
1 
 

 
                รายงานผลการใช้จ่าย 

              งบประมาณประจ าปี 
                             2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรยีนชมุชนแมล่าศึกษา 

สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
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แผนการใชจ้า่ยงบประมาณโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา 
ในปีการศึกษา 2562โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล(ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง)  โดย

ใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 16 พ.ค. 2562 ดังนี้ 

งบประมาณที่ไดร้ับการอดุหนนุจากรฐับาล  จ านวน  5  รายการ  ดังนี้ 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน 
2. ค่าหนังสือเรียน 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

1. ค่าจดัการเรยีนการสอน 
1.1 อดุหนนุรายหวัส าหรบันกัเรยีนทัว่ไป 

รายการงบประมาณ จ านวนนกัเรียน(คน) 
งบประมาณที่
ไดร้บั(บาท) 

- ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 28 คน 47,600 

- ระดับประถมศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1–6 83 คน 157,700 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 167 584,500 

รวมทัง้หมด 278 789,800 

*** หมายเหตุ    เงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม     1,700 บาท/คน/ปี 

  เงินอุดหนุนรายหัวประถม             1,900 บาท/คน/ปี 

  เงินอุดหนุนรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น  3,500  บาท/คน/ปี 
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ระดับ จ านวนเงิน วิชาการ 
60% 

สาธารณูปโภค อาคาร
สถานที่ 

ค่าใช้สอย บริหารเอกสาร
วิชาการ 

40 % 

ก่อน
ประถมศึกษา 

47,600 28,560 6,000 6,000 6,000 1,040 

ประถมศึกษา 157,700 94,620 20,000 20,000 20,000 3,080 
มัธยมศึกษา 584,500 350,700 76,000 76,000 76,000 5,800 

รวม 789,800 473,880 115,000 115,000 115,000 9,920 

  แผนการจัดสรรงบประมาณวิชาการ 60%  คิดเป็น 100% 

ระดับชั้น วิชาการ100% คิดรายหัวในห้องเรียน  20 %  /ปี โครงการ 

80%+ เศษที่เหลือ จ านวนเงิน เฉลี่ย/ห้อง/กลุ่มสาระ 

ก่อน

ประถมศึกษา 

28,560 5,712  22,848 

ประถมศึกษา 94,620 18,924 - 75,696 

มัธยมศึกษา 350,700 - 8,000/ กลุ่มสาระ 286,700 

รวม 473,880 24,636 64,000 385,244 

 

 

ระดับชั้น 

คิดรายหัวในห้องเรียน/เทอม 

จ านวนเงิน เฉลี่ย/ห้อง/กลุ่มสาระ 

ก่อนประถมศึกษา 2,856  

ประถมศึกษา 9,462 - 

มัธยมศึกษา - 4,000 /กลุ่มสาระ 

รวม 12,318 32,000 
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แนวทางการด าเนนิงานการใชเ้งนิอุดหนนุรายหวั 
ตั้งแตว่นัที ่16 พฤษภาคม 2562 – 31 มนีาคม 2563 

ที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา เริ่ม

ด าเนนิการ 

สิน้สดุการ

ด าเนนิการ 

ผูร้บัผดิชอบ 

ระดบัก่อนประถมศึกษา 

1 โครงการพัฒนาเด็กให้มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย 

20,060 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสุทิน แก้ว

เสมอ 

2 โครงการการบริหารและ

จัดการ การศึกษา ระดับ

ปฐมวัย 

14,215 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสุทิน แก้ว

เสมอ 

3 โครงการการจัด

ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก

เป็นส าคัญ 

11,980 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสุทิน แก้ว

เสมอ 

4 โครงการหนูท าได้(การ

ปฎิบัติกิจวัตรประจ าวัน) 

- - 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสุทิน แก้ว

เสมอ 

ระดบัขัน้พืน้ฐาน 

กลุม่บรหิารงานวชิาการ 

1 โครงการส่งเสริมการท า

วิจัยในชั้นเรียน 

- - 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสาวณชิา

ภัทร  อรรถ

วิทย์, หัวหน้า

กลุ่มสาระทุก

กลุ่มสาระ 

2 โครงการแนะแนวเพ่ือ

การศึกษาต่อ 

15,000 เงินอุดหนุน 1  

มกราคม  

2562 

28  

กุมภาพันธ์  

2563 

นายพิพัฒน์   

ทองปินตา 

3 โครงการตามรอยพ่ออย่าง

พอเพียง 

5,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

31  

มีนาคม  

นายทวีเดช   

ฌานชีวิน 



5 
 

2562    2563 

4 โครงการส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่าน 

10,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นายพิพัฒน์   

ทองปินตา 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษเรียนร่วม 

- - 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางมาลี   ค าภี

ระ 

6 โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม โรงเรียนชุมชน

แม่ลาศึกษา 

5,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นายปัญญา  

ข าเลิศ 

7 โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เพื่อการศึกษา 

1,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสาวอัญชลี

พร กุลบุตร, 

นายทศพร  

พจนาปิยะกุล 

8 โครงการดุริยางค์โรงเรียน 50,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นายทวีเดช  

ฌานชีวิน ,นาย

พิพัฒน์  ทอง

ปินตา  

9 โครงการค่ายพักแรม

ลูกเสือ – เนตรนารี ปี

การศึกษา 2562 

50,000 เงินอุดหนุน 

และงบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1 ธันวาคม  

2562   

28  

กุมภาพันธ์  

2563 

นายทศพร  

พจนาปิยะกุล,

นายธนทัต   

เพียรวิทย์ 

10 โครงพัฒนาระบบการวัด

และประเมินผลการเรียน 

13,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางไพริน  

ทรัพย์ไพรวัลย์

และนางไพ

จิตรา นันติอูป 

11 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

5,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

31  

มีนาคม  

นางสาวณิชา

ภัทร  อรรถ
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2562    2563 วิทย์,นางไพ

จิตรา  นันติอูป 

12 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ 

100,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสาวณิชา

ภัทร อรรถวิทย์

,นางไพจิตรา 

นันติอูป 

 

13 โครงการประกันคุณภาพ

ภายใน 

2,000 - 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางไพจิตรา  

นันติอูป   และ

คณะครู 

14 โครงการสร้างนักเรียนดี 

ด้วยวิถีลูกเสือไทย 

20,000 เงินอุดหนุน 

และงบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นายทศพร  

พจนาปิยะกุล

และนายธนทัต  

เพียรวิทย์ 

15 โครงการเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

60,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นาง

มาลัยวรรณ   

พวงวิเชียร    

และคณะครู 

16 โครงการปัจฉิมนิเทศและ

มอบใบประกาศนียบัตร 

25,000 เงินอุดหนุน 1 ก.พ.63 31 มี.ค.63 นางสาววิภา   

เจริญเล็ก    

17 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางกีฬาผู้เรียน 

50,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

ว่าที่ร.ต.

เอษณะ   พวง

ทอง,นาย

ธนทัต   เพียร

วิทย์ 

18 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือ

การเรียนรู้ 

30,000 เงินอุดหนุน 1 ม.ค.63 31 มี.ค.63 นางสาวณัฐ

กานต์  แหลม

มาก   
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19 โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

10,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

ว่าที่ร.ต.

เอษณะ   พวง

ทอง,นางสาว

อัญชลีพร   

กุลบุตร 

20 โครงการการบริหารระบบ

หอพัก 

- เงินอุดหนุน

นักเรียนพัก

นอน 

16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสาวณัฐ

กานต์  แหลม

มาก 

21 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

20,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสาวณิชา

ภัทร   อรรถ

วิทย์ 

22 โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

20,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นายปัญญา  

ข าเลิศ  และ

คณะครู 

กลุม่บรหิารงานบคุคล 

23 โครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิชาชีพและด้าน

จริยธรรม 

20,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางธีรดา  เต

ชะตา 

กลุม่บรหิารงานงบประมาณ 

24 โครงการซ่อมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ์โรงเรียน 

30,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสาวอัญชลี

พร   กุลบุตร 

กลุม่บรหิารงานทัว่ไป 

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของ

โรงเรียน 

20,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นายทศพร  

พจนาปิยะกุล  

,นายธนทัต   

เพียรวิทย์ 

26 โครงการส่งเสริมสุขภาพใน 10,000 เงินอุดหนุน 16  31  นางไพริน   
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โรงเรียน พฤษภาคม 

2562    

มีนาคม  

2563 

ทรัพย์ไพรวัลย์  

,  นางธีรดา  

เตชะตา 

27 โครงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศใน

โรงเรียน 

1,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางพิมพร   

พจนาปิยะกุล 

28 โครงการสหกรณ์ร้านค้าใน

โรงเรียน 

- เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางมาลี  ค าภี

ระ  , นางเพ็ญ

ศรี  ปิ่นธิดา 

29 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ส านักงาน 

20,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางสาววิภา  

เจริญเล็ก 

30 โครงการอาหารกลางวัน 444,000 

(อบต.) 

เงินอุดหนุน

ค่าอาหารจาก

อบต. 

16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางมาลี    

ค าภีระ 

31 โครงการส่งเสริมสวัสดิ

ภาพครูบุคลากรทาง

การศึกษา 

30,000 เงินอุดหนุน 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางมาลี    

ค าภีระ 

32 โครงการจัดระดมทุนใน

การก่อสร้างห้องสุขา

นักเรียน 

100,000 - 16  

พฤษภาคม 

2562    

31  

มีนาคม  

2563 

นางมาลี    

ค าภีระ 
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1.2 คา่ปัจจยัพื้นฐานนักเรยีนยากจน 

รายการงบประมาณ จ านวนนกัเรียน(คน) 
งบประมาณที่
ไดร้บั(บาท) 

งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 
คิด 40% ของนักเรียนประถมทั้งหมด 87 คน 

33 คน 33,000 

งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา 
คิด 30% ของนักเรียนมัธยมทั้งหมด 196 คน 

50  คน 150,000 

รวมทัง้หมด 94 183,000 
 

*** หมายเหตุ    ระดับประถมศึกษา           1,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  500  บาท/คน/ปี) 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3,000  บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ  1,500  บาท/คน/ปี) 

 

1.3. คา่อาหารนกัเรียนประจ าพักนอน 

รายการงบประมาณ จ านวนนกัเรียน(คน) 
งบประมาณที่

ไดร้บั 

งบเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน  110  คน 880,000 
รวม  880,000 

 

*** หมายเหตุ    ระดับประถมศึกษา           8,000 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  4,000  บาท/คน) 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  8,000  บาท/คน/ปี(ภาคเรียนละ  4,000  บาท/คน) 
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2)ค่าหนงัสือเรยีน 

รายการงบประมาณ จ านวนนกัเรียน(คน) 
งบประมาณที่
ไดร้บั(บาท) 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 28 5,600 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 12 7,500 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 8,047 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 17 10,574 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 11 7,403 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 12 9,672 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 18 14,724 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 42 32,088 
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 62 54,374 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 63 59,787 

รวมทัง้หมด 278 209,769 
*** หมายเหตุ    มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับก่อนประถมศึกษา    200 บาท/คน/ปี 
  มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับประถมศึกษาปีที่  1           625 บาท/คน/ปี 

มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับประถมศึกษาปีที่  2           619 บาท/คน/ปี 
มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับประถมศึกษาปีที่  3           622 บาท/คน/ปี 
มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับประถมศึกษาปีที่  4           673 บาท/คน/ปี 
มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับประถมศึกษาปีที่  5           806 บาท/คน/ปี 
มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับประถมศึกษาปีที่  6           818 บาท/คน/ปี 
มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับมัธยมศึกษาปีที่  1            764 บาท/คน/ปี 
มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับมัธยมศึกษาปีที่  2            877 บาท/คน/ปี  
มูลค่าหนังสือต่อชุดระดับมัธยมศึกษาปีที่  3            949 บาท/คน/ปี 
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3)ค่าอุปกรณก์ารเรยีน 

รายการงบประมาณ จ านวนนกัเรียน(คน) 
งบประมาณที่
ไดร้บั(บาท) 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 28 คน  5,600 

 - ระดับประถมศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1–6 83 คน  32,370 

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 167  70,140 
รวมทัง้หมด 278 108,110 

*** หมายเหตุ    เงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม    200 บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ 100บาท/คน) 
  เงินอุดหนุนรายหัวประถม            390 บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ 195บาท/คน) 
  เงินอุดหนุนรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น 420 บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ 210บาท/คน) 
4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

รายการงบประมาณ จ านวนนกัเรียน(คน) 
งบประมาณที่
ไดร้บั(บาท) 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 28 คน  8,400 

 - ระดับประถมศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1–6 83 คน  29,880 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 167  75,150 

รวมทัง้หมด 278 113,430 

*** หมายเหตุ    เงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม    300 บาท/คน/ปี   
  เงินอุดหนุนรายหัวประถม            360 บาท/คน/ปี   
  เงินอุดหนุนรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี   
5)ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

รายการงบประมาณ จ านวนนกัเรียน(คน) 
งบประมาณที่
ไดร้บั(บาท) 

 - ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 28 คน  12,040 
 - ระดับประถมศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1–6 83 คน  39,840 

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 167  146,960 

รวมทัง้หมด 278 198,840 
*** หมายเหตุ    เงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม   430 บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ  215  บาท/คน) 
  เงินอุดหนุนรายหัวประถม           480 บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ  240  บาท/คน) 
  เงินอุดหนุนรายหัวมัธยมศึกษาตอนต้น880 บาท/คน/ปี  (ภาคเรียนละ  440  บาท/คน) 
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2. งบจากองค์การบรหิารสว่นต าบลแมล่าหลวง 

รายการงบประมาณ จ านวนนกัเรียน(คน) 
งบประมาณที่

ไดร้บั 
1. งบอาหารกลางวันสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ลาหลวง ก่อนประถมและประถมศึกษา 

111  คน 444,000 

2. งบจ้างวิทยากรท้องถิ่นจาก อบต. 10เดือน x4,500 45,000 
รวม  489,000 

*** หมายเหตุ    อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  หัวละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน 
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ผลผลติและตวัชีว้ดัของโครงการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผลผลติ ตวัชีว้ดั 

ประเภท จ านวน 

ระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
๑ โครงการพัฒนาเด็กให้

มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย 

เงินอุดหนุน ๒๐,๐๖๐ เด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 

เด็กปฐมวัยร้อยละ๙๐โรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษา 

๒ โครงการการบริหาร

และจัดการ การศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

เงินอุดหนุน ๑๔,๒๑๕ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ปฐมวัย โรงเรียน ชุมชนแม่ลา

ศึกษา ได้รับการพัฒนาและ

ด าเนินการบริหารและจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ทีมีประสิทธิภาพ สู่การปฎิบัติ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

พัฒนาคุณภาพเด็ก  

 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรปฐมวัย 

โรงเรียน ชุมชนแม่ลาศึกษา ทุก

คนได้รับการพัฒนาและ

ด าเนินการบริหารและจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ทีมี

ประสิทธิภาพ สู่การปฎิบัติให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

คุณภาพเด็ก  

 
๓ โครงการการจัด

ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก

เป็นส าคัญ 

เงินอุดหนุน ๑๑,๙๘๐ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๒,๓ 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาผู้

ได้รับประสบการณ์จาก

กิจกรรมการจัดประสบการณ์

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 

เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๒,๓ 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาผู้ทุก

คนได้รับประสบการณ์จาก

กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 

๔ โครงการหนูท าได้(การ

ปฎิบัติกิจวัตร

ประจ าวัน) 

เงินอุดหนุน ๕,๑๒๐ เด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชนแม่ลา
ศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
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ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๑ โครงการส่งเสริมการ

ท าวิจัยในชั้นเรียน 

เงินอุดหนุน - ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ครู

ต้องการ 

ครูร้อยละ๘๕สามารถแก้ปัญหา

ในชั้นเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

๒ โครงการแนะแนวเพ่ือ

การศึกษาต่อ 

เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ สามารถเพ่ิมพูนความคิดในการ

เลือกโรงเรียนให้กับนักเรียน 

นักเรียนในเขตและนอกเขต

บริการ  เข้าเรียนในโรงเรียน

ชุมชนแม่ลาศึกษา ร้อยละ 

๘๕ 

๓ โครงการตามรอยพ่อ

อย่างพอเพียง 

เงินอุดหนุน ๒,๐๐๐ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
น ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

นักเรียนร้อยละ ๘๕% ได้
เรียนรู้และมีทักษะในการท า
การเกษตรแบบหมุนเวียนไว้
รับประทานและน าทักษะไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๔ โครงการส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน 

เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ นักเรียนรู้วิธีการและสามารถ

แสวงหาความรู้และวิทยาการต่างๆ 

ได้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนา

ตนเองและมีนิสัยรักการอ่านที่

ยั่งยืน 

ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน

การใช้ห้องสมุดเป็น

ศูนย์กลางในการเรียนรู้อย่าง

จริงจังและมากยิ่งข้ึน 

และนักเรียนมีนิสัยรักการ

อ่านมากยิ่งข้ึน 

๕ โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ

เรียนร่วม 

เงินอุดหนุน - นักเรียนที่บกพร่อง

ทางการเรียนรู้ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้น

มัธยมศึกษาปีที๓่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ  ๖๐ มี

คะแนนเฉลี่ยระดับ ๒ 

 

นักเรียนที่บกพร่องทางการ 

เรียนรู้ร้อยละ๘๐ได้รับการ 

สอนซ่อมเสริม มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนที่ 

บกพร่องทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
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๖ โครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนชุมชนแม่ลา

ศึกษา 

เงินอุดหนุน ๓,๐๐๐ ครูและนักเรียนในโรงเรียนชุมชน

แม่ลาศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม

และปฏิบัติตนตามหลักการทาง

ศาสนาได้ถูกต้อง 

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 

  มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ปฏิบัติตนตามหลักการทาง

ศาสนาได้ถูกต้อง 

๗ โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เพื่อการศึกษา 

เงินอุดหนุน ๕๐๐ นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

น าประสบการณ์ท่ีได้จากแหล่ง

เรียนรู้มาพัฒนาการเรียนให้เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ดี

ยิ่งขึ้น 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 

อย่างพอเพียงและเหมาะสม

กับสภาพการเรียนรู้ของ

นักเรียน 

๘ โครงการดุริยางค์

โรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ ได้วัสดุอุปกรณ์ ดุริยางค์ เพ่ือใช้ใน

กิจกรรมของโรงเรียน และการ

จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนร้อยละ๘๐มีความรู้ 

ทักษะด้านดนตรี 

๙ โครงการค่ายพักแรม

ลูกเสือ – เนตรนารี ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 

เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ 

(จากงบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

๓๐,๐๐๐) 

ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 

ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

ได้รับความรู้และฝึกประสบการณ์

ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่าย

พักแรม 

ลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่น
ใหญ่ ของโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษา ได้รับความรู้ และ
ฝึกประสบการณ์  จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๘๕ 

๑๐ โครงพัฒนาระบบการ

วัดและประเมินผลการ

เรียน 

เงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐     มี เครื่ องมือวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีความ
หล า กหล ายส ามา รถวั ด แล ะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ครูร้อยละ ๙๐มีเครื่องมือวัด
และประ เมินผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนที่สามารถวัด
และประ เมินผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๑๑ โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน ๓,๐๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๑ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ได้โครงสร้างหลักสูตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๑ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้โครงสร้าง
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ค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
หลักสูตรประชาคมอาเซียนและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรค าอธิบายรายวิชา                      
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
หลักสูตรประชาคมอาเซียน
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ร้อยละ ๙๐ 

๑๒ โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวิชาการ 

เงินอุดหนุน ๔๐,๐๐๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิด
ความรู้และประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน     

 

๑.นักเรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจในกิจกรรมทักษะทาง

วิชาการ ดนตรี และกีฬา 

และน าทักษะ ที่เป็น

ประโยชน์มาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิต  ซึ่งเกิดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ร่วมกันร้อยละ 

๘๕  

๒.ครู และบุคลากร มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน

การจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ศักยภาพนักเรียนและมี

โอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ร้อยละ ๙๐ 

๑๓ โครงการประกัน

คุณภาพภายใน 

- - โรงเรียน  มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในที่มีคุณภาพ มีความพร้อม

ต่อการประเมินคุณภาพภายใน  

 โดยต้นสังกัด  และประเมิน

คุณภาพภายนอกโดย สมศ.  และ

รักษาระบบประกันคุณภาพภายใน

อย่าง ต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนา

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ

นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่

ลาศึกษาร้อยละ ๘๐  มี

ความตระหนักถึง

ความส าคัญของระบบ

ประกันคุณภาพภายใน  ที่

จะต้องร่วมมือกันด าเนินการ

ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
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คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพของ

โรงเรียน 

ให้ได้ 

๑๔ โครงการสร้างนักเรียน

ดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย 

เงินอุดหนุน 
และงบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

๑๐,๐๐๐ 

(จากงบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

๑๐,๐๐๐) 

นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรมและ ความ
อดทนมีน้ าใจ มีความเสียสละ มี
ความสามัคคี ช่วยเหลืองาน
โรงเรียนและชุมชน 

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

๑๕ โครงการเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

๕๑,๐๐๐ นักเรียนรักและหวงแหนประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสืบทอด

วัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่นหลัง

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล

ปกครองและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ รักและ

หวงแหนประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นร่วมสืบทอด

วัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่น

หลังรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

ดูแลปกครองและร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ 

๑๖ โครงการปัจฉิมนิเทศ

และมอบใบ

ประกาศนียบัตร 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

๒๕,๐๐๐ นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความ

ภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐ 

ภูมิใจในความส าเร็จ 

๑๗ โครงการส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางกีฬาผู้เรียน 

งบกิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

๓๐,๐๐๐ นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์    มีความสามัคคี  มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน 

นักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษามทีักษะในการเล่น
กีฬาและมีการออกก าลัง
กายท่ีดีขึ้นและนักกีฬาเกิด
การพัฒนาประสบการณ์ได้
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๕ 

๑๘ โครงการทัศนศึกษา

เพ่ือการเรียนรู้ 

เงินอุดหนุน 
และงบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

๕๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์จริง สามารถศึกษา
หาความรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง

นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ

ความรู้จากประสบการณ์

จริง 
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โรงเรียนจัดขึ้น 

๑๙ โครงการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

๑๐,๐๐๐ นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
พฤติกรรมที่ดี 

นักเรียนร้อยละ๙๕ได้รับการ

ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

และตรงตามสภาพปัญหา 

๒๐ โครงการการบริหาร

ระบบหอพัก 

งบนักเรียน
พักนอน 

(งบพัก

นอน) 

นักเรียนพักนอนทุกคน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือใน  ด้าน
อาหาร ที่อยู่อาศัย และสวัสดิการ
อ่ืนๆอย่างทั่วถึงรวมทั้งนักเรียน
ประจ าเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการ
และใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 

นักเรียนประจ าร้อยละ๙๕
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 

๒๑ โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

เงินอุดหนุน ๒๑,๐๐๐ นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

นักเรียนร้อยละ ๘๕  มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

๒๒ โครงการสถานศึกษาสี

ขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 

เงินอุดหนุน  โรงเรียนปลอดภัยจากปัญหายา

เสพติด  การพนัน สื่อลามก

อนาจาร และเหตุทะเลาะวิวาท 

ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข มีความ

พึงพอใจที่เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ ป ก ค ร อ ง  ผู้ น า ชุ ม ช น 

ผู้บริหารสถานศึกษา มั่นใจ

ในกระบวนการด าเนินงาน

โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ป ล อ ด ย า เ ส พ ติ ด แ ล ะ

อ บ า ย มุ ข  นั ก เ รี ย น  มี

คุณลักษณะที่ พึงประสงค์
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เป็นแบบอย่างที่ดีงามของ

สังคม 

๒๓ โครงการพัฒนา

บุคลากรด้านวิชาชีพ

และด้านจริยธรรม 

เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บุคลากรทุกคนได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

การอบรมให้ได้รับความรู้ทั้งภายใน

และ ภายนอกสถานศึกษาทุกคน 

 

ครูและบุคลากรโรงเรียน

ชุมชนแม่ลาศึกษา มีโอกาส

เข้ารับการพัฒนาตนเองด้าน

คุณธรรม จริยธรรม แล้ว

น ามาปฏิบัติในวิชาชีพของ

ตน  ร้อยละ ๘๕ 

๒๔ โครงการซ่อมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ์โรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์ของ 

โรงเรียน  มีสภาพคงทนพร้อม

ให้บริการ  เอ้ือต่อการเรียนการ

สอน 

สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์

ของโรงเรียน  มีสภาพคงทน

พร้อมให้บริการ  เอ้ือต่อการ

เรียนการสอน  ร้อยละ 

๑๐๐ 

๒๕ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ ฟ้ืนฟู

สภาพแวดล้อมของ

โรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมี

เหมาะสมกับการเรียนการสอน

และความเป็นอยู่ของนักเรียนและ

คร ู

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๕ 

มีความพึงพอใจใน

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

๒๖ โครงการส่งเสริม

สุขภาพในโรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๑๐,๕๐๐ ๑. นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ดี 

๒.   นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนได้รับบริการทุกๆด้าน

อย่างทั่วถึง 

๓.   นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนมีความรู้และสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และ 

๑. ห้องน้ าห้องส้วมสะอาดู

ถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบ

เรียบร้อยพอเพียง 

๒. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ มี

สุขภาพร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรงและรู้จักสุขภาพ

อนามัยส่วนตนตามตัวชี้วัด 

๓.นักเรียนทุกคนได้

รับประทานอาหารกลางวัน 
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เผยแพร่ให้กับผู้อ่ืนได้  

๔.   เป็นโรงเรียนส่งเสริมความรู้

และทักษะในการปฏิบัติตนในการ

รักษาสุขภาพ 

๕.   นักเรียนก่อนประถม ถึง 

ประถมศึกษา ได้รับอาหารเสริม

นมทุกคน 

๖.   นักเรียนก่อนประถม 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ตอนต้น ได้รับอาหารกลางวันทุก

คน 

๔.นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึง

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับ

อาหารเสริมนม 

๒๗ โครงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศใน

โรงเรียน 

เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ

ที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ครูร้อยละ ๘๕ มีความรู้และ

สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ให้เป็นประโยชน์อย่าง

แท้จริง 

๒๘ โครงการสหกรณ์

ร้านค้าในโรงเรียน 

เงินอุดหนุน - ๑.นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

๒.นักเรียนมีความซื่อสัตย์  สุจริต 
๓.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

นักเรียนร้อยละ๘๕ มีความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับกิจกรรม

สหกรณ์ 

๒๙ โครงการจัดซื้อวัสดุ

ส านักงาน 

เงินอุดหนุน ๑๕,๐๐๐ มีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 

 

แต่ละฝุายงานมีวัสดุอุปกรณ์

ใช้อย่างเพียงพอ  ร้อยละ

๑๐๐ 

๓๐ โครงการอาหาร

กลางวัน 

งบจากอบต. งบอาหาร

กลางวัน 

อบต. 

๑. นักเรียนได้รับประทานอาหาร

กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

๒. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจน 

นักเรียนร้อยละ๑๐๐ได้

รับประทานอาหารกลาง

วันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
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ขาดแคลนได้รับประทานอาหาร

กลางวัน 

๓. ส่งเสริมความรู้พื้นฐานจาก

ประสบการณ์ เรื่องโภชนาการและ

สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ของนักเรียนได้ 

๔. นักเรียนมีทักษะอาชีพไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

๓๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิ

ภาพครูบุคลากรทาง

การศึกษา 

เงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับการ

บริการด้านประกันอุบัติเหตุอย่าง

ครบถ้วน 

ครู บุคลากรและนักเรียน

ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ

บริการด้านประกันอุบัติเหตุ

อย่างครบถ้วน 

๓๒ โครงการจัดระดมทุน

ในการก่อสร้างห้องสุขา

นักเรียน 

- (จากการ

ระดมทุน) 

นักเรียนมีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ ๑. มีการระดมทรัพยากร
เพ่ือการสร้างห้องสุขาร้อย
ละ ๘๐ 

 ๒. มีการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ร้อยละ ๘๐ 

๓. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ร้อยละ๘๐ 

๔. ชุมชนร้อยละ๑๐๐ เห็น
ความส าคัญต่อการจัด
การศึกษา 
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สรปุการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีการศกึษา 2562 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ เกนิงบ ร้อยละ

ความส าเรจ็ 

ระดบัปฐมวยั      

1 โครงการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

20,060 ไม่ได้ใช้ 20,060 - 96.15 

2 โครงการการบริหารและจัดการ 
การศึกษา ระดับปฐมวัย 

14,215 ไม่ได้ใช้ 14,215 - 96.15 

3 โครงการการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

11,980 ไม่ได้ใช้ 11,980 - 96.15 

4 โครงการหนูท าได้(การปฎิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน) 

5,120 ไม่ได้ใช้ 5,120 - 96.15 

ระดบัขัน้พืน้ฐาน      

กลุม่บรหิารงานวชิาการ      

1 โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ 15,000 8,682 6,318 - 94.23 

2 โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 5,000 ไม่ได้ใช้ 5,000 - 85 

4 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 10,000 ไม่ได้ใช้ 10,000 - 96.15 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 

- - - - 96.15 

6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

5,000 ไม่ได้ใช้ 5,000 - 80 

7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือ

การศึกษา 

1,000 835 165 - 100 

8 โครงการดุริยางค์โรงเรียน 50,000 19,600 30,400 - 90 

9 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ- 

เนตรนารี 

50,000 103,995 - 53,995 96.15 

10 วัดผลประเมินผล 13,000 31,974 - 18,974 96.15 
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11 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

5,000 ไม่ได้ใช้ 5,000 - 91.89 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

100,000 241,999 - 141,999 90.38 

13 โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน 

2,000 2,500 - 500 100 

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน(ค่ายวิชาการ) 

20,000 18,935 1,065 - 87.99 

15 โครงการสร้างนักเรียนดี ด้วยวิถี

ลูกเสือไทย 

20,000 4,535 15,465 - 94.23 

16 โครงการเทิดทูนสถาบันฯ 60,000 73,230 - 13,230 90 

17 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบ

ประกาศนียบัตร 

25,000 30,261 - 5,261 100 

18 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

กีฬา 

50,000 106,654 - 56,654 90.38 

19 โครงการทัศนศึกษา 30,000 ไม่ได้ใช้ 30,000 - 94.23 

20 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

10,000 7,414 2,586 - 94.23 

กลุม่บรหิารงานงบประมาณ      

21 โครงการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 

โรงเรียน 

30,000 85,118 - 55,118 88.46 

กลุม่บรหิารงานบคุคล      

22 พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ 20,000 9,532 10,468 - 96.15 

กลุม่บรหิารงานทัว่ไป      

23 โครงการบริหารระบบหอพัก - - - - 97.5 

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

20,000 13,770 6,230 - 85 
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25 โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 10,000 11,190 - 1,190 90 

26 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศในโรงเรียน 

1,000 ไม่ได้ใช้ 1,000  92.31 

27 โครงการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน - - - - 92.30 

28 วัสดุส านักงาน 20,000 21,670 - 1,670 100 

29 โครงการอาหารกลางวัน(ประถม) 460,000 438000 - - 100 

30 โครงการอาหารกลางวัน(มัธยม) 200,000 193000 - - 100 

31 อาหารนักเรียนพักนอน 880,000 880,000 - -  

32 งานอาคารสถานที่ 101,000 172,044 - 71,044  

33 ค่าใช้สอย 101,000 262,456 - 161,456  

34 บริหารเอกสารวิชาการ 5,080 955 4,125 -  

35 สาธารณูปโภค 101,000 172,422 - 71,422  

36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 198,840 ไม่ได้ใช้ 198,840 -  

รวม 2,670,295 2,910,771 - 240,476  
 

 
 
 


