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ชื่อโครงการ โครงการดูแลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน 

สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
 ข้อที ่2.2.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
                                                    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 
                                                   จัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภาคี 
                                                    เครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมใน 
                                                    การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางนภวรรณ  มัณยานนท์ 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอใน

การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ”  
 คือโครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  งบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน  คือ ค่าเล่าเรียน  
แบบเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อ
เอง 2 ส่วน  คือ ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพจึง
เป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและ
การลงทุนด้านปัญญา ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง  และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม   

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่
ผู้ปกครองของนักเรียนตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัว โดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนด้วยตนเอง และให้น าใบเสร็จรับเงินที่มีมูลค่าไม่ต่ ากว่าเงินสดนั้น มา
เป็นหลักฐานแสดงกับสถานศึกษา โดยมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่ายอีก
ชั้นหนึ่งตัวอย่างรายการของอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ แบบฝึกหัด สมุดดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด 
เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกด้านคอมพิวเตอร์ (เช่น แผ่นซีดี) กระดาษ A4 สีเทียน ดินน้ ามัน เป็นต้น ส าหรับ
เกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน มัธยมตอนต้น คนละ 210 บาทต่อภาคเรียน และมัธยมตอน
ปลาย คนละ  230 บาทต่อภาคเรียน ส าหรับค่าเครื่องแบบนักเรียนที่ก าหนดจะจัดสรรคือ คนละ 1 ชุดต่อปี 
ตามราคามาตรฐานคุณภาพ ซึ่งหากผู้ปกครองรายใดจะซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่มีราคาสูงกว่า ก็จะต้อง
รับภาระในราคาส่วนต่างเอง และหากผู้ปกครองมีชุดเครื่องแบบนักเรียนเพียงพออยู่แล้วก็สามารถน าเงินไปซื้อ
เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดกีฬา ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารีได้ เกณฑ์ของเงินที่จะจัดสรรเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียนตามรายหัว มีดังนี้ ระดับมัธยมต้น คนละ 450 บาทต่อปี และระดับมัธยมปลาย คนละ 500 
บาทต่อปี 
 

โครงการล าดับที่ 60 รหัสโครงการ กนร 4.1 
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โรงเรียนสตรีปากพนังจึงจัดท าโครงการการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ตาม
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และก่อให้เกิดความเท่าเทียม และความเสมอภาคของบุคคล และยังเป็นการส่งเสริม
การศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อเยาวชนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างท่ัวถึง 
          2. เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
          3. เพ่ือจัดระบบการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ ง  
(รวมจ านวน 2 ครั้ง) ร้อยละ 100 
   2. นักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
ร้อยละ 100  
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
มากขึ้น 
 2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ
นักเรียน 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ  
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ก.ย. 64 ครูนภวรรณ  

ขั้น DO 
-ประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางและวางแผนการ
ด าเนินการจัดโครงการ การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 
15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจ าปี 2565 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
    - ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564 
    - เบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจ าภาค 

 
ต.ค. 64 

 
 
 
 
 
 

พ.ย. - ธ.ค. 64 
 
 
 

 
คณะกรรมการกลุ่ม

บริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 

ครูนภวรรณ 
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ขั้น DO (ต่อ) 
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
      นักเรียนระดับชั้นม.ต้น คนละ 210 บาท 
      นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย คนละ 230 บาท 
2. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
และเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 
- ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเบิก
จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
- เบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจ าภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
นักเรียนระดับชั้นม.ต้น คนละ 210 บาท 
      นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย คนละ 230 บาท 
- เบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
      นักเรียนระดับชั้นม.ต้น คนละ 450 บาท 
      นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย คนละ 500 บาท 

 
 
 

พ.ค.-มิ.ย. 65 

 
 

 
ครูนภวรรณ  

และครูที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 

ขั้น CHECK 
     - นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

ต.ค. 64 - ส.ค. 65 ครูนภวรรณ 

ขั้น ACTION 
     - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
     - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

ก.ย.65 ครูนภวรรณ 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น.......1,078,230........ บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 228,200 อุปกรณ์การเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 247,770 

รวม(สี่แสนเจ็ดหม่ืนห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 475,970 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 602,260 เครื่องแบบนักเรียน 

รวม(หกแสนสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 602,260 

รวมทั้งหมด(หนึ่งล้านเจ็ดหม่ืนแปดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)  1,078,230  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ด้านนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน

ส นั บ ส นุ น ค่ า อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
เครื่องแบบนักเรียน ที่ระดับ 80 ขึ้นไป 

การประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แบบประเมิน 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน โครงการ
ด าเนินไปตามปฏิทินและแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว้  

การนิเทศติดตามโครงการ แบบการนิเทศ
โครงการ 

ดา้นการเรียนรู้และการพัฒนา การเบิก
จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบและครบถ้วน
ตามจ านวนนักเรียน  
 

การจัดท าค าสั่ง และรายงานโครงการ ค าสั่งและแบบรายงาน
ผลโครงการ 

ด้านการเงิน  
ใช้งบประมาณอย่าง เพียงพอและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

การจัดท ารายงานโครงการ แบบรายงานผล
โครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่า นักเรียนทุกคนได้รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียนถูกต้องและครบถ้วน ผลจากการด าเนินโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ
ที่ระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป และน าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

 
 ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนภวรรณ  มัณยานนท์)                                   (นายอ านาจ  สุขห่อ) 
          ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
              1 ตุลาคม 2564                                             1 ตุลาคม 2564   
 
        
  
                    ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                      1 ตุลาคม 2564 


