปะวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

4. ดานภาษา มีวัสดุอุปกรณ สื่อ สถานท่ีท่ีเหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือการสื่อสาร เชน หองเรียนภาษา 
หองปฏิบัติการดานภาษา (Sound lab) สื่อภาษาตางประเทศ  

5. ดาน ICT วัสดุอุปกรณ สื่อ สถานท่ีดาน ICT เปนเครื่องมือท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใช ICT ในการเรียนรู และสราง
อาชีพ เชน หองคอมพิวเตอร WIFI  

 

 



ดานการสงเสริมการศึกษา  
1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย จุดเนน เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 

ใหกับผูเรียน เนนวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริงหรือสถานการณ
จําลอง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ 
เปนข้ันตอน (Coding) และมีแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรู  

2. จัดหาบุคลากรครูใหครบชั้น ครบวิชาเอก และมีครูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือจัดหานักศึกษาฝกงานหรืออาสาสมัครท้ังใน
และตางประเทศ เพ่ือชวยในการจัดการเรียนการสอน 

3. จัดสรรและพัฒนาครูดานภาษาใหมีความชํานาญในการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถสื่อสารได  
4. ดาน ICT สงเสริมใหผูเรียนใช ICT เปนเครื่องมือในการเรียนรู  

ดานการสรางเครือขายการมีสวนรวม 

สงเสริมสนับสนุนใหคนในชุมชน ท้ังเอกชน บาน วัด รัฐ โรงเรียน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษา 

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน สนับสนนุสงเสริมงบประมาณ สถานท่ี องคความรู แหลงเรียนรู และบคุลากร เพ่ือพัฒนา

ผูเรียนและโรงเรียนใหมีคุณภาพ เชน แหลงเรียนรูอาชีพในชุมชน ปราชญชาวบาน การสนับสนุนจากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน วัด โรงเรียนขนาดใหญ มหาวิทยาลัย  รานคาหรือบริษัท 

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง (เพ่ิมเติม) 
1. มีความสอดคลองกับนโยบาย จุดเนนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู การ

พัฒนาการเรียนการสอน 
2. มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (แผน ๑๐ ข้ันตอน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผูอํานวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) 
3. มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย จุดเนนของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

4. ไมมีการกําหนดกรอบวงเงิน แตขอใหโรงเรียนเลือกรายการตามความขาดแคลน จําเปนตรงตามความตองการของ

ผูเรียน เกิดความคุมคาในการใชงานและประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

การคัดเลือกรายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
1. คาครุภัณฑ (งบปเดียว) เลือกไดไมเกินโรงเรียนละ 5 รายการ โรงเรียนเรียงลําดับความขาดแคลนจําเปน  
2. คาท่ีดินและสิ่งกอสราง และซอมแซม (งบปเดียว) เลือกไดไมเกินโรงเรียนละ 3 รายการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เรียงลําดับความขาดแคลนจําเปน (คละทุกโรงเรียน)  
3. คาท่ีดิน สิ่งกอสราง (งบผูกพัน) เสนอขอไดตามเง่ือนไขของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หมายเหตุ ตามหนังสือ ศธ. ท่ี 04008.1/39 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
1. ขอความอนุเคราะหใหผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนผูรับผิดชอบการดําเนินการ

จัดตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางของโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล (ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1350/2562 เรื่อง การแตงตั้งคณะทํางาน
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สั่ง ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม เปนกรรมการ) พรอมท้ังเปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาคําขอจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ  



2. ขอความอนุเคราะหใหผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมเปน
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคําขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการคาครุภัณฑ 

ปฏิทินการดําเนินงานจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 

รายการคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ศูนยขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

วัน เดือน ป กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 ประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือการจัดตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รายการคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   

สนผ. 

1 – 3 ธ.ค. 2562 แจงแนวทางการตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให สพท.  
พรอมคูมือการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายการ
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ศรต. 

3 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2562 จัดทํารายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายการคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   

สพท./ร.ร. 

17 – 22 ธ.ค. 2562 บัน ทึกผลการจัดตั้ ง งบประมาณป งบประมาณ  พ.ศ .  2564 
รายการคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

สพท. 

23 – 25 ธ.ค. 2562 ประมวลผลการจัดตั้ งงบประมาณปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
รายการคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ของ สพท. เพ่ือบันทึกลง
ระบบ e-budgeting สงสํานักงบประมาณ 

ศรต. 

ภายใน 25 ธ.ค. 2562 ส ง เอกสาร คําขอตั้ ง งบประมาณป งบประมาณ  พ.ศ .  2564 
รายการคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง งบปเดียวและงบผูกพัน 

สพท. 

 

ศูนยขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

โทรศัพท 02-2885878 โทรสาร 02-2885886 

Email innoobec.qschool@gmail.com 

ท่ีอยู สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

ท่ีอยูจัดสงเอกสาร ตู ปณ.21 ปทฝ.ศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10304 
 


	คำชี้แจงการของบประมาณปี 2564 งบลงทุน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

