
 
๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือการบริหารงาน 
กลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

 

 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เอกสารงานวชิาการ เลขที ่๔/๒๕๖๓ 



 
๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

นางมาลัยวรรณ   พวงวิเชียร 
ต าแหน่งครูช านาญการ หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

 

นางพิมพร  พจนาปิยะกลุ  
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเษ  

เจ้าหน้าที่การเงิน 
 

นางสาวอัญชลพีร  กุลบุตร 
ต าแหน่ง คร ู

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

นายธวัช  โลกา 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ว่าที่ร้อยตรี เอ ณะ  พวงทอง 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

โครงสร้างบริหารงานงบประมาณ 
 



 
๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณปี ๒๕๖๓  โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (เงินอุดหนุนรายหัว) 

............................................................................................................................................................. 
๑.หลักการ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุธศักราช๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ หมวด๒ มาตรา๑๐ บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงเป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และโรงเรียนที่จะต้องด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักการดังกล่าว 

๒.วัตถุประสงค์การจัดสรรงบประมาณ 
 งบเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( เงินอุดหนุนรายหัว ) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดสรรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
ได้มากที่สุด โดยเฉพาะประโยชน์โดยตรงกับนักเรียน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ 

๓. แนวทางการใช้งบประมาณ 
 เพื่อใหก้ารใช้จ่ายเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ค่าใช้จ่ายรายหัว ) 
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากทีสุ่ด  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงแบง่สัดส่วนในการใช้เงิน
งบประมาณ  ดังนี ้

๑. งบวิชาการ จ านวน  ๔๗๓,๘๘๐ บาท   คิดเป็นร้อยละ ๖๐  
 ๑.๑ โครงการต่างๆ   จ านวน  ๓๘๕,๒๔๔ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของงบวิชาการ 
 ๑.๒ รายหัวในห้องเรียน  จ านวน  ๘๘,๖๓๖   บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐ ของงบวิชาการ 
๒. งบสาธารณูปโภค,อาคารสถานที่,ใช้สอยและบริหารเอกสารวิชาการ   จ านวน  ๓๑๕,๙๒๐บาท  

  คิดเป็นร้อยละ  ๔๐  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  ๗๘๙,๘๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 

 ทั้งนี้งบประมาณทั้ง  ๒  ส่วน รวมกันได้ ร้อยละ  ๑๐๐  ของวงเงินงบประมาณรายการนี้ที่ได้รับการ
จัดสรรทั้งหมด สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารโรงเรียนในการพิจารณาผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและให้ประกาศในสถานที่ที่เปิดเผย เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ 

 

 



 
๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๔. ลักษณะการใช้งบประมาณ 
 เงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( เงินอุดหนุนรายหัว ) ให้ใช้

ในลักษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย  ดังนี ้
๑. งบบุคลากร 
-  ค่าจ้างช่ัวคราว  เช่น  จ้างครูอัตราจ้าง   ยาม   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   คนขับรถ 

     ๒.  งบด าเนินการ   
       -   ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  เช่น  ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าตอบแทนวิทยากร   
                   ค่าพาหนะ  ที่พักและเบี้ยเลี้ยง  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าเครื่องเขียน  ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  เข้า
ค่ายลูกเสือ -  เนตรนารี 
      -  ค่าสาธารณูปโภค   เช่น  ค่าน ้า   ค่าไฟ   ค่าโทรศัพท์ 
     ๓.  งบลงทุน 
      -  ค่าครุภัณฑ์  เช่น จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ครุภัณฑ์ทาง การศึกษา   
      -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิง่ปลูกสร้างอื่นๆ 

๕. แนวคิดการบริหารงบประมาณของโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา 
สถานศึกษาเป็นแหล่งแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาคนทั้งทางร่างกาย จิตใจ

สติปัญญา อารมณ์และสังคม เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
จากนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจบุันได้ใหค้วามส าคัญต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะนโยบายกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา ได้จัดการบริหารจัดการอย่างคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผล การกระจายอ านาจลงสู่สถานศึกษาดังกล่าวนี้แบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่มเรื่องใหญ่ๆ  ดังนี ้

๑. การบริหารงานวิชาการ 
๒. การบริหารงบประมาณ 
๓. การบริหารงานบุคลากร 
๔. การบริหารทั่วไป 

โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณนี้เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุดในสถานศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่  
ผู้บริหาร/ครู/ชุมชน/ผู้ปกครอง จะต้องรู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัติ  เนื่องจากการบริหารงบประมาณเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนและมีความส าคัญมาก สิ่งหนึ่งที่ ผู้บริหาร/ครู อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักก็ คือ 
ความถูกต้องและความโปร่งใสและคุณประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณในเรื่องนั้นๆ อย่างจริงจังและ
สามารถตรวจสอบได้ทุกกรณี 

 
 
 
 
 



 
๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๑. วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพื่อให้สถานศึกษาได้บริหารงบประมาณของตนเองอย่างแท้จริงและถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ความจ าเป็นความต้องการของสถานศึกษา 
๑.๒ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนัก/ความส าคัญ ในการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร / 
ครู /  ชุมชน ที่มีต่อสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
๑.๓ เพื่ อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาของตน เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และให้องค์กรเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีส่วน
รับรู้ และสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
ท้องถ่ินอย่างหลากหลายและทั่วกัน 
๑.๔ เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครู/กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชนฯ ได้รู้ถึงวิธีปฏิบัติ
ตลอดจนการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาและสามารถบรหิารงบประมาณได้ถูกต้อง โปร่งใส
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ 
๒. นโยบาย 

การบริหารงบประมาณของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา บริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมโดยผ่าน
กระบวนการตามข้ันตอนสุจริตและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ยึดหลักการใช้
งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า ให้ความส าคัญต่อผลผลิตโดยเฉพาะให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความส าคัญ
ที่สุด 

๓. ภาระงาน/ขอบข่ายงาน 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายธวัช  โลกา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  
  ๒. นางมาลัยวรรณ   พวงวิเชียร ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
      ท าหน้าที่ เป็น  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 
  ๓. นางพิมพร  พจนาปิยะกลุ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
      ท าหน้าที่ เป็น  เจ้าหน้าที่การเงิน 

           ๔.นางสาวอัญชลีพร  กลุบุตร    ต าแหน่ง คร ู
          ท าหน้าที่ เป็น  เจ้าหน้าที่พสัด ุ 

๕.ว่าที่ร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง   ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
          ท าหน้าที่ เป็น  เจ้าหน้าที่พสัด ุ 
 ภาระงาน 

๑. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๒. การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พื้นฐานโดยตรง  



 
๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๓. การอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร  

๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

๕. การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  

๖. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  

๗. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  

๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

๙. การปฏิบัตงิานอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมายเกี่ยวกบักองทนุเพื่อ   การศึกษา  

๑๐. การการบรหิารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

๑๑. การวางแผนพสัด ุ 

๑๒. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิง่ก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ

เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๑๓. การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจดัหาพัสดุ  

๑๔. การจัดหาพัสด ุ 

๑๕. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสด ุ 

๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

๑๗. การรบัเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  

๑๘. การจัดท าบัญชีการเงิน  

๑๙. การจัดท ารายงานทางการเงิน และงบการเงิน  

๒๐. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี ทะเบียนและรายงาน  

   ๔. วิสัยทัศน์ (VISION) 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ มีวินัย ใช้คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ชุมชนมีส่วนร่วมท าน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. พันธกิจ  (MISSION) 

๑.  ยกระดบัคุณภาพผู้เรียนสูม่าตรฐานสากล 
 ๒.  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓.  ส่งเสริมทางด้านการศึกษานักเรียนที่มีความต้องการพเิศษเรียนร่วม 
 ๔.  สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู ้
 ๕.  ส่งเสริมครูเป็นผูม้ีคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.  พัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร 
 ๗.  ประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื่อมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา     
 



 
๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๖.เป้าหมาย (GOAL) 
๑.  ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

     ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
 ๓.  นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 
 ๔.  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๕.  โรงเรียนมหีลกัสูตรสถานศึกษาทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและได้ 
    มาตรฐานตามเกณฑส์ านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๖.  โรงเรียนมมีาตรฐานการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรูก้ารวัดผลประเมินผลที่ 
     เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๗.  โรงเรียนมกีารจัดการศึกษาโดยได้รบัความร่วมมือจากทกุภาคส่วน 
 ๘.  โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๙.  โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และพร้อมบริการแก่ทกุภาคส่วน 
 ๑๐. โครงสร้างการบรหิารของโรงเรียนครบวงจร  และบรรลเุป้าหมายการจัดการศึกษา 
๗.กลยุทธ์( STRATEGY) 

๑.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมละมีคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 
      ๒. พัฒนาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ
ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
          ๓. ส่งเสริมชุชนให้มสี่วนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
          ๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบรกิารทีส่่งเสริมผูเ้รียนพัฒนาศักยภาพ 
          ๕. ปฏิรูประบบบริหารจัดการโดยการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในระบบข้อมลูสารสนเทศระบบ
นิเทศติดตามควบคุมก ากบัการประเมินผลการด าเนินงานและกระจายอ านาจสู่หน่วยปฏิบัติงาน สรุปประเด็น
กลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานการศึกษา 
    อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
 “สร้างนักเรียนดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย” 
    เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 บัญญัติวินัย ๕  ประการ  สะอาด  ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา  ซื่อสัตย์ 

 

 

 

 



 
๗ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๘. แผนการใช้จา่ยงบประมาณโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ลาหลวง)  โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ดังนี ้

๑. งบประมาณท่ีได้รบัการอุดหนุนจากรัฐบาล  จ านวน  ๕  รายการ  ดังนี ้
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน 
๒. ค่าหนังสือเรียน 
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๕. ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
๑. ค่าจัดการเรยีนการสอน 
๑.๑ อุดหนุนรายหัวส าหรับนักเรียนท่ัวไป 

รายการงบประมาณ จ านวนนักเรียน(คน) 
งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท) 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนช้ันอนุบาล ๑-๒ ๒๘ คน  ๔๗,๖๐๐ 
 - ระดับประถมศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่๑–๖ ๘๓ คน  ๑๕๗,๗๐๐ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๖๗  ๕๘๔,๕๐๐ 

รวมท้ังหมด ๒๗๘ ๗๘๙,๘๐๐ 
*** หมายเหตุ    เงินอุดหนุนรายหัวกอ่นประถม     ๑,๗๐๐ บาท/คน/ป ี
  เงินอุดหนุนรายหัวประถม             ๑,๙๐๐ บาท/คน/ป ี
  เงินอุดหนุนรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓,๕๐๐  บาท/คน/ป ี
 

ระดับ จ านวนเงิน วิชาการ 
๖๐% 

สาธารณูปโภค อาคาร
สถานที ่

ค่าใช้สอย บรหิารเอกสาร
วิชาการ 

๔๐ % 
ก่อน

ประถมศึกษา 
๔๗,๖๐๐ ๒๘,๕๖๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑,๐๔๐ 

ประถมศึกษา ๑๕๗,๗๐๐ ๙๔,๖๒๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐ 
มัธยมศึกษา ๕๘๔,๕๐๐ ๓๕๐,๗๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๕,๘๐๐ 

รวม ๗๘๙,๘๐๐ ๔๗๓,๘๘๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๙,๙๒๐ 
 

 



 
๘ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

แผนการจัดสรรงบประมาณวิชาการ ๖๐%  คิดเป็น ๑๐๐% 
 

ระดับช้ัน วิชาการ๑๐๐% คิดรายหัวในห้องเรียน  ๒๐ %  /ป ี โครงการ 
๘๐%+ เศษที่เหลอื จ านวนเงิน เฉลี่ย/หอ้ง/กลุ่มสาระ 

ก่อน
ประถมศึกษา 

๒๘,๕๖๐ ๕,๗๑๒  ๒๒,๘๔๘ 

ประถมศึกษา ๙๔,๖๒๐ ๑๘,๙๒๔ - ๗๕,๖๙๖ 
มัธยมศึกษา ๓๕๐,๗๐๐ - ๘,๐๐๐/ กลุ่มสาระ ๒๘๖,๗๐๐ 

รวม ๔๗๓,๘๘๐ ๒๔,๖๓๖ ๖๔,๐๐๐ ๓๘๕,๒๔๔ 
 
 

 
ระดับช้ัน 

คิดรายหัวในห้องเรียน/เทอม 

จ านวนเงิน เฉลี่ย/หอ้ง/กลุ่มสาระ 

ก่อนประถมศึกษา ๒,๘๕๖  

ประถมศึกษา ๙,๔๖๒ - 

มัธยมศึกษา - ๔,๐๐๐ /กลุ่มสาระ 

รวม ๑๒,๓๑๘ ๓๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

แนวทางการด าเนินงานการใช้เงินอุดหนุนรายหัว 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมา เริ่ม
ด าเนินการ 

สิ้นสุดการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
๑ โครงการพัฒนาเด็กใหม้ี

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

๒๑,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสุทิน แก้ว
เสมอ 

๒ โครงการการบรหิารและ
จัดการ การศึกษา ระดับ
ปฐมวัย 

๑๔,๒๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสุทิน แก้ว
เสมอ 

๓ โครงการการจัด
ประสบการณ์ทีเ่น้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

๙,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสุทิน แก้ว
เสมอ 

๔ โครงการหนทู าได้(การ
ปฎิบัติกิจวัตรประจ าวัน) 

- - ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสุทิน แก้ว
เสมอ 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๑ โครงการสง่เสรมิการท า

วิจัยในช้ันเรียน 
- - ๑ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวพิม
ชนก  มณีธร, 

หัวหน้าทุกกลุม่
สาระ 

๒ โครงการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อ 

๑๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑  
มกราคม  
๒๕๖๔      

๒๘  
กุมภาพันธ์  

๒๕๖๔ 

นายพิพัฒน์   
ทองปินตา 

๓ โครงการตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง 

๑,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นายทวีเดช   
ฌานชีวิน 

๔ โครงการสง่เสรมินิสัยรัก
การอ่าน 

๖,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นายพิพัฒน์   
ทองปินตา 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ - - ๑ ๙ เมษายน นางมาลี   ค าภี



 
๑๐ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

นักเรียนทีม่ีความต้องการ
พิเศษเรียนร่วม 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๒๕๖๔ ระ 

๖ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนชุมชน
แม่ลาศึกษา 

๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นายเอษณะ  
พวงทอง 

๗ โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้
เพื่อการศึกษา 

๕๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวอัญชลี
พร กุลบุตร, 
นายทศพร  
พจนาปิยะกุล 

๘ โครงการดุริยางค์โรงเรียน ๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นายทวีเดช  
ฌานชีวิน ,นาย
พิพัฒน์  ทอง

ปินตา  
๙ โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ 

– เนตรนารี ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

 (งบกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นายทศพร  
พจนาปิยะกุล,
นายธนทัต   
เพียรวิทย ์

๑๐ โครงพฒันาระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน 

๒๔,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางไพริน  
ทรัพย์ไพรวัลย์
และนางไพ
จิตรา นันติอูป 

๑๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๗,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวณิชา
ภัทร  อรรถ
วิทย์,นางไพ
จิตรา  นันติอูป 

๑๒ โครงการสง่เสรมิความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

(งบกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

(งบกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวณิชา
ภัทร อรรถ
วิทย์,นางไพ
จิตรา นันติอูป 
 

๑๓ โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

๕,๕๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางไพจิตรา  
นันติอูป   และ
คณะครู 



 
๑๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๑๔ โครงการสร้างนักเรียนดี 
ด้วยวิถีลูกเสือไทย 

๒๐,๐๐๐ 
(งบกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

 (งบกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นายทศพร  
พจนาปิยะกุล
และนายธนทัต  
เพียรวิทย ์

๑๕ โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

๓๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นาง
มาลัยวรรณ   
พวงวิเชียร    
และคณะคร ู

๑๖ โครงการปจัฉิมนิเทศและ
มอบใบประกาศนียบัตร 

๒๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาววิภา   
เจริญเลก็    

๑๗ โครงการสง่เสรมิความเป็น
เลิศทางกีฬาผู้เรียน 
 

๑๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

ว่าที่ร.ต.
เอษณะ   พวง
ทอง,นาย
ธนทัต   เพียร
วิทย์ 

๑๘ โครงการทัศนศึกษา ๓๐,๐๐๐ 
(งบกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

 (งบกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวณัฐ
กานต์  แหลม
มาก   

๑๙ โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

ว่าที่ร.ต.
เอษณะ   พวง
ทอง,นางสาว
อัญชลีพร   
กุลบุตร 

๒๐ โครงการการบรหิารระบบ
หอพัก 

- - ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวณัฐ
กานต์  แหลม
มาก 

๒๑ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๓๙,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวพิม
ชนก  มณีธร 

๒๒ โครงการสถานศึกษาสีขาว ๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นายเอษณะ  
พวงทอง  และ
คณะครู 



 
๑๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒๓ โครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิชาชีพและด้าน
จริยธรรม 

๑๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางธีรดา  เต
ชะตา 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๒๔ โครงการซ่อมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ์โรงเรียน 
๓๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวอัญชลี
พร   กุลบุตร 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๒๕ โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ 

ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นายพัฒนพงศ์ 
บุญปราบ  ,
นายธนทัต   
เพียรวิทย ์

๒๖ โครงการสง่เสรมิสุขภาพใน
โรงเรียน 

๑๒,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางไพริน   
ทรัพย์ไพรวัลย์  
,  นางธีรดา  
เตชะตา 

๒๗ โครงการพัฒนาระบบข้อมลู
สารสนเทศในโรงเรียน 

๑,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางพิมพร   
พจนาปิยะกุล 

๒๘ โครงการสหกรณ์ร้านค้าใน
โรงเรียน 

- เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางมาลี  ค าภี
ระ  , นาง
มาลัยวรรณ  
พวงวิเชียร 

๒๙ โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

๒๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาววิภา  
เจริญเลก็ 

๓๐ โครงการอาหารกลางวัน ๔๒๔,๐๐๐ 
(อบต.) 

เงินอุดหนุน
ค่าอาหารจาก

อบต. 

๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางมาลี    
ค าภีระ 

๓๑ โครงการสง่เสรมิสวัสดิภาพ
ครูบุคลากรทางการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางสาวณัฐ
กานต์แหลม
มาก 



 
๑๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๓๒ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโร
น่า2019 (COVIC-19) ใน
สถานศึกษา            

๗๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๑ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 

นางมาลี    
ค าภีระ 

 
๑.๒ ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

รายการงบประมาณ จ านวนนักเรียน(คน) 
งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท) 

งบปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดบัประถมศึกษา 
คิด ๔๐% ของนักเรียนประถมทัง้หมด ๗๗ คน 

๓๑ คน ๓๑,๐๐๐ 

งบปจัจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดบัมัธยมศึกษา 
คิด ๓๐% ของนักเรียนมัธยมทัง้หมด ๑๓๙ คน 

๔๒  คน ๑๒๖,๐๐๐ 

รวมท้ังหมด ๗๓ ๑๕๗,๐๐๐ 
 
*** หมายเหตุ    ระดับประถมศึกษา           ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  ๕๐๐  บาท/คน/ปี) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓,๐๐๐  บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ  ๑,๕๐๐  บาท/คน/ปี) 
 
๑.๓. คา่อาหารนักเรียนประจ าพักนอน 

รายการงบประมาณ จ านวนนักเรียน(คน) 
งบประมาณท่ี

ได้รับ 
งบเงินอุดหนุนค่าอาหารนกัเรียนประจ าพักนอน  ๘๗  คน ๖๙๖,๐๐๐ 

รวม  ๖๙๖,๐๐๐ 
 
*** หมายเหตุ    ระดับประถมศึกษา           ๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  ๔,๐๐๐  บาท/คน) 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๘,๐๐๐  บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ  ๔,๐๐๐  บาท/คน) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๒)ค่าหนังสือเรียน 

รายการงบประมาณ จ านวนนักเรียน(คน) 
งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท) 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนช้ันอนุบาล ๒-๓ ๒๖ ๕,๒๐๐ 
 - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔ ๘,๗๕๐ 
 - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐ ๖,๑๙๐ 
 - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓ ๘,๐๘๐ 
 - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๕ ๑๐,๐๙๕ 
 - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๓ ๑๐,๔๗๘ 
 - ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒ ๙,๘๑๖ 
 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๖ ๒๗,๕๐๔ 
 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔๒ ๓๖,๘๓๔ 
 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖๐ ๕๖,๙๔๐ 

รวมท้ังหมด ๒๔๒ ๑๗๙,๘๙๓ 
*** หมายเหตุ    มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับกอ่นประถมศึกษา    ๒๐๐ บาท/คน/ป ี
  มูลค่าหนงัสือตอ่ชุดระดับประถมศึกษาปีที่  ๑           ๖๒๕ บาท/คน/ป ี

มูลค่าหนงัสือตอ่ชุดระดับประถมศึกษาปีที่  ๒           ๖๑๙ บาท/คน/ป ี
มูลค่าหนงัสือตอ่ชุดระดับประถมศึกษาปีที่  ๓           ๖๒๒ บาท/คน/ป ี
มูลค่าหนงัสือตอ่ชุดระดับประถมศึกษาปีที่  ๔           ๖๗๓ บาท/คน/ป ี
มูลค่าหนงัสือตอ่ชุดระดับประถมศึกษาปีที่  ๕           ๘๐๖ บาท/คน/ป ี
มูลค่าหนงัสือตอ่ชุดระดับประถมศึกษาปีที่  ๖           ๘๑๘ บาท/คน/ป ี
มูลค่าหนงัสือตอ่ชุดระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑            ๗๖๔ บาท/คน/ป ี
มูลค่าหนงัสือตอ่ชุดระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๒            ๘๗๗ บาท/คน/ป ี  
มูลค่าหนงัสือตอ่ชุดระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓            ๙๔๙ บาท/คน/ป ี
  

๓)ค่าอุปกรณ์การเรยีน 

รายการงบประมาณ จ านวนนักเรียน(คน) 
งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท) 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนช้ันอนุบาล ๒-๓ ๒๖ คน  ๕,๒๐๐ 
 - ระดับประถมศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่๑–๖ ๗๗ คน  ๓๐,๐๓๐ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๓๙  ๕๘,๓๘๐ 

รวมท้ังหมด ๒๔๒ ๙๓,๖๑๐ 
*** หมายเหตุ    เงินอุดหนุนรายหัวกอ่นประถม    ๒๐๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ ๑๐๐บาท/คน) 



 
๑๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

  เงินอุดหนุนรายหัวประถม            ๓๙๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ ๑๙๕บาท/คน) 
  เงินอุดหนุนรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๒๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ ๒๑๐บาท/คน) 
 
๔)ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 

รายการงบประมาณ จ านวนนักเรียน(คน) 
งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท) 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนช้ันอนุบาล ๒-๓ ๒๖ คน  ๗,๘๐๐ 
 - ระดับประถมศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่๑–๖ ๗๗ คน  ๒๗,๗๒๐ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๓๙ ๖๒,๕๕๐ 

รวมท้ังหมด ๒๔๒ ๙๘,๐๗๐ 
*** หมายเหตุ    เงินอุดหนุนรายหัวกอ่นประถม    ๓๐๐ บาท/คน/ปี   
  เงินอุดหนุนรายหัวประถม            ๓๖๐ บาท/คน/ปี   
  เงินอุดหนุนรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๕๐ บาท/คน/ปี   
๕)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รายการงบประมาณ จ านวนนักเรียน(คน) 
งบประมาณท่ี
ได้รับ(บาท) 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนช้ันอนุบาล ๒-๓ ๒๖ คน  ๑๑,๑๘๐ 
 - ระดับประถมศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่๑–๖ ๗๗ คน  ๓๖,๙๖๐ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๓๙ ๑๒๒,๓๒๐ 

รวมท้ังหมด ๒๔๒ ๑๗๐,๔๖๐ 
*** หมายเหตุ    เงินอุดหนุนรายหัวกอ่นประถม   ๔๓๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ  ๒๑๕  บาท/คน) 
  เงินอุดหนุนรายหัวประถม           ๔๘๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ  ๒๔๐  บาท/คน) 
  เงินอุดหนุนรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น๘๘๐ บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ  ๔๔๐  บาท/คน) 
๒. งบจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง 

รายการงบประมาณ จ านวนนักเรียน(คน) 
งบประมาณท่ี

ได้รับ 
๑. งบอาหารกลางวันสนบัสนุนจากองค์การบรหิารส่วน
ต าบลแมล่าหลวง ก่อนประถมและประถมศึกษา 

๑๐๓  คน ๔๑๒,๐๐๐ 

๒. งบจ้างวิทยากรท้องถ่ินจาก อบต. ๑๐เดือน x๔,๕๐๐ ๔๕,๐๐๐ 
รวม  ๔๕๗,๐๐๐ 

*** หมายเหตุ    อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  หัวละ  ๒๐  บาท  จ านวน  ๒๐๐  วัน 
หมายเหต ุ
๑. งบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนช้ันอนุบาลใช้ด าเนินกจิกรรมโครงการทัศนศึกษาปฐมวัย 



 
๑๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๒. งบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนช้ันประถมศึกษาใช้ด าเนินกจิกรรม ดังนี้ 
 - โครงการทัศนศึกษาประถมศึกษา 
 - โครงการเดินทางไกลลูกเสือส ารอง 
 - โครงการเข้าค่ายพักแรมลกูเสือสามัญ 
 - โครงการค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได ้
๓. งบกจิกรรมพฒันาผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาใช้ด าเนินกจิกรรม ดังนี้ 
 - โครงการทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
 - กิจกรรมชุมนุม 
 - โครงการเข้าค่ายพักแรมลกูเสือสามัญ 
ประมาณการงบประมาณการด าเนินงานตามนโยบายสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เรียนฟร ี๑๕ ปี อยา่งมีคณุภาพ) 
รายการ 

ช้ัน/จ านวน นร. 
หนังสือเรียน 

อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รวม 

๑/๖๑ ๒/๖๑ ๑/๖๑ ๒/๖๑ 
อนุบาล ๒ ๑๒ ๒,๔๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๓,๖๐๐ ๒,๕๘๐ ๒,๕๘๐ ๑๓,๕๖๐ 
อนุบาล ๓ ๑๔ ๒,๘๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ ๔,๒๐๐ ๓,๐๑๐ ๓,๐๑๐ ๑๕,๘๒๐ 

ป.๑ ๑๔ ๘,๗๕๐ ๒,๗๓๐ ๒,๗๓๐ ๕,๐๔๐ ๓,๓๖๐ ๓,๓๖๐ ๒๕,๙๗๐ 
ป.๒ ๑๐ ๖,๑๙๐ ๑,๙๕๐ ๑,๙๕๐ ๓,๖๐๐ ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ ๑๘,๔๙๐ 
ป.๓ ๑๓ ๘,๐๘๖ ๒,๕๓๕ ๒,๕๓๕ ๔,๖๘๐ ๓,๑๒๐ ๓,๑๒๐ ๒๔,๐๗๖ 
ป.๔ ๑๕ ๑๐,๐๙๖ ๒,๙๒๕ ๒,๙๒๕ ๕,๔๐๐ ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ๒๘,๕๔๕ 
ป.๕ ๑๓ ๑๐,๔๗๘ ๒,๕๒๕ ๒,๕๒๕ ๔,๖๘๐ ๓,๑๒๐ ๓,๑๒๐ ๒๖,๔๖๘ 
ป.๖ ๑๒ ๙,๘๑๖ ๒,๓๔๐ ๒,๓๔๐ ๔,๓๒๐ ๒,๘๘๐ ๒,๘๘๐ ๒๔,๕๗๖ 

ม.๑/๑ ๑๘ ๑๓,๗๕๒ ๓,๗๘๐ ๓,๗๘๐ ๘,๑๐๐ ๗,๙๒๐ ๗,๙๒๐ ๔๕,๒๕๒ 

ม.๑/๒ ๑๘ ๑๓,๗๕๒ ๓,๗๘๐ ๓,๗๘๐ ๘,๑๐๐ ๗,๙๒๐ ๗,๙๒๐ ๔๕,๒๕๒ 
ม.๒/๑ ๒๒ ๑๙,๒๙๔ ๔,๖๒๐ ๔,๖๒๐ ๙,๙๐๐ ๙,๖๘๐ ๙,๖๘๐ ๕๗,๗๙๔ 
ม.๒/๒ ๒๐ ๑๗,๕๔๐ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๕๒,๕๔๐ 
ม.๓/๑ ๒๐ ๑๘,๙๘๐ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๕๓,๙๘๐ 
ม.๓/๒ ๒๐ ๑๘,๙๘๐ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๕๓,๙๘๐ 
ม.๓/๓ ๒๐ ๑๘,๙๘๐ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๙,๐๐๐ ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ ๕๓,๙๘๐ 
รวม ๒๔๒ ๑๗๙,๘๙๓ ๔๖,๕๙๕ ๔๖,๕๙๕ ๙๗,๖๒๐ ๘๔,๗๙๐ ๘๔,๗๙๐ ๕๒๖,๗๒๓ 

 
 
 



 
๑๗ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการ 
ท่ี โครงการ งบประมาณ ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ประเภท จ านวน 
ระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
๑ โครงการพัฒนาเด็กให้

มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 

เงินอุดหนุน ๒๑,๐๐๐ เด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษาได้รับการพฒันาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ๙๐โรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษา 

๒ โครงการการบรหิาร
และจัดการ การศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

เงินอุดหนุน ๑๔,๒๐๐ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ปฐมวัย โรงเรียน ชุมชนแม่ลา
ศึกษา ได้รับการพฒันาและ
ด าเนินการบรหิารและจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ทีมีประสทิธิภาพ สู่การปฎิบัติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาคุณภาพเด็ก  
 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรปฐมวัย 
โรงเรียน ชุมชนแมล่าศึกษา ทุก
คนได้รับการพฒันาและ
ด าเนินการบรหิารและจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ทีมี
ประสิทธิภาพ สู่การปฎิบัติให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพเด็ก  
 

๓ โครงการการจัด
ประสบการณ์ทีเ่น้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

เงินอุดหนุน ๙,๐๐๐ เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาล ๒,๓ 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาผู้
ได้รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมการจัดประสบการณ์
ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
 

เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาล ๒,๓ 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาผูทุ้ก
คนได้รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

๔ โครงการหนทู าได้(การ
ปฎิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน) 

เงินอุดหนุน - เด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษาได้รับการพฒันาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนแม่ลา
ศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
๑๘ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๑ โครงการสง่เสรมิการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน 

เงินอุดหนุน - ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการเรียนรู้ตามจุดมุง่หมายที่ครู
ต้องการ 

ครูร้อยละ๘๕สามารถแกป้ัญหา
ในช้ันเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

๒ โครงการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อ 

เงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ สามารถเพิ่มพูนความคิดในการ
เลือกโรงเรียนใหก้ับนักเรียน 

นักเรียนในเขตและนอกเขต
บริการ  เข้าเรียนในโรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษา ร้อยละ 
๘๕ 

๓ โครงการตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง 

เงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
และน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

นักเรียนรอ้ยละ ๘๕% ได้
เรียนรู้และมทีักษะในการท า
การเกษตรแบบหมุนเวียนไว้
รับประทานและน าทกัษะไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๔ โครงการสง่เสรมินิสัย
รักการอ่าน 

เงินอุดหนุน ๖,๐๐๐ นักเรียนรู้วิธีการและสามารถ
แสวงหาความรู้และวิทยาการ
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถ
พัฒนาตนเองและมีนิสัยรักการ
อ่านที่ยั่งยืน 

ครูและนักเรียนมสี่วนร่วมใน
การใช้ห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้อย่าง
จริงจังและมากยิ่งข้ึน 
และนักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านมากยิ่งข้ึน 

๕ โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทีม่ี
ความต้องการพเิศษ
เรียนร่วม 

เงินอุดหนุน - นักเรียนทีบ่กพร่อง
ทางการเรียนรู้ระดบัช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่๓มผีลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน ร้อยละ  ๖๐ 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับ ๒ 

นักเรียนทีบ่กพร่องทางการ 
เรียนรูร้้อยละ๘๐ได้รบัการ 
สอนซ่อมเสรมิ มีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรียนที ่
บกพรอ่งทางการเรียนรู้สงูข้ึน 

๖ โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
โรงเรียนชุมชนแม่ลา
ศึกษา 

เงินอุดหนุน ๓,๐๐๐ ครูและนักเรียนในโรงเรียนชุมชน
แม่ลาศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตนตามหลักการทาง
ศาสนาได้ถูกต้อง 

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 
  มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติตนตามหลักการทาง
ศาสนาได้ถูกต้อง 

๗ โครงการพัฒนาแหลง่
เรียนรูเ้พื่อการศึกษา 

เงินอุดหนุน ๕๐๐ นักเรียนโรงเรียนชุมชนแมล่า
ศึกษาน าประสบการณ์ที่ได้จาก
แหล่งเรียนรู้มาพฒันาการเรียนให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ดีย่ิงข้ึน 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ อย่าง
พอเพียงและเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน 



 
๑๙ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๘ โครงการดุริยางค์
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ ได้วัสดุอุปกรณ์ ดุริยางค์ เพื่อใช้
ในกิจกรรมของโรงเรียน และการ
จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนรอ้ยละ๘๐มีความรู้ 
ทักษะด้านดนตร ี

๙ (งบกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

(งบกจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน) 

๕๐,๐๐๐ 
 

ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
ได้รับความรู้และฝกึประสบการณ์
ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ค่ายพักแรม 

ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่น
ใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษา ได้รับความรู้ และ
ฝึกประสบการณ์  จากการ
เข้าร่วมกจิกรรม รอ้ยละ ๘๕ 

๑๐ โครงพฒันาระบบการ
วัดและประเมินผลการ
เรียน 

เงินอุดหนุน ๒๔,๐๐๐     มีเครื่องมือวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มีความ
หล ากห ลายสาม ารถ วัดแล ะ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ได้ ครอบคลุ มพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
 

ครูร้อยละ ๙๐มีเครื่องมือวัด
และป ระเมิ นผลสั มฤท ธ์ิ
ทางการเรียนที่สามารถวัด
และป ระเมิ นผลสั มฤท ธ์ิ
ทางการ เรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๑๑ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน ๗,๐๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๑ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้โครงสร้าง
หลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาที่
สอดคล้องกบัหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล หลักสูตร
ประชาคมอาเซียนและปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๑ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้โครงสร้าง
หลักสูตรค าอธิบายรายวิชา                      
ที่สอดคลอ้งกบัหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
หลักสูตรประชาคมอาเซียน
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ร้อยละ ๙๐ 

๑๒ โครงการสง่เสรมิความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

(งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

(งบ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน) 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิด
ความรู้และประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน     
 

๑.นักเรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจในกจิกรรมทักษะทาง

วิชาการ ดนตรี และกีฬา 

และน าทักษะ ทีเ่ป็น

ประโยชน์มาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิต  ซึ่งเกิดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้



 
๒๐ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

ประสบการณ์ร่วมกันร้อยละ 

๘๕  

๒.ครู และบุคลากร มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน

การจัดกจิกรรมสง่เสรมิ 

ศักยภาพนักเรียนและมี

โอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ร้อยละ ๙๐ 

๑๓ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ๕,๕๐๐ โรงเรียน  มรีะบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคุณภาพ มีความพร้อม
ต่อการประเมินคุณภาพภายใน  
 โดยต้นสังกัด  และประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย สมศ.  และ
รักษาระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่าง ต่อเนื่องเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
คุณภาพของโรงเรียน 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษาร้อยละ ๘๐  มี
ความตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  ที่
จะต้องร่วมมือกันด าเนินการ
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ให้ได ้

๑๔ โครงการสร้างนักเรียน
ดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย 

(งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

๒๐,๐๐๐ 
 

นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรมและ ความ
อดทนมีน ้าใจ มีความเสียสละ มี
ความสามัคคี ช่วยเหลืองาน
โรงเรียนและชุมชน 

นักเรียน ของโรงเรียนชุมชน
แม่ลาศึกษา ได้รับความรู้ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และ
ฝึกประสบการณ์ จากการ
เข้าร่วมกจิกรรมแล้วน าไป
ปฎิบัติ ร้อยละ ๘๕ 

๑๕ โครงการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

งบกจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

๓๐,๐๐๐ นักเรียนรกัและหวงแหนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ินร่วมสบืทอด
วัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่นหลัง
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล
ปกครองและร่วมกจิกรรมต่าง ๆ 

นักเรียนรอ้ยละ ๘๕ รักและ
หวงแหนประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ินร่วมสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่น
หลงัรวมทัง้มสี่วนร่วมในการ
ดูแลปกครองและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

๑๖ โครงการปจัฉิมนิเทศ เงินอุดหนุน ๒๕,๐๐๐ นักเรียนทีจ่บการศึกษาเกิดความ นักเรียนรอ้ยละ  ๑๐๐ 



 
๒๑ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

และมอบใบ
ประกาศนียบัตร 

ภาคภูมิใจในความส าเรจ็ ภูมิใจในความส าเร็จ 

๑๗ โครงการสง่เสรมิความ
เป็นเลิศทางกีฬาผู้เรียน 
 

งบกจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

๑๐,๐๐๐ นักเรียน รูจ้ักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์    มีความสามัคคี  มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษามีทักษะในการเล่น
กีฬาและมีการออกก าลงั
กายที่ดีข้ึนและนักกีฬาเกิด
การพัฒนาประสบการณ์ได้
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๕ 

๑๘ โครงการทัศนศึกษา (งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน) 

นักเรียนได้รบัความรู้จาก
ประสบการณ์จริง สามารถศึกษา
หาความรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถเข้าร่วมกจิกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดข้ึน 

นักเรียนรอ้ยละ ๘๐ ได้รับ
ความรู้จากประสบการณ์
จริง 

๑๙ โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ นักเรียนมกีารพฒันา
ความสามารถทางการเรียนมี
สุขภาพกายแข็งแรงสมบรูณ์ มี
สุขภาพจิตที่ดีและมีพฤติกรรมที่ด ี

นักเรียนรอ้ยละ๙๕ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลอือย่างทั่วถึง
และตรงตามสภาพปัญหา 

๒๐ โครงการการบรหิาร
ระบบหอพัก 

งบนักเรียน
พักนอน 

- นักเรียนพักนอนทุกคน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือใน  ด้าน
อาหาร ที่อยูอ่าศัย และสวัสดกิาร
อื่นๆอย่างทั่วถึงรวมทัง้นักเรียน
ประจ าเป็นผูท้ี่มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
การและใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

นักเรียนประจ าร้อยละ๙๕
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 

๒๑ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

เงินอุดหนุน ๓๙,๐๐๐ นักเรียนมรีะดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สงูข้ึนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

นักเรียนรอ้ยละ ๘๕  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

๒๒ โครงการสถานศึกษาสี
ขาว 

เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ โรงเรียนปลอดภัยจากปญัหายา
เสพติด  การพนัน สื่อลามก
อนาจาร และเหตทุะเลาะวิวาท 

ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 
ผู้บ ริหารสถานษึก า ครู 
นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ
สถานษึก าสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข มีความ
พึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ 
ผู้ ป ก ค ร อ ง  ผู้ น า ชุ ม ช น 



 
๒๒ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

ผู้บริหารสถานษึก า มั่นใจ
ในกระบวนการด าเนินงาน
โครงการสถานษึก าสีขาว 
ป ล อ ด ย า เส พ ติ ด แ ล ะ
อ บ า ย มุ ข  นั ก เ รี ย น  มี
คุณลัก ณะที่พึ งประสงค์
เป็นแบบอย่างที่ดีงามของ
สังคม 

๒๓ โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านวิชาชีพ
และด้านจริยธรรม 

เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บุคลากรทุกคนได้รบัการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
การอบรมให้ได้รับความรู้ทั้ง
ภายในและ ภายนอกสถานศึกษา
ทุกคน 
 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษา มีโอกาส
เข้ารับการพฒันาตนเองด้าน
คุณธรรม จริยธรรม แล้ว
น ามาปฏิบัติในวิชาชีพของ
ตน  ร้อยละ ๘๕ 

๒๔ โครงการซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์โรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์ของ 
โรงเรียน  มสีภาพคงทนพร้อม
ให้บรกิาร  เอื้อต่อการเรียนการ
สอน 
 

สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์
ของโรงเรียน  มีสภาพคงทน
พร้อมให้บริการ  เอื้อต่อการ
เรียนการสอน  ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

๒๕ โครงการปรับปรงุภูมิ
ทัศน์ ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมี
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และความเป็นอยู่ของนักเรียน
และคร ู

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

๒๖ โครงการสง่เสรมิ
สุขภาพในโรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๑๒,๐๐๐ ๑. นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์มสีุขภาพจิตที่ดี 
๒.   นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนไดร้ับบริการทกุๆด้าน
อย่างทั่วถึง 
๓.   นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และ 
เผยแพร่ให้กบัผูอ้ื่นได้  
๔.   เป็นโรงเรียนสง่เสริมความรู้

๑. ห้องน ้าห้องส้วมสะอาดู
ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบ
เรียบร้อยพอเพียง 
๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงและรู้จกัสุขภาพ
อนามัยส่วนตนตามตัวช้ีวัด 
๓.นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน 
๔.นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ ถึง
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับ



 
๒๓ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

และทักษะในการปฏิบัติตนในการ
รักษาสุขภาพ 
๕.   นักเรียนก่อนประถม ถึง 
ประถมศึกษา ได้รับอาหารเสรมิ
นมทุกคน 
๖.   นักเรียนก่อนประถม 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับอาหารกลางวันทุก
คน 

อาหารเสริมนม 

๒๗ โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศใน
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๑,๐๐๐ โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่สมบูรณ์และเป็นปจัจบุัน 

ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้และ
สามารถใช้ข้อมลูสารสนเทศ
ให้เป็นประโยชน์อย่าง
แท้จรงิ 

๒๘ โครงการสหกรณ์
ร้านค้าในโรงเรียน 

เงินอุดหนุน - ๑.นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับกจิกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
๒.นักเรียนมีความซื่อสัตย์  สุจริต 
๓.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

นักเรียนรอ้ยละ๘๕ มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรม
สหกรณ์ 

๒๙ โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

เงินอุดหนุน ๒๕,๐๐๐ มีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 
 

แต่ละฝ่ายงานมีวัสดุอปุกรณ์
ใช้อย่างเพียงพอ  ร้อยละ
๑๐๐ 

๓๐ โครงการอาหาร
กลางวัน 

งบจากอบต. ๔๒๔,๐๐๐ 
(อบต.) 

๑. นักเรียนได้รบัประทานอาหาร
กลางวันทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการ 
๒. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
ขาดแคลนได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 
๓. ส่งเสรมิความรู้พื้นฐานจาก
ประสบการณ์ เรื่องโภชนาการ
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนได ้
๔. นักเรียนมทีักษะอาชีพไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนรอ้ยละ๑๐๐ได้
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

๓๑ โครงการสง่เสรมิสวัสดิ เงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ ครู บุคลากรและนกัเรียนได้รบั ครู บุคลากรและนกัเรียน



 
๒๔ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

ภาพครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

การบริการด้านประกันอบุัติเหตุ
อย่างครบถ้วน 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
บริการด้านประกันอบุัติเหตุ
อย่างครบถ้วน 

๓๒ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อไวรัส
โคโรน่า2019 (COVIC-
19) ในสถานศึกษา            

- ๗๐,๐๐๐ นักเรียนมหี้องสุขาใช้อย่าง
เพียงพอ 

๑. มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการสร้างห้องสุขาร้อย
ละ ๘๐ 

 ๒. มีการสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน
ร้อยละ ๘๐ 
๓. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ร้อยละ๘๐ 
๔. ชุมชนร้อยละ๑๐๐ เห็น
ความส าคัญต่อการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
          
 



 
๒๕ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

 
                   
 
                                         
 
 
 
 

โครงการ 
     กลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 
                     ๑  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

โครงการ                            โครงการซอ่มแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์โรงเรียน 
แผนงาน                 งานบรหิารงานงบประมาณ  (พัสด)ุ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ  
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร 
    สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและ
การ 
    จัดการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวอัญชลพีร   กุลบุตร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ             ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓   –   ๙  เม ายน  ๒๕๖๔ 
งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

๑. หลักการและเหตผุล 
           โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาได้พัฒนางานด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานอาคาร
สถานที่   ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบการและสถานทีส่ าหรับจัดกจิกรรมเกี่ยวกบัการเรียน
การสอนต่างๆ อีกทั้งยังมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและต่อเติมห้องเรียน ห้องกจิกรรมต่างๆ อย่างไม่หยุดหยัง้ 
เพื่อความเหมาะสม เข้ากบัยุคสมัย และทีส่ าคัญเอือ้ต่อการเรียนรู้ของครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปทีเ่ข้ามา
ขอใช้บริการ ในขณะที่โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษาได้ด าเนินการพัฒนางานด้านอาคาร สถานที่ไปนั้นงานที่ต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไปกับการพฒันาซึ่งทางหัวหน้างานและผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญอีกงานหนึ่งก็
คือ งานซ่อมแซม ปรบัปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช ารุดไปตามกาลเวลา หรอืไม่สมบรูณ์
ให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถใช้การได้ มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจแก่ครู นักเรียน ซึง่เป็นผู้ใช้โดยตรง  

ดังนั้น ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  จึงจัดโครงการซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์โรงเรียนโดยตระหนัก
และให้ความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดท าแผนงานส าหรับซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่  วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของ
โรงเรียนไว้เพื่อแก้ปัญหางานด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียนที่ช ารุดทรุดโทรม ไม่เหมาะสม
และไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนของครูนักเรียน ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดไว้ 
 
 

๒.   วัตถุประสงค์ 



 
๒๗ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๒.๑ เพื่อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.๒  เพื่อให้สิง่ก่อสร้าง วัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนมสีภาพคงทนพร้อมใหบ้ริการ  เอื้อต่อการเรียนการ
สอน 

๓.   เปา้หมาย    
ด้านปริมาณ 

                    จัดหาและปรับปรงุซ่อมแซมสิ่งกอ่สร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 

          มีอาคารสถานที่  วัสดุ   ครุภัณฑ์  ที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน
๔.   กิจกรรม 

๔.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
๔.๒  ประชุมมอบหมายหน้าที ่
๔.๓  ด าเนินงานตามโครงการ 
๔.๔  รายงานสรุปผลการซอ่มแซม 

๕.   ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๕.๑   เสนอโครงการเพื่อขอ 
อนุมัติ 

           

๕.๒   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ            
๕.๓   ด าเนินงานตามโครงการ
๕.๔   รายงานสรปุผลการ
ซ่อมแซม 

           

๖.   งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช ้ หมายเหต ุ

๑.ด าเนินงานตามโครงการ ๓๐,๐๐๐  บาท ค่าจ้าง  ค่าซ่อมบ ารงุวัสดุและครุภัณฑ ์

 

 

 



 
๒๘ คู่มือการบริหารงานกลุ่มแผนงานและบริหารงานงบประมาณ 

๗.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

๑. สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์ของ 
โรงเรียน  มสีภาพคงทนพร้อม
ให้บรกิาร  เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 

-  การประเมินผล 
 
 

- แบบประเมินผลการซ่อมแซม 
 
 

๘.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

           ๘.๑    สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  และครุภัณฑ์มีประสทิธิภาพพร้อมที่จะใช้งาน 
๘.๒   วัสดุและครุภัณฑ์ที่ช ารุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ เอื้อต่อการเรียนการสอน 
๘.๓    มีครุภัณฑ์(เครื่องปริ้นเตอร์)เพื่อใช้ในการด าเนินงานให้เป็นระบบ 

 
 
 

           ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
              อัญชลีพร กลุบุตร                                              มาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
             ( นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร )                                   ( นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร ) 
                       ต าแหน่ง   ครู                                        หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 

 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           ธวัช  โลกา 
                                                       ( นายธวัช   โลกา ) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา                                                    
 
 
 
 
 
 

  
 


