รายงานผลการจั ด ตั ง
และเสนอของบประมาณ

ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2565
งบลงทุ น รายการ ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ที ดิ น และสิ งก่ อ สร้ า ง

เอกสารลํา ดั บ ที 1/ 2564
กลุ่ ม นโยบายและแผน

สํา นั ก งานเขตพื้ นที การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาลํา ปาง ลํา พู น
สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน

คำนำ
กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ โดยบุคลากรในกลุ่มทุกคน
ร่วมกันค้นหาปัญหาการปฏิบัติงานในกลุ่ม และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ซึ่งทุกคนมีความคิดเห็นตรงกัน
ว่าการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจาปี งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นปัญหาเร่งด่วน
ที่ต้องร่วมกันหาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรม นาสู่การปฏิบัติและสะท้อนผล
รายงานผลการจั ดตั้งและเสนอของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
รายการค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ ง ก่ อ สร้ า งฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น การจั ด ตั้ ง และเสนอขอ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้างของสานั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น และโรงเรี ย นในสั งกั ด โดยใช้ คู่ มื อ การจั ด ตั้ ง และเสนอขอ
งบประมาณประจาปี งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
กลุ่มนโยบายและแผนขอขอบพระคุณผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

1

บทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5
5
5
6
6
8

บทที่ 2 ระเบียบ กฎหมำย นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
บทที่ 3 วิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นเตรียมการ (Plan)
ขั้นดาเนินงาน (Do)
ขั้นตรวจสอบ (Check)
ขั้นปรับปรุง (Act)
บทที่ 4 ผลกำรดำเนินงำน
ค่าครุภัณฑ์
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
การรายงานข้อมูลและจัดส่งเอกสารคาขอตั้งงบประมาณ

9
9
10
11
14

16
17
20
20
21

28

36

หน้ำ
บทที่ 5 สรุปผลกำรดำเนินงำน
สรุปผลการดาเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการพัฒนา

37
37
38

ภำคผนวก
- รายชื่อโรงเรียนแยกตามประเภท สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
- ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง โรงเรียนพื้นที่สู งในถิ่นทุรกันดาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เอกสารคาขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ ก ระจำยอ ำนำจให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำดำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียน เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำงที่ตรงตำมควำมต้องกำร คุ้มค่ำในกำรใช้งำน
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ตอบสนองกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เป็นกรอบในกำรเสนอขอตั้งงบประมำณ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ งบลงทุน
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียน
ในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
20 กลุ่ม (เนื่องจำกได้มีกำรเสนอขอตั้งงบประมำณเป็นโครงกำรเฉพำะรองรับไว้แล้ว ) ซึ่งกำหนดผลผลิตให้
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยสำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด
จำแนกเป็น 3 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ
ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ลำพูน ได้ขับเคลื่อนนโยบำยกำรกระจำย
อ ำนำจโดยให้ ป ระธำนสหวิท ยำเขต และตั ว แทนของโรงเรี ย นในประเภทและขนำดต่ ำง ๆ เข้ ำ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำกำรจั ด ตั้ ง และจั ด ท ำค ำของบประมำณ งบลงทุ น รำยกำรค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้ำง เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ ใช้งบประมำณ คุ้มค่ำในกำรใช้งำน
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ตำมแนวทำงจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565
งบลงทุน รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วัตถุประสงค์
เพื่อรำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 45 โรง
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
ผลกำรจั ดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 45 โรง

2
เชิงคุณภำพ
กำรใช้คู่มือ กำรจั ดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำง ส่งผลให้กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด
มีควำมถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำร จำเป็น และส่งคำขอทันตำมกำหนดเวลำ
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ขั้นเตรียมกำร (Plan)
1.1 จัดทำคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้ำง
1.2 แจ้งนโยบำยแนวทำง หลักกำรและวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณประจำปี งบลงทุน และ
คู่มือให้สถำนศึกษำเตรียมดำเนินกำร
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ
2. ขั้นดำเนินงำน (Do)
2.1 สถำนศึกษำจัดทำคำของบประมำณเสนอสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
2.3 เสนอผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำล ำปำง ล ำพู น
เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
2.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรบันทึกคำขอตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
4. ขั้นปรับปรุง (Act)
รำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
ผลกำรดำเนินงำน
1. กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณของโรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แยกตำม
ประเภทโรงเรียน ดังนี้
1.1 ประเภททั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง (รวมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
งบประมำณที่เสนอขอ รวมทั้งสิ้น
18,651,800 บำท
สำนักงำนเขต
ค่ำครุภัณฑ์
500,000
บำท
ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
บำท
โรงเรียน
ค่ำครุภัณฑ์
4,130,100
บำท
ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
14,021,700 บำท (รวมรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม)
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1.2 ประเภทโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
งบประมำณที่เสนอขอ รวมทั้งสิ้น
17,248,000 บำท
โรงเรียน
ค่ำครุภัณฑ์
5,366,400
บำท
ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
11,881,600 บำท (รวมรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม)
1.3 ประเภทโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
งบประมำณที่เสนอขอ รวมทั้งสิ้น
794,500
บำท
โรงเรียน
ค่ำครุภัณฑ์
109,500
บำท
ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
685,000
บำท (รวมรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม)
2. กำรพัฒนำกำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียน
ในสังกัด มีประสิทธิภำพ มีควำมถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำรและจำเป็น สำมำรถจัดส่งคำขอได้ทันตำม
กำหนดเวลำ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด มีประสิทธิภ ำพตำมแนวทำง
จัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปัญหำอุปสรรค
1. กำรจัดทำรำยละเอียดคำของบประมำณของโรงเรียนในสังกัดบำงส่วนมีข้อผิดพลำด ทำให้
ใช้เวลำในกำรส่งกลับไปแก้ไข เสี่ยงต่อกำรส่งคำขอตั้งงบประมำณไม่ทันกำหนดเวลำที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด แต่ก็มีปริมำณน้อยกว่ำในกำรจัดตั้งงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2. ข้ อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งของโรงเรี ย นในสั ง กั ด บำงส่ ว นไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้
กำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณไม่สอดคล้องกับควำมจำเป็นของโรงเรียน
3. กำรกระจำยงบประมำณภำยในสหวิทยำเขตบำงสหวิทยำเขตไม่ทั่วถึง
4. ระยะเวลำในกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนดมีจำกัด ต้องเร่งรีบในกำรดำเนินงำน
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แนวทำงกำรพัฒนำ
1. แจ้ ง ให้ โ รงเรี ย นศึ ก ษำคู่ มื อ กำรจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และคู่ มื อ กำรจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุ น รำยกำรค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ งก่ อ สร้ ำ งของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน
2. สร้ำงควำมเข้ำใจให้โรงเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของ
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
3. สร้ำงควำมเข้ำใจให้สหวิทยำเขตเห็นควำมสำคัญของหลักกำรกระจำยงบประมำณอย่ำงเป็น
ธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล
4. แจ้ งให้ โ รงเรี ย นวำงแผนควำมต้องกำรครุภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้ำงของโรงเรียนไว้ล่ ว งหน้ำ
เพื่อให้กำรจัดทำรำยละเอียดคำของบประมำณเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว ทันตำมกำหนดเวลำ
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำล ำปำง ล ำพูน มีนโยบำยในกำรพัฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรปฏิบัติงำน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรใช้กระบวนกำร PLC (Professional Learning Community)
ในกำรพัฒ นำงำนจำกกำรสะท้อนผลกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ ตำมบริบทของกลุ่ มในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
กลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน ได้ขับเคลื่อน
นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนโดยใช้กระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติ โดยบุคลำกรในกลุ่มทุกคน
ร่วมกันค้นหำปัญหำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่ม และจัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำ ซึ่งทุกคนมีควำมคิดเห็นตรงกัน
ว่ำกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง เป็นปัญหำเร่งด่วน
ที่ต้องร่วมกันหำสำเหตุ แนวทำงแก้ไข ออกแบบกิจกรรม นำสู่กำรปฏิบัติและสะท้อนผล โดยเหตุที่กำรจัดตั้ง
และเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ในเรื่อง
ของกำรก่อสร้ำง กำรพัสดุ และกำรบริหำรงบประมำณ ประกอบกับบุคลำกรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูนที่รับผิดชอบงำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณไม่มีควำมรู้ด้ำน
วิชำช่ำง และกำรพัสดุโดยตรง ทำให้กำรจัดทำคำของบประมำณของโรงเรียนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้ต้อง
ส่งกลับไปแก้ไข ส่งผลให้กำรดำเนินงำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้ำงของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน มีควำมเสี่ยงในกำรจัดส่งคำขอไปยังสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่ทันกำหนดเวลำ
กลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน จึงได้จัดทำคู่มือ
กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง เพื่อให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด ใช้เป็นแนวทำงกำรจัดทำคำของบประมำณ
ประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ให้มีประสิทธิภำพ และรำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรพั ฒ นำกำรจั ด ตั้ ง และเสนอขอ
งบประมำณประจำปีต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อรำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 45 โรง
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
ผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 45 โรง
เชิงคุณภำพ
กำรจั ดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้ำง
ส่งผลให้กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด มีควำมถูกต้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร จำเป็น และส่งคำขอทันตำมกำหนดเวลำ
วิธีกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินงำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน ได้ดำเนินงำน
โดยปรั บ ใช้ ก ำรด ำเนิ น งำนตำมแนวคิ ด กำรพั ฒ นำกำรท ำงำนเพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภำพงำนให้ มี ก ำรพั ฒ นำ
อย่ำงต่อเนื่อง วงจรกำรควบคุมคุณภำพ (PDCA Cycle) หรือ วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle) ดังนี้
1.ขั้นเตรียมกำร (Plan)
1.1 จัดทำคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้ำง
1.2 แจ้งนโยบำยแนวทำง หลักกำรและวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณประจำปี งบลงทุน และ
คู่มือให้สถำนศึกษำเตรียมดำเนินกำร
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ
2. ขั้นดำเนินงำน (Do)
2.1 สถำนศึกษำจัดทำคำของบประมำณเสนอสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
2.3 เสนอผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำล ำปำง ล ำพู น
เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
2.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรบันทึกคำขอตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
4. ขั้นปรับปรุง (Act)
รำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
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แผนภูมิวิธีกำรดำเนินงำน
P
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งนโยบำยแนวทำง
หลักกำรและวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน/คู่มือ
ให้สถำนศึกษำเตรียมดำเนินกำร และ
กำหนดปฏิทินในกำรดำเนินกำร

D
สถำนศึกษำจัดทำคำของบประมำณเสนอ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำร วิเครำะห์ควำมเหมำะสม
กำรขอจัดตั้ง/เสนอของบประมำณ
ไม่อนุมัติ

เสนอ ผอ.สพท.
อนุมัติรำยกำร
อนุมัติ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรบันทึกคำขอตั้ง
งบประมำณผ่ำนเว็บไซต์
ไม่ถูกต้อง
แก้ไข

C

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
ถูกต้อง

ส่งเอกสำรไปยัง สพฐ.

A
รำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมำณ
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด มีประสิทธิภำพตำมแนวทำง
จัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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บทที่ 2
ระเบียบ กฎหมำย นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ
ปัจจุบันกระบวนกำรบริหำรงบประมำณจะปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่ ว นรำชกำรและรัฐ วิสำหกิจเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ เป็นไปตำม
รำยกำรที่ระบุในเอกสำรประกอบพระรำชบั ญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
เพื่อให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผลผลิต/โครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนงบประมำณ
2. หั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำร รั ฐ วิส ำหกิจรับผิ ดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณไปดำเนินกำรจัด ท ำ
ผลผลิต/โครงกำรได้ทันทีที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับกำรจัดสรรงบประมำณและ
มอบอำนำจให้โอนหรือเปลี่ยนแปลนรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยได้ตำมระเบียบที่กำหนดไว้
3. สำนักงบประมำณมีอำนำจกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
ตำมระเบียบนี้หรือนอกจำกระเบียบนี้
กำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
หลั กกำรจ ำแนกประเภทงบประมำณรำยจ่ำยตำมงบประมำณ แก้ไขปรับปรุงตำมหนังสื อ
สำนักงบประมำณ ที่ นร 0704/ว33 และหนังสือสำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 สำนักกฎหมำย
และระเบียบ สำนักงบประมำณ ได้จำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. รำยจ่ ำยของส่ ว นรำชกำรและรัฐ วิส ำหกิจ หมำยถึง รำยจ่ำยซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละ
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจโดยเฉพำะ จำแนกออกเป็น 5 ประเภท งบรำยจ่ำย ได้แก่
1.1 งบบุคลำกร
1.2 งบดำเนินงำน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรำยจ่ำยอื่น
2. รำยจ่ ำ ยงบกลำง หมำยถึ ง รำยจ่ ำ ยที่ ตั้ ง ไว้ เ พื่ อ จั ด สรรให้ ส่ ว นรำชกำรและรั ฐ วิ ส ำหกิจ
โดยทั่วไปใช้จ่ำย ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้
2.1 เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนำญ
2.2 เงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร
2.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้ำรำชกำร
2.4 เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้ำรำชกำร
2.5 เงินสมทบของลูกจ้ำงประจำ
2.6 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสด็จพระรำชดำเนินและต้อนรับประมุขต่ำงประเทศ
2.7 เงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2.8 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
2.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร
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ในที่ นี้ จะกล่ ำ วถึ ง กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ ำ ยตำมงบประมำณในส่ ว นของรำยจ่ ำ ยของ
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เฉพำะงบลงทุนรำยกำร (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
1.4 งบลงทุ น หมำยถึ ง รำยจ่ ำ ยที่ ก ำหนดให้ จ่ ำ ยเพื่ อ กำรลงทุ น ได้ แ ก่ รำยจ่ ำ ยที่ จ่ ำ ย
ในลักษณะค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวมถึงรำยจ่ำยที่ กำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่นใดในลักษณะ
รำยจ่ำยดังกล่ำว
1.4.1 ค่ำครุภัณฑ์ หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยดังต่อไปนี้
(1) รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(2) รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุด
เกินกว่ำ 20,000 บำท
(3) รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ ขนำดใหญ่ เช่น
เครื่องบิน เครื่องจักรกลยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง
(4) รำยจ่ำยเพื่อจ้ำงที่ปรึกษำในกำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(5) รำยจ่ำยที่ต้องชำระพร้อมกับค่ำครุภัณฑ์ เช่น ค่ำขนส่ ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น
1.4.2 ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อให้ ได้มำซึ่งที่ดินและสิ่ งก่อ สร้ำ ง
รวมถึงสิ่งต่ำง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(1) รำยจ่ำยเพื่อจัดหำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง
(2) รำยจ่ำยเพื่อปรับปรุ งที่ดิน รวมถึงรำยจ่ำยเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้ำง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
(3) รำยจ่ำยเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้ำหรือระบบประปำ รวมถึงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็น
กำรติดตั้งครั้งแรกในอำคำร ทั้งที่เป็นกำรดำเนินกำรพร้อมกันหรือภำยหลังกำรก่อสร้ำงอำคำร รวมถึงกำรติดตั้ง
ครั้งแรกในสถำนที่รำชกำร
(4) รำยจ่ำยเพื่อจ้ำงออกแบบ จ้ำงควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
(5) รำยจ่ำยเพื่อจ้ำงที่ปรึกษำในกำรจัดหำหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง
(6) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำเวนคืนที่ดิน ค่ำชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่ำชดเชยผลอำสิน เป็นต้น
นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ ก ระจำยอ ำนำจให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำดำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียน เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำงที่ตรงตำมควำมต้องกำร คุ้มค่ำในกำรใช้งำน
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่ อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ตอบสนองกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เป็นกรอบในกำรเสนอขอตั้งงบประมำณ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ งบลงทุน
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียน
ในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
20 กลุ่ ม (เนื่ องจำกได้มีกำรเสนอขอตั้งงบประมำณเป็นโครงกำรเฉพำะรองรับไว้แล้ ว ) ซึ่งกำหนดผลผลิ ต
ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยสำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด
จำแนกเป็น 3 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ
ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ลำพูน ได้ ขับเคลื่อนนโยบำยกำรกระจำย
อ ำนำจโดยให้ ป ระธำนสหวิท ยำเขต และตั ว แทนของโรงเรี ย นในประเภทและขนำดต่ ำง ๆ เข้ ำ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำกำรจั ด ตั้ ง และจั ด ท ำค ำของบประมำณ งบลงทุ น รำยกำรค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้ำง เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งบประมำณ คุ้มค่ำในกำรใช้งำน
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ตำมแนวทำงจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565
งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณ ปี 2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้ำง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้นฐำนได้จั ดท ำแนวทำงกำรขอจัด ตั้ง งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยได้กำหนดวงเงินงบประมำณสำหรับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียน และผลผลิตให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
กำรขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งนโยบำยและแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำร
ค่ำครุ ภัณฑ์ ให้ โ รงเรี ยนดำเนิน กำรขอจัดตั้งงบประมำณและกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์ที่ขำดแคลน จำเป็น ส่งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ภำยในกรอบเวลำที่กำหนด
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคำขอจั ดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง
3. กำรขอจัดตั้งงบประมำณ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำร ดังนี้
3.1 ครุภัณฑ์
3.1.1 ดำเนินกำรตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนในระบบ
DMC ให้ครบถ้วน และถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึก Latitude และ Longitude ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.1.2 จั ดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนจำเป็น
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนครุภัณฑ์และเรียงลำดับ โดยให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้นตำมนโยบำย
3.1.3 จัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ตำมประเภทรำยกำร ให้สอดคล้องกับขนำด
และระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน
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3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
3.2.1 ตรวจสอบกำรบั นทึ ก ข้ อ มู ล และยื นยั นข้ อ มู ล ในระบบจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล สิ่ ง ก่ อ สร้ำง
(B-OBEC) ของโรงเรียน
3.2.2 กำรขอจัดตั้งงบประมำณประจำปี กรณีงบปีเดียว รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
(ตำมแบบสิ่งก่อสร้ำงที่กำหนด)
3.2.3 กำรขอจัดตั้งงบประมำณประจำปี กรณีงบผูกพัน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
หำกมีควำมจำเป็นให้เสนอขอตั้งงบประมำณไปที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยไม่ซ้ำกับ
ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
3.2.4 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำแนวทำงกำรขอจั ด ตั้ ง งบประมำณโดยใช้
แบบรำยกำรและรำคำมำตรฐำนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำนกำหนด หรือใช้แบบพิเศษ
ตำมควำมต้องกำรจำเป็นของโรงเรียน กรณีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว
3.2.5 รำยละเอียดประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำมแบบฟอร์มและจัดส่ง
เอกสำรประกอบตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
3.2.6 ตรวจสอบแบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่นต้องเหมำะสมกับ
พื้นที่ในกำรก่อสร้ ำง ทั้งนี้ หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว ห้ำมมิให้เปลี่ ยนแปลงแบบและโรงเรี ยน
โดยเด็ดขำด
4. กำรขอจั ด ตั้ ง งบประมำณรำยกำรค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ โรงเรี ย นและส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ ให้ขอจัดตั้งงบประมำณภำยในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตำมรำยกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
5. จั ด ท ำและสรุ ป ค ำขอจั ด ตั้ ง งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยผลผลิ ต พร้ อ มตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกรอบวงเงิน งบประมำณทุกรำยกำร โดยดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและส่งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนภำยในระยะเวลำที่กำหนด
6. ให้ดำเนินกำรบันทึกคำขอตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์ตำมระยะเวลำที่กำหนด ทั้งนี้ สำหรับ
รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ให้แนบไฟล์ pdf. แบบ ปร.4 (ก)
ปร.5 (ก) และปร.6 และเอกสำรที่เกี่ยวข้องทุกรำยกำรด้วย และพิมพ์เป็นเอกสำรเอกสำรรับรองควำมถูกต้อง
ส่งพร้อมเอกสำรคำขอจัดตั้งงบประมำณไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระดับโรงเรียน
ครุภัณฑ์
1. ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำหนดแนวนโยบำย
ในกำรขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน
2. ให้ ด ำเนิ น กำรตรวจสอบและบั น ทึ ก พิ กั ด Latitude และ Longitude ในระบบ DMC
ให้ถูกต้อง
3. เสนอขอจั ด ตั้ ง งบประมำณตำมควำมขำดแคลน จ ำเป็ น ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนครุ ภั ณฑ์
โดยให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น ตำมนโยบำย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ
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4. เรียงลำดับควำมสำคัญของรำยกำรครุภัณฑ์ตำมควำมต้องกำรจำเป็นและขำดแคลนส่งให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมลำดับ
5. กำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ยกเว้นโต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียน ต้องเป็น
ควำมต้องกำรของครูผู้สอน และรำยกำรที่เลือกต้องสอดคล้องกับวิชำที่สอน ส่งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
6. กำรเสนอขอจั ด ตั้ ง งบประมำณ รำยกำรครุ ภั ณ ฑ์ โ ต๊ ะ -เก้ ำ อี้ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ สำมำรถ
ขอจัดตั้งได้ตำมควำมจำเป็นขำดแคลนระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่ำ 10 ชุดต่อโรงเรียน
7. กำรเลื อ กครุ ภั ณ ฑ์ ให้ เ ลื อ กครุ ภั ณ ฑ์ ต ำมรำยกำรที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนด
8. จั ด ท ำและสรุ ป ค ำขอจั ด ตั้ งงบประมำณรำยกำรค่ ำ ครุภั ณ ฑ์ จ ำแนกรำยผลผลิ ต พร้ อ ม
ตรวจสอบควำมถูกต้องของงบประมำณทุกรำยกำร โดยจัดส่งเอกสำรที่กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
สิ่งก่อสร้ำง
1. บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ทุกรำยกำร พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ
2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลตำมควำมขำดแคลน ควำมจำเป็นด้ำนอำคำรเรียนอำคำรประกอบ
และสิ่งก่อสร้ำงอื่น ให้สอดคล้องกับ แผนกำรจัดชั้นเรียน และแนวโน้มกำรขยำยตัว ของประชำกรวัย เรี ยน
ในอนำคต
3. แบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่นต้องเหมำะสมกับพื้นที่ในกำรก่อสร้ำง
ทั้งนี้ หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว ห้ำมมิให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำรโดยเด็ดขำด
4. ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำหนดแนวนโยบำยใน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่นของโรงเรียน
5. กำรเสนอขอจั ด ตั้ ง งบประมำณ อำคำรเรี ย นอำคำรประกอบและสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งอื่ น ที่ มี
ควำมขำดแคลนจำเป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง กำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอื่นส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมแบบและเวลำที่กำหนด
6. กรณีขอจัดตั้งงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ นอกเหนือแบบมำตรฐำน
(แบบพิ เ ศษ) ที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนก ำหนด ให้ จั ด ส่ ง เอกสำรเพิ่ ม เติ ม ตำม
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดได้กำหนด
7. กรณีรื้อถอนอำคำรเดิมเพื่อก่อสร้ำงอำคำรทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดทำแผนรองรั บ
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น
8. กรณีกำรขอเพิ่มค่ำ ขนส่ ง ส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศที่ย ำกล ำบำกใน
กำรขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้คำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง
9. กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นทีเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว (ตำมประกำศพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวของ
กระทรวงมหำดไทย) ให้ใช้แบบอำคำรเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) ตำมแบบที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนด
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คู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณประจำปี งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
เพื่อให้กำรดำเนินงำนในกำรขอจัดตั้งงบประมำณดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน จึงได้จัดทำคู่มือ กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน
รำยกำร ค่ำครุ ภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้ ำ งขึ้น ตำมแนวทำงกำรขอจัดตั้งในคู่ มือ กำรจัดตั้ งงบประมำณ ปี 2565
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ ำง ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้เป็น
แนวทำงกำรจัดทำคำของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้ำง ในปีต่อ ๆ ไป
โดยได้เพิ่มเติมรำยละเอียด ดังนี้
กำรขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณ ในกรณีที่โรงเรียนในสังกัด
ประสบอุบัติภัย ได้แก่ วำตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ โดยมีแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังนี้
ระดับโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 1 (กลุ่มอำนวยกำร รับผิดชอบ )
1. เมื่อโรงเรี ย นได้รั บผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ รำยงำนเหตุกำรณ์เบื้องต้นให้ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำฯทรำบทันทีที่เกิดเหตุทำงโทรศัพท์ และรำยงำนเป็นหนังสือรำชกำรภำยใน 24 ชั่วโมง
โดยรำยงำนเหตุกำรณ์ตำมตัวอย่ำงดังนี้
ตัวอย่ำง
ด้วย โรงเรียน.................................บ้ำน.................ตำบล..............อำเภอ................................
จังหวัดลำปำง/ลำพูน เกิดเหตุกำรณ์ ดังนี้ เมื่อวันที่...............เดือน...........................พ.ศ....................................
เวลำ..........................น. ได้เกิดภัยธรรมชำติ....................................... (ระบุ เช่น พำยุ ฝนตก ฯลฯ )
สถำนที่โรงเรียน………............……………………….ทำให้...........................................................................................
(สิ่งก่อสร้ำง เช่น ระบุชื่ออำคำรเรี ยน อำคำรประกอบ ฯลฯ) ได้รับควำมเสี ยหำย คิดเป็นมูลค่ำ ประมำณ
............................บำท ขณะที่เกิดภัยธรรมชำติ ดังกล่ำวไม่มี ....................... (ระบุครู นักเรียน ฯลฯ ) ได้รับ
บำดเจ็ บ และเสี ย ชีวิต หรื อ ได้รั บ บำดเจ็ บ ................................................ คนหรือเสี ยชีวิต ( ระบุชื่อ ฯลฯ )
......................................................
2. ตำมข้อ 1 รำยงำนให้อำเภอท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชำติทรำบทำงโทรศัพท์และรำยงำนเป็น
หนังสือรำชกำร ภำยใน 24 ชั่วโมง ซึ่งทำงอำเภอท้องที่จะได้รำยงำนจังหวัดลำปำง/ลำพูน เพื่อประกำศเป็น
เขตพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเป็นหลักฐำนนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
ลำปำง/ลำพูน (ก.ช.ภ.จ. ลำปำง/ลำพูน) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เป็นหลักฐำนในกำรของบประมำณจำก
สพฐ. ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 (กลุ่มนโยบำยและแผน รับผิดชอบ)
หลักฐำนประกอบกำรของบประมำณค่ำปรับปรุงซ่อมแซมกรณีประสบภัยธรรมชำติ จัดทำ
3 ชุดเก็บไว้เป็นหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 1 ชุด จัดส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง
ลำพูน จำนวน 2 ชุด ดังนี้
1. แบบประมำณกำร (ตำมแบบ ปร.4, 5 และ 6) ส่ง 2 ชุด
2. รูปถ่ำยสิ่งก่อสร้ำงที่ชำรุดพร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้อง ส่ง 2 ชุด รำยละเอียดดังนี้
2.1 รูปถ่ำยป้ำยชื่อโรงเรียนที่เกิดภัยธรรมชำติ
2.2 รู ป ถ่ำยทั้ง 4 ด้ำนของอำคำรเรียนหรือสิ่ งก่อสร้ำงอื่นๆ ที่เกิดควำมเสี ยหำยระบุชื่ อ
..................(รู ป ถ่ำยระบุ ด้ำนหน้ ำ ด้ำนหลั ง ด้ำนข้ำง ด้ำนบน อำคำรเรียน เช่น แบบ 108 ล/55 สร้ำง
พ.ศ.......................หรื อ อำคำรประกอบ................ ฯลฯ ที่ ป ระสบภั ย .............................วั น ที่ .............เดื อ น
..............................พ.ศ................ โดยเขียนไว้บนกระดำษที่ติดรูปถ่ำยให้ชัดเจน) ส่ง 2 ชุด
3. สำเนำสมุดหมำยเหตุ ส่ง 2 ชุด (ในวันที่ประสบภัยธรรมชำติ)
4. สำเนำรำยงำนกำรอยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำร ส่ง 2 ชุด (ในวันที่ประสบภัยธรรมชำติ)
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำย ส่ง 2 ชุด
6. บันทึกรำยงำนกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของคณะกรรมกำร ตำมข้อ 5 ส่ง 2 ชุด
7. สำเนำทุกรำยกำรผู้บริหำรโรงเรียนต้องรับรองควำมถูกต้องทุกแผ่น
ระดับเขตพื้นที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณ ในกรณีที่โรงเรียนในสังกัด
ประสบอุบัติภัย ได้แก่ วำตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะต้องเร่ง
ดำเนินกำรตรวจสอบควำมเสียหำย โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร ออกไปสำรวจสภำพควำมเสียหำย และวิเครำะห์
ควำมจ ำเป็ น ขำดแคลนตำมเกณฑ์ ก ำรของบประมำณให้ กั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ที่ ป ระสบอุ บั ติ ภั ย ดั ง กล่ ำ ว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้องดำเนินกำรจัดทำข้อมูลรำยละเอียดในกำรของบประมำณส่ง สำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
1. แบบประมำณกำร (ตำมแบบ ปร.4, 5 และ 6)
2. รูปถ่ำยสิ่งก่อสร้ำงที่ชำรุด
3. สำเนำสมุดหมำยเหตุโรงเรียน (ในวันที่ประสบภัยธรรมชำติ)
4. สำเนำรำยงำนกำรอยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรโรงเรียน (ในวันที่ประสบภัยธรรมชำติ)
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของโรงเรียน
6. บันทึกรำยงำนกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของคณะกรรมกำรของโรงเรียน ตำมข้อ 5
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินงำน
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำมัธ ยมศึ ก ษำล ำปำง ล ำพูน ได้ดำเนินงำนจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำ ครุภั ณ ฑ์ และสิ่ งก่อสร้ำ ง โดยปรับ ใช้
กำรดำเนินงำนตำมแนวคิดกำรพัฒนำกำรทำงำนเพื่อควบคุมคุณภำพงำนให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้
วงจรกำรควบคุมคุณภำพ (PDCA Cycle) หรือ วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle) ดังนี้
1.ขั้นเตรียมกำร (Plan)
1.1 กลุ่มนโยบำยและแผน จัดทำคู่มือ กำรจัดตั้งงบประมำณประจำปี งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ ำ ง โดยน ำแนวทำงและหลั ก เกณฑ์ กำรขอจั ดตั้ งในคู่ มื อ กำรจัดตั้ งงบประมำณ ปี 2565
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำเป็นตัวกำหนด
1.2 กำหนดปฏิทินในกำรดำเนินกิจกรรมที่จะต้องดำเนินกำร ดังนี้
วัน เดือน ปี
กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
20 ต.ค. 2563

สพม.ลปลพ จัดทำคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณประจำปี งบลงทุน กลุ่มนโยบำยและแผน
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
สพม.ลปลพ

29 ต.ค. 2563

สพม.ลปลพ ได้รับแจ้งกรอบวงเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ
พ.ศ.2565 พร้อมคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณปี 2565 จำกสพฐ.

2 พ.ย. 2563

2–13 พ.ย.2563

9 พ.ย. 2563
11-13 พ.ย. 2563

23 พ.ย. 2563
26 พ.ย.-2 ธ.ค. 2563

สนผ.สพฐ.

ประชุมชี้แจงโรงเรียนในสังกัดทุกโรงในกำรขอตั้งงบประมำณ
และกำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ค ำขอตั้ ง งบประมำณผ่ ำ นเว็ บ ไซต์
https://budget-school.jobobec.in.th

สพม.ลปลพ

โรงเรียนจัดทำรำยละเอียดและกรอกแบบคำขอตั้งงบประมำณ
ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ https://budget-school.jobobec.in.th ห รื อ
จัดส่งตำมแบบคำขอตั้งงบประมำณ

โรงเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โรงเรียนส่งแบบคำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ รำยกำร
สิ่งก่อสร้ำง/ซ่อมแซม /งบผูกพัน (ถ้ำมี) ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

สพม.ลปลพ
โรงเรียน

ประชุมคณะกรรมกำรฯเพื่อพิจำรณำคำขอตั้งของโรงเรียน

สพม.ลปลพ

บั น ทึ ก ผลกำรจั ด ตั้ ง งบประมำณปี ง บประมำณ พ.ศ.2565
ผ่ำนเว็บไซต์ https://budget65.jobobec.in.th

สพม.ลปลพ
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1.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งนโยบำยแนวทำง หลักกำรและวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณ
งบลงทุน ให้ ส ถำนศึกษำดำเนิ น กำร โดยจั ดประชุมชี้แจงให้ ผู้ รับผิ ดชอบของโรงเรียนในสั งกัดทุกโรงเรีย น
ตำมหนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ที่ ศธ 04265/3921 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2563
ตำมปฏิทินกำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย
1.4.1 คณะกรรมกำรระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ชุ ด ที่ 1 มี ห น้ ำ ที่ พิ จ ำรณำและให้
ควำมเห็นชอบกำรเสนอขอตั้งงบประมำณของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เป็ น ประธำน รองผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นรองประธำน ผู้ แทนผู้ บริห ำร
โรงเรียนตำมขนำดโรงเรียน และหรือ ผู้แทนสหวิทยำเขต ผู้แทนผู้บริหำรโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร) และ มีเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำรจัดทำงบประมำณเป็นกรรมกำร โดยมี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ทำหน้ำที่ขอจัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำม
แนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งสร้ำง และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ชุดที่ 2 มีหน้ำที่พิจำรณำขอตั้งงบประมำณ
ของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ ประกอบด้ว ย ผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นประธำน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำ เป็นรองประธำน ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และ บุคลำกร
ในกลุ่มนโยบำยและแผน เป็นกรรมกำร โดยมีผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
1.4.3 คณะกรรมกำรระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ชุ ด ที่ 3 ในกรณี ที่ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ข อจั ด ตั้ ง
ดังกล่ำว ส่วนรำชกำรมิได้กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และรำคำไว้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำเป็นต้อง
กำหนดคุณลักษณะขึ้นเอง เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงกับควำมต้องกำร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรบริหำร
จัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วยคณะกรรมกำร อย่ำงน้อย 3 คน และ เป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะสำหรับครุภัณฑ์ที่กำหนด
2.ขั้นดำเนินงำน (Do)
2.1 โรงเรียนดำเนินกำรตำมคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครุ ภัณฑ์และสิ่ งก่อสร้ำง และดำเนิ น กำรกรอกแบบคำขอตั้งงบประมำณผ่ ำนเว็บไซต์ https://budgetschool.jobobec.in.th ของโรงเรี ย น หรื อจัดส่ งตำมแบบฟอร์มที่กำหนดตำมคู่มื อ กำรจัดตั้ งและเสนอขอ
งบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมสะดวกของโรงเรียน
ในกำรดำเนิ น กำร ให้ แล้ ว เสร็ จ ภำยในเวลำที่กำหนด พร้อมส่ งเอกสำรคำขอตั้งตำมที่ระบุไว้ให้ ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจสอบควำมถูกต้อง เพื่อสรุปเป็นภำพรวมของเขตพื้นที่ นำเข้ำที่ประชุมพิจำรณำต่อไป
2.2 กลุ่มนโยบำยและแผน จัดเตรียมข้อมูลคำขอตั้งของโรงเรียนรำยโรง รำยสหวิทยำเขต และ
ข้อมูลงบลงทุนที่โรงเรียนเคยได้รับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ของคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ชุดที่ 1
2.3 คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ชุดที่ 1 ประชุมพิจำรณำ ตำมหนังสือเชิญประชุม
ที่ ศธ 04265/4096 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 ตำมคำสั่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
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ที่ 321/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563
ทั้ ง นี้ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ ก ำหนดกรอบวงเงิ น ค ำขอจั ด ตั้ ง
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมประเภท
โรงเรียนดังนี้
1.โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง (จำนวน 23 โรงเรียน) และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- ครุภัณฑ์สำหรับสถำนศึกษำ 4,131,100 บำท
- สิ่งก่อสร้ำง/ซ่อมแซม
14,033,600 บำท
- อำคำรขนำดใหญ่ (งบผูกพัน)
2
หลัง
- รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง
1
คัน
- ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงำน
500,000
บำท
2. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (จำนวน 21 โรงเรียน)
- ครุภัณฑ์สำหรับสถำนศึกษำ 5,367,000
บำท
- สิ่งก่อสร้ำง/ซ่อมแซม
11,881,600 บำท
- อำคำรขนำดใหญ่ (งบผูกพัน)
2
หลัง
3. โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (จำนวน 1 โรงเรียน)
ใช้ ก รอบวงเงิ น งบประมำณตำมที่ ป ระชุ ม คณะกลุ่ ม โรงเรี ย นโรงเรี ย นในโครงกำรตำม
พระรำชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
กำรเสนอขอตั้งงบประมำณในครั้งนี้ กำหนดให้โรงเรียนดำเนินกำร ดังนี้คือ
1). ค่ำครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รำยกำร โรงเรียนเรีย งลำดับ
ควำมขำดแคลนจำเป็น
2). ค่ ำ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง และซ่ อ มแซม (งบปี เ ดี ย ว) เลื อ กได้ ไ ม่ เ กิ น โรงเรี ย นละ 2
รำยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเรียงลำดับควำมขำดแคลนจำเป็น (คละทุกโรงเรียน)
3). ค่ำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง (งบผูกพัน) เสนอขอได้ตำมเงื่อนไขของสำนักนโยบำยและแผน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.4 คณะกรรมกำรฯใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำและกำรจัดเรียงลำดับตำมประเภทของโรงเรียน
2.5 เสนอ ผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อนุมัติรำยกำรทั้งหมดที่เสนอขอตั้ ง
งบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับ
2.6 เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรอนุ มัติรำยกำรแล้ว กลุ่มนโยบำยและแผนดำเนินกำรบันทึก ข้ อมูล
คำขอตั้งงบประมำณผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://budget65.jobobec.in.th ระหว่ำงวันที่ 2-9 ธันวำคม 2563
โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง
1. ค่ำครุภัณฑ์
1.1 กระจำยงบประมำณให้โรงเรียนในแต่ละสหวิทยำเขต ๆ ละ 590,000 บำท แต่ไม่เกินคำขอ
งบประมำณ
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1.2 แต่ละสหวิทยำเขต พิจำรณำเรียงลำดับคำขอของโรงเรียนในสหวิทยำเขต โดยใช้เกณฑ์
ดังนี้
1) ครุภัณฑ์กำรศึกษำประจำห้องปฏิบัติกำร
2) โต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียน
3) ครุภัณฑ์สำนักงำน/ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่/ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว /ครุภัณฑ์
กำรเกษตร
1.3 เรียงลำดับในภำพรวมของเขตพื้นที่ โดยเรียงตำมลำดับของสหวิทยำเขต ดังนี้
1) สหวิทยำเขตพญำวัง
2) สหวิทยำเขตศรีวิชัย
3) สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์
4) สหวิทยำเขตจำมเทวี
5) สหวิทยำเขตกัลยำ
6) สหวิทยำเขตหริภุญชัย
7) สหวิทยำเขตบุญวำทย์
และในรอบต่อไปให้เริ่มจำกลำดับที่ 2, 3, 4, 5, 7 เรื่อยไปในแต่ละวงรอบจนครบวงเงินงบประมำณ
2. ค่ำสิ่งก่อสร้ำง
2.1 กระจำยงบประมำณให้โรงเรียนในแต่ละสหวิทยำเขต ๆ ละ 1,900,000 บำท แต่ไม่เกิน
คำของบประมำณ
2.2 แต่ละสหวิทยำเขต พิจำรณำเรียงลำดับคำขอของโรงเรียนในสหวิทยำเขต โดยใช้เกณฑ์
ดังนี้
1) บ้ำนพักครู/บ้ำนพักนักเรียน
2) อำคำรเรียน
3) ส้วม
4) หอประชุม/โรงอำหำร
5) อำคำรฝึกงำน
6) สนำมกีฬำ
7) รั้ว ถนน รำงระบำยน้ำ
หำกเป็นอำคำรประเภทเดียวกันให้เรียงลำดับตำมควำมขำดแคลน
2.3 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ
เรียงลำดับอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้ำง หำกเป็นอำคำรประเภทเดียวกัน
ให้เรียงลำดับควำมสำคัญตำมส่วนของอำคำร ดังนี้
1) โครงสร้ำง (เสำ ตอม่อ โครงหลังคำ)
2) หลังคำ
3) ฝ้ำเพดำน
4) ผนัง
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5) ประตู-หน้ำต่ำง
6) พื้น
7) ทำสี
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
1. กระจำยงบประมำณให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สหวิ ท ยำเขต ตำมควำมจ ำเป็ น และขำดแคลน
ครบทุกโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียน
2. จัดให้ลำดับที่ 1 ของทุกโรงเรียนภำยในกรอบวงเงินของสหวิทยำเขตโดยประมำณ และตำม
คำขอ ยกเว้นเกินกรอบวงเงิน ก็จะพิจำรณำในลำดับที่ถัดไปที่เสนอขอมำ ทั้งนี้ กำรจัด เรียงให้ควำมสำคัญกับ
ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียน และ ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ไว้ในลำดับต้น ๆ
3. เรี ย งล ำดั บ ตำมสหวิท ยำเขต ดั ง นี้ 1. สหวิ ท ยำเขตเถิ น บุริ นทร์ 2. สหวิ ท ยำเขตศรีวิชัย
3. สหวิทยำเขตพญำวัง 4. สหวิทยำเขตจำมเทวี 5. สหวิทยำเขตบุญวำทย์ 6.สหวิทยำเขตหริภุญชัย 7.สหวิทยำ
เขตกัลยำ
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
กลุ่ ม นโยบำยและแผน ด ำเนิ น กำรตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งของกำรกรอกข้ อ มู ล ค ำขอตั้ ง
งบประมำณทำงเว็บไซต์ในภำพรวมของเขตพื้นที่ ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรรำยโรงที่จำเป็นต้องแนบ
ส่ ง ในระบบ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ลงนำมรั บ รองควำมถู ก ต้ อ งแบบสรุ ป ค ำขอตั้ ง
งบประมำณ และจัดส่งเอกสำรให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำยในวันที่ 14 ธันวำคม 2563
4. ขั้นปรับปรุง (Act)
กลุ่มนโยบำยและแผน วิเครำะห์ผลกำรจัดตั้งงบประมำณ และรำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอ
ของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
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บทที่ 4
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน ได้ดำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง สรุปผลดังนี้
ค่ำครุภัณฑ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ
รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์สำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำนวน 500,000 บำท และ ได้เสนอขอ
จั ด ตั้ ง งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น ค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ จ ำนวน 22 รำยกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 500,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 รำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 1

แสดงรำยกำรครุภัณฑ์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน ที่เสนอขอจัดตั้ง
ประจำปีงบประมำณ 2565
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ค่ำครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน ได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อ สร้ำ ง รำยกำรค่ำครุภั ณ ฑ์ส ำหรั บ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำแนกตำมประเภทของโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง
โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ จำนวน
4,131,100 บำท และได้ เ สนอขอจั ด ตั้ ง งบประมำณ งบลงทุ น ค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ จ ำนวน 47 รำยกำร จ ำนวน
งบประมำณทั้งสิ้น 4,130,100 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.98
2. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ จำนวน
5,367,500 บำท และได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จำนวน 24 รำยกำร งบประมำณ
ทั้งสิ้น 5,366,400 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.98
3. โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
ได้เสนอขอจัดตั้งงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จำนวน 2 รำยกำร งบประมำณทั้งสิ้น 109,500 บำท
แผนภูมิที่ 1

แสดงร้อยละกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับและร้อยละงบประมำณที่เสนอขอจัดตั้ง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียนทั่วไป
และโรงเรียนพื้นที่สูง และโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สพม.ลปลพ
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ตำรำงที่ 2

แสดงรำยกำรครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง ที่เสนอขอจัดตั้ง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 สพม.ลปลพ

24
แผนภูมิที่ 2

แสดงจำนวนโรงเรียน และจำนวนรำยกำรครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ของโรงเรี ย นทั่ ว ไปและ
โรงเรียนพื้นที่สูง สพม.ลปลพ
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ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ครุภัณฑ์สำนักงำน

ประเภทครุภัณฑ์

แผนภูมิที่ 2 พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง จำนวน 21 โรง เสนอขอตั้งรำยกำร
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ มำกที่สุด รองลงมำคือ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ รำยกำรครุภัณฑ์สำนักงำน
รำยกำรครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว และรำยกำรครุภัณฑ์กำรเกษตร ตำมลำดับ
หมำยเหตุ 1. โรงเรียนสำมำรถขอตั้งครุภัณฑ์มำกกว่ำ 1 รำยกำรและได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
2. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง มีจำนวนทั้งสิ้น 23 โรง ( ทั่วไป 20 โรง พื้นที่สูง 3 โรง)
แผนภูมิที่ 3

แสดงร้ อยละของงบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทครุภัณฑ์ ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง สพม.สปลพ
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25
แผนภูมิที่ 3 พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูงของจังหวัดลำพูน ขอตั้งงบประมำณ
ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.89 ของงบประมำณทั้งหมด เช่นเดียวกับจังหวัดลำปำงขอตั้ง
งบประมำณค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.82 ของงบประมำณทั้งหมด
สรุปภำพรวมระดับเขตพื้นที่ พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง ขอตั้งงบประมำณ
ค่ำครุ ภัณฑ์กำรศึกษำมำกที่สุ ด คิดเป็ น ร้ อยละ 61.70 รองลงมำคือ ครุภัณฑ์โ ฆษณำและเผยแพร่ คิดเป็น
ร้อยละ 22.68 ครุภัณฑ์สำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 9.05 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว คิดเป็นร้อยละ 3.40 และ
ครุภัณฑ์กำรเกษตร คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 3

แสดงรำยกำรครุภัณฑ์ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ที่เสนอขอจัดตั้ง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 สพม.ลปลพ

26
ตำรำงที่ 4

แสดงรำยกำรครุภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ที่เสนอขอจัดตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สพม.ลปลพ
ลำดับ

โป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก

รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ
ที่มำ
จำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
ที่
หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น
20,000 100,000 สำนักงบประมำณ
1 เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนำด 15,000 บีทียู ครุภัณฑ์สำนักงำน
5

โป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก

2 เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง

โรงเรียน

รำยกำร

ประเภท

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

1

9,500

9,500 สำนักงบประมำณ

รวมทั้งสิ้น

แผนภูมิที่ 4

109,500

แสดงจำนวนโรงเรียนและจำนวนรำยกำรครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทครุภัณฑ์ ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
สพม.ลปลพ
จำนวนโรงเรียนในลำปำง
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ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

ครุภัณฑ์สำนักงำน

ประเภทครุภัณฑ์

แผนภูมิที่ 4 พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล จำนวน 21 โรง เสนอขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรครุ ภัณฑ์กำรศึกษำมำกที่สุ ด รองลงมำคือ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน, ครุภัณฑ์โ ฆษณำและเผยแพร่ และ
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตำมลำดับ
หมำยเหตุ 1. โรงเรียนสำมำรถขอตั้งครุภัณฑ์มำกกว่ำ 1 รำยกำรและได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
2. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล มีจำนวนทั้งสิ้น 21 โรง

27
แผนภูมิที่ 5

แสดงร้ อยละของงบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทครุภัณฑ์ ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สพม.ลปลพ
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แผนภู มิ ที่ 5 พบว่ ำ โรงเรี ย นคุ ณ ภำพประจ ำต ำบลของจั ง หวั ด ล ำปำง ขอตั้ ง งบประมำณ
ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.80 ของงบประมำณทั้งหมด รองลงมำคือ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว คิดเป็นร้อยละ 5.67 เช่นเดียวกับ จังหวัดลำพูนขอตั้งงบประมำณค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำมำกที่สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของงบประมำณทั้งหมด รองลงมำคือ ครุภัณฑ์สำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 23.94
สรุ ป ภำพรวมระดั บ เขตพื้ น ที่ พบว่ ำ โรงเรี ย นคุ ณ ภำพประจ ำต ำบล ขอตั้ ง งบประมำณ
ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.37 รองลงมำ คือ ครุภัณฑ์สำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 10.67
ครุ ภั ณ ฑ์ ง ำนบ้ ำ นงำนครั ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.39 และ ครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณำและเผยแพร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.57
ตำมลำดับ

28
ค่ำสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
เพื่อเป็นกำรกระจำยงบประมำณให้ กับโรงเรียนในสังกัดได้ครอบคลุมและทั่วถึง สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน จึงไม่ขอจัดตั้งงบประมำณสำหรับสำนักงำนในส่วนนี้
ค่ำสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน ได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงประกอบด้วย รำยกำรก่อสร้ำง และ
รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จำแนกตำมประเภทของโรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง
โรงเรี ย นทั่ ว ไปและโรงเรีย นพื้ น ที่ สู ง ได้ รั บ จั ด สรรกรอบวงเงิ นงบประมำณค่ ำ ที่ดิ นและ
สิ่งก่อสร้ำง จำนวน 14,033,600 บำท และได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
จำนวน 21 โรง จำนวน 22 รำยกำร งบประมำณทั้งสิ้น 14,021,700 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.92 ดังนี้
- รำยกำรก่อสร้ำง จำนวน 3 โรง งบประมำณ 6,018,800 บำท คิดเป็นร้อยละ 42.92
- รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น จำนวน 19 โรง
งบประมำณ 8,002,900 บำท คิดเป็นร้อยละ 57.08
2. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณค่ำที่ดิ นและสิ่งก่อสร้ำง
จำนวน 11,881,600 บำท และได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จำนวน 21 โรง
จำนวน 21 รำยกำร งบประมำณทั้งสิ้น 11,881,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
- รำยกำรก่อสร้ำง จำนวน 5 โรง งบประมำณ 3,473,800 บำท คิดเป็นร้อยละ 29.24
- รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอื่น จำนวน 16 โรง
งบประมำณ 8,407,800 บำท คิดเป็นร้อยละ 70.76
3. โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
มีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
ได้เสนอขอจัดตั้งงบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และ
สิ่งก่อสร้ำงอื่น จำนวน 1 รำยกำร งบประมำณทั้งสิ้น 685,000 บำท

29
แผนภูมิที่ 6

แสดงร้อยละกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับและร้อยละงบประมำณที่เสนอขอจัดตั้ง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ 2565 รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง
และโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สพม.ลปลพ
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แผนภูมิที่ 7

100
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แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทของโรงเรียน สพม.ลปลพ
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จำกแผนภู มิ ที่ 7 พบว่ ำ ร้ อ ยละของงบประมำณ ค่ ำ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง ที่ เ สนอขอตั้ ง
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทของโรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเสนอ
ขอตั้ ง งบประมำณ รำยกำรปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมอำคำรเรี ยน อำคำรประกอบและสิ่ งก่ อ สร้ำ งอื่ น มำกที่ สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล และโรงเรียนทั่ว ไปฯ เสนอขอตั้งงบประมำณ รำยกำร
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น มำกกว่ำรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงเช่นเดียวกัน

30
ตำรำงที่ 5

แสดงรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง ที่เสนอขอจัดตั้ง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สพม.ลปลพ

31
แผนภูมิที่ 8

แสดงจำนวนโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน
พื้นที่สูง สพม.ลปลพ
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ประเภทสิ่งก่อสร้ำง

แผนภูมิที่ 8 พบว่ำ จำนวนโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง จำนวนเท่ำกัน คือ รำยกำรบ้ำนพักครู จำนวน 1 โรง รำยกำรบ้ำนพัก นักเรียนจำนวน 1 โรง รำยกำรรั้ว จำนวน 1 โรง
แผนภูมิที่ 9

แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง ที่เสนอขอตั้ง
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไป
และ โรงเรียนพื้นที่สูง สพม.ลปลพ
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แผนภูมิที่ 9 พบว่ำ ในภำพรวมระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง เสนอขอตั้ง
งบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรบ้ำนพักครู คิดเป็น ร้อยละ 68.82 รองลงมำคือ รำยกำรบ้ำนพักนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.94 และ รำยกำรรั้ว คิดเป็นร้อยละ 8.24
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แผนภูมิที่ 10 แสดงจำนวนโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง สพม.ลปลพ
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ประเภทสิ่งก่อสร้ำง

แผนภู มิ ที่ 10 พบว่ ำ โรงเรี ย นทั่ ว ไปและโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง จ ำนวน 19 โรง เสนอขอตั้ ง
งบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกที่สุด จำนวน 12 โรง รองลงมำคือ ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 2 โรง, ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม จำนวน 2 โรง น้อยที่สุด คือ ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้ำนพักครู, โรงอำหำร และ โรงฝึกงำน อย่ำงละ 1 โรง
แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน
อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง สพม.ลปลพ
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แผนภู มิ ที่ 11 พบว่ ำ โรงเรี ย นทั่ ว ไปและโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง จ ำนวน 19 โรง เสนอขอตั้ ง
งบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลำปำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.79
รองลงมำคื อ ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมโรงฝึ ก งำน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.71 และจั ง หวั ด ล ำพู น ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
อำคำรเรียน มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.49 รองลงมำคือ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม คิดเป็นร้อยละ 13.35
สรุปภำพรวมระดับเขตพื้นที่ พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง เสนอขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น รำยกำรอำคำรเรียนมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 76.71 รองลงมำ คือ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม , โรงฝึกงำน, ห้องน้ำห้องส้ว ม, โรงอำหำร และ
บ้ำนพักครู คิดเป็นร้อยละ 9.42, 6.15, 5.14, 1.42 และ 1.16 ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 6

แสดงรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล ที่เสนอขอจัดตั้ง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สพม.ลปลพ
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แผนภูมิที่ 12 แสดงจำนวนโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สพม.ลปลพ
ลำปำง

ลำพูน

รวม

3.5
3
3

จำนวน

2.5
2

2

1.5

1

1
0.5

1

1

1

0

1

0

0

บ้ำนพักครู

รั้ว

สนำมฟุตบอล

ประเภทสิ่งก่อสร้ำง

แผนภูมิที่ 12 พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำงมำกที่สุด คือ รำยกำรรั้ว จำนวน 3 โรง รองลงมำคือ รำยกำรบ้ำนพักครู จำนวน 1 โรง และ
รำยกำรสนำมฟุตบอล จำนวน 1 โรง
แผนภูมิที่ 13 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำร สิ่งก่อสร้ำง ที่เสนอขอตั้ง
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียน
คุณภำพประจำตำบล สพม.ลปลพ
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แผนภูมิที่ 13 พบว่ำ โรงเรี ยนคุณภำพประจำตำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง รำยกำรบ้ำนพักครู คิดเป็น ร้อยละ 47.47 รองลงมำคือ รำยกำรรั้ว คิดเป็นร้อยละ 25.87 และ
รำยกำรสนำมฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 26.66

ร้ อยละ

แผนภูมิที่ 14 แสดงจำนวนโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
แยกตำม ประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สพม.ลปลพ
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แผนภูมิที่ 14 พบว่ำ โรงเรี ยนคุณภำพประจำตำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกที่สุด จำนวน 9 โรง รองลงมำคือ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักครูจำนวน
3 โรง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 2 โรง และน้อยที่สุด คือ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงำน และ
โรงพลศึกษำอย่ำงละ 1 โรง
แผนภูมิที่ 15 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน
อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล สพม.ลปลพ
อำคำรเรียน
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แผนภูมิที่ 15 พบว่ำ โรงเรี ยนคุณภำพประจำตำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 จังหวัดลำปำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.83 รองลงมำคือ ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้ำนพักครู คิดเป็นร้อยละ 20.91 และ จังหวัดลำพูน ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 73.75 รองลงมำคือ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงำน คิดเป็นร้อยละ 15.34
สรุปภำพรวมระดับเขตพื้นที่ พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น รำยกำรอำคำรเรียนมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 66.44 รองลงมำคือ บ้ำนพักครู, ห้องน้ำห้องส้วม, โรงพลศึกษำ และโรงฝึกงำน คิดเป็นร้อยละ 12.83,
8.86, 5.95 และ 5.92 ตำมลำดับ
กำรรำยงำนข้อมูลและจัดส่งเอกสำรคำขอตั้งงบประมำณ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำล ำปำง ล ำพู น ได้ ด ำเนิ น กำรรำยงำนข้ อ มู ล
กำรขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียน
ในสังกัดผ่ำนทำงเว็บไซต์ที่กำหนดคือ https://budget65.jobobec.in.th เป็นกำรบันทึกข้อมูลกำรขอจัดตั้ง
งบประมำณรำยโรง ภำยใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งกำรบันทึกข้อมูลนี้ให้ดำเนินกำรกรอกข้อมูลตำมลำดับ
ที่เสนอขอจัดตั้ง ตำมกำหนดเวลำ ดังนี้
1. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบันทึกข้อมูล
ระหว่ำงวันที่ 26 พฤศจิกำยน–2 ธันวำคม2563 และจัดส่งเป็นเอกสำรตำมแบบฟอร์มที่กำหนด ภำยในวันที่ 9
ธันวำคม 2563
2. โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำบันทึกข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 2 - 9 ธันวำคม 2563 และจัดส่งเป็นเอกสำรตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
ภำยในวันที่ 14 ธันวำคม 2563
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บทที่ 5
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 45 โรง เป็นไปด้วยด้วยดี สำมำรถจัดตั้งและเสนอของบประมำณได้ทันตำมกำหนดเวลำที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตั้งไว้ ทำให้โรงเรียนไม่เสียสิทธิ์ในกำรจัดตั้งงบประมำณดังกล่ำว อีกทั้งกำรใช้
คู่มือกำรจั ด ตั้ งและเสนอของบประมำณประจำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภั ณ ฑ์แ ละสิ่ ง ก่ อ สร้ำ ง ส่ งผลให้
กำรจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น รำยกำร ค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
สิ่ งก่อสร้ ำงสิ่ งก่อสร้ ำงของส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำมัธ ยมศึ กษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสั งกัด
มีควำมถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำรจำเป็น และส่งคำขอทันตำมกำหนดเวลำ
กำรวำงแผนกำรเตรียมกำรจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด
โดยใช้กำรดำเนินงำนตำมแนวคิดกำรพัฒนำกำรทำงำนเพื่อควบคุมคุณภำพงำนให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
วงจรกำรควบคุ ม คุ ณภำพ (PDCA Cycle) หรือ วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle) ทำให้ กำรดำเนิน งำนตั้ ง แต่
กำรขั้นเตรียมกำร (Plan) ขั้นดำเนินงำน (Do) ขั้นตรวจสอบ (Check) และ ขั้นปรับปรุง (Act) เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมแนวทำงจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปัญหำและอุปสรรค
กำรจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด
อำจมีปัญหำและอุปสรรคบ้ำง แต่ก็สำมำรถแก้ไขได้ ปัญหำที่พบส่วนใหญ่วิเครำะห์ได้ ดังนี้
1. กำรจัดทำรำยละเอียดคำของบประมำณของโรงเรียนในสังกัดบำงส่วนมีข้อผิดพลำด ทำให้
ใช้เวลำในกำรส่งกลับไปแก้ไข เสี่ยงต่อกำรส่งคำขอตั้งงบประมำณไม่ทันกำหนดเวลำที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด แต่ก็มีปริมำณน้อยกว่ำในกำรจัดตั้งงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ที่ผ่ำนมำ ทำให้ผู้ดำเนินกำรทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่ จำเป็นใช้กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรเรื่อง
ของเวลำที่จะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จทันเวลำ
2. ข้ อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ งของโรงเรี ย นในสั ง กั ด บำงส่ ว นไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้
กำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณไม่สอดคล้องกับควำม จำเป็นของโรงเรียน เนื่องจำกขำดกำรตรวจสอบข้อมูล
ที่ดินและสิ่งสร้ำงในโปรแกรม B - Obec ที่ถูกต้องและเป็นจริง ทำให้โรงเรียนเสียสิทธิ์ในกำรขอตั้งงบประมำณ
ด้ ำ นสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง เช่ น กำรค ำนวณควำมขำดแคลนของสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง พบว่ ำ บำงโรงเรี ย นไม่ ไ ด้ ข ออนุ ญ ำต
รื้อถอนอำคำรเรียนอำคำร ประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น ทำให้ไม่สำมำรถขอจัดตั้งเพิ่มเติมได้ กำรวำงแผน
ขอตั้งงบประมำณครุภัณฑ์กำรศึกษำที่โรงเรียนจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรภำยในโรงเรียน
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กำรไม่ ไ ด้ จั ด เรี ย งล ำดั บ ควำมส ำคั ญ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ กำรขอตั้ ง งบประมำณจะต้ อ งมี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นอื่ น ๆ
ประกอบด้วย เช่น ควำมพร้อมของครูผู้สอน ควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ เป็นต้น
3. กำรกระจำยงบประมำณภำยในสหวิทยำเขตบำงสหวิทยำเขตไม่ทั่วถึง
4. ระยะเวลำในกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนดมีจำกัด ต้องเร่งรีบในกำรดำเนินงำน บำงโรงเรียนซึ่งขำดควำมพร้อมของบุคลำกร เนื่องจำก
มีกำรโยกย้ำย หรือเกษียณ ทำให้ผู้ที่มำรับงำนต่อขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำร ซึ่งอำจจะต้องใช้
เวลำในกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจในคู่มือ เมื่อเกิดข้อผิดพลำดจึงมีควำมจำเป็นต้องใช้เวลำในกำรแก้ไขข้อมูล
แนวทำงกำรพัฒนำ
ผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน และโรงเรียนในสังกัด
ในครั้งนี้ สำมำรถนำผลกำรวิเครำะห์มำเป็นแนวทำงในกำรจัดตั้งงบประมำณในปีต่อไป นำปัญหำที่พบมำแก้ไข
ให้มีควำมถูกต้อง สำมำรถแก้ไขได้ตรงจุดมำกขึ้น แนวทำงกำรพัฒนำที่ควรดำเนินกำรในครั้งต่อไปสรุปได้ ดังนี้
1. แจ้ ง ให้ โ รงเรี ย นศึ ก ษำคู่ มื อ กำรจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และคู่ มื อ กำรจั ด ตั้ ง และเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุ น รำยกำรค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ งก่ อ สร้ ำ งของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน
2. สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับโรงเรียน เห็นควำมสำคัญของกำรจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งสร้ำงในโปรแกรม B–Obec
ของโรงเรียนในสังกัดให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบันมำกที่สุด รวมทั้ง กำรจัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ให้ควำมรู้แก่ผู้รับผิดชอบในกำรขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุนของโรงเรียน เพื่อเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อน
กำรจัดตั้งงบประมำณ เช่น กำรเลือกครุภัณฑ์กำรศึกษำ กำรกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ กำรจัดทำประมำณ
กำรรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม เป็นต้น
3. สร้ำงควำมเข้ำใจให้สหวิทยำเขตเห็นควำมสำคัญของหลักกำรกระจำยงบประมำณอย่ำงเป็น
ธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล
4 แจ้งให้โรงเรียนวำงแผนควำมต้องกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนไว้ล่วงหน้ำ เพื่อให้
กำรจัดทำรำยละเอียดคำของบประมำณเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว ทันตำมกำหนดเวลำ อำจจัดทำเป็นแผนระยะ
ปำนกลำง 3 ปี เพื่อเตรี ย มควำมพร้ อมในกำรเสนอขอตั้ งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณ ฑ์ แ ละ
สิ่งก่อสร้ำง ในแต่ละปีต่อไป
5. กำรจัดทำฐำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับในแต่ละปีงบประมำณในระบบ
ข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำว

ภำคผนวก

รำยชื่อโรงเรียนแยกตำมประเภท สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

รหัสobec
510296
510297
510305
510309
510307
510299
510304
510301
500522
500516
500527
500538
500534
500537
500526
500533
500525
500531
500542
500530
500529
510293
510294
510298
510295
510306
510300
510302
500517
500520
500513
500514
500523
500518
500539
500540
500524
500535
500532
500536
500541
500544
500528
500543
500519

รหัสdmc
51012001
51012004
51012005
51012006
51012010
51022001
51022003
51022006
52012007
52012010
52012013
52012014
52022001
52022002
52022004
52022005
52022007
52022010
52032003
52032002
52032006
51012003
51012007
51012008
51012009
51012011
51022002
51022004
52012002
52012004
52012006
52012008
52012009
52012011
52012015
52012016
52022003
52022006
52022008
52022009
52032001
52032005
52012012
52032004
52012003

โรงเรียน
บ้านแป้นพิทยาคม
แม่ทาวิทยาคม
ปาซาง
ปาตาลบ้านธิพิทยา
น้าดิบวิทยาคม
ธีรกานท์บ้านโ ่ง
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เวียงเจดีย์วิทยา
แม่เมาะวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ประชารัฐธรรมคุณ
ห้างฉัตรวิทยา
แม่ทะวิทยา
สบปราบพิทยาคม
เสริมงามวิทยาคม
แม่พริกวิทยา
ไหล่หินวิทยา
เถินวิทยา
ทุ่งกวาววิทยาคม
วังเหนือวิทยา
แจ้ห่มวิทยา
จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ทาขุมเงินวิทยาคาร
อุโมงค์วิทยาคม
วชิรปาซาง
บ้านโ ่งรัตนวิทยา
แม่ตืนวิทยา
กิ่วลมวิทยา
เมืองมายวิทยา
บุญวาทย์วิทยาลัย
ลาปางกัลยาณี
สบจางวิทยา
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
แม่สันวิทยา
เวียงตาลพิทยาคม
เกาะคาวิทยาคม
แม่ทะประชาสามัคคี
เวียงมอกวิทยา
แม่ทะพัฒนศึกษา
เมืองปานวิทยา
ทุ่งอุดมวิทยา
ประชาราชวิทยา
เมืองปานพัฒนวิทย์
โปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

จังหวัด
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาพูน
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง

ประเภทโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
คุณภาพประจาตาบล
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
พื้นที่สูง
พื้นที่สูง
เฉลิมพระเกียรติ

ดวนที่สุด
ที่ ศธ04265/3921

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
409/1 ถนนพระเจาทันใจ ตําบลตนธงชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000
29 ตุลาคม 2563

เรื่อง ประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สิ่งที่สงมาดวย 1. คูมือการจัดตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
2. คูมือการใชงานเว็บไซตขอจัดตั้งงบประมาณ สําหรับสถานศึกษา จํานวน 1 ชุด
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 จะดําเนินการจัดตั้งงบประมาณป พ.ศ.
2565 งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง สําหรับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนพระราชดําริและ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลที่มีความจําเปนขาดแคลนในดานครุภัณฑและดานอาคารสิ่งกอสราง
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จะดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้ง
งบประมาณ ป พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง และการใชงานเว็บไซตขอจัดตั้งงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา ในวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมปนเจิง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงขอใหครูผูรับผิดชอบการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน
จํานวน 1 ทาน เขารวมประชุม โดยจัดเตรียมเอกสารตาม ขอ 1 และ 2 พรอมคอมพิวเตอรโนคบุค (ถามี) เพื่อใช
ประกอบการประชุมดวย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนภาพร แสงนิล)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุมนโยบายและแผน
โทรศัพท (๐๕๔)๓๕๐๗๘๙-๙๐ ตอ 106
โทรสาร ๐๕๔-๓๕๐๗๙๑

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทันใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

*************************
เริ่มประชุมเวลา .......................... น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
............................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แจ้งกรอบวงเงินใหม่ เนื่องจำกข้อมูล
คลำดเคลื่อน งบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) สำหรับโรงเรียนพื้นที่ทั่วไป
และโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดำร ให้กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ดังนี้
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1 รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง
จำนวน
1
คัน
1.2 ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงำน
จำนวน 500,000 บำท
2. โรงเรียนพื้นที่ทั่วไปและโรงเรียนบนพื้นที่สูงฯ
2.1 งบผูกพัน (สิ่งก่อสร้ำง) อำคำรขนำดใหญ่ จำนวน
2
หลัง
2.2 งบปีเดียว (สิ่งก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซม) จำนวน 14,033,600 บำท
(รวมงบของเขตฯ ไม่เกิน 1,000,000 บำท)
2.3 ครุภัณฑ์สำหรับสถำนศึกษำ
จำนวน 4,131,100 บำท
(ดาเนินการจัดส่งข้อมูลตามปฏิทินดังแนบ)
มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
ค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนพื้นที่ทั่วไป/โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่น
ทุรกันดารฯ) (เอกสารคาขอประกอบการพิจารณา หมายเลข 1 )
1. ค่ำครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รำยกำร โรงเรียนเรียงลำดับควำมขำดแคลนจำเป็น
2. ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 รำยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเรียงลำดับควำมขำดแคลนจำเป็น (คละทุกโรงเรียน)
3. ค่ำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง (งบผูกพัน) เสนอขอได้ตำมเงื่อนไขของสำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประเด็นนาเสนอ : เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ
(1) ค่าครุภัณฑ์
เรียงลำดับตำมรำยกำรและควำมขำดแคลน ดังนี้
1.1 ห้องปฏิบัติกำร
1.2 โต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียน
1.3 ครุ ภั ณ ฑ์ ส ำนั กงำน / ครุภั ณ ฑ์ โฆษณำและเผยแพร่/ครุภั ณ ฑ์ งำนบ้ ำนงำนครัว /
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
(2) ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
2.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง
เรียงลำดับตำมประเภทอำคำร ดังนี้
1. บ้ำนพักครู/บ้ำนพักนักเรียน
2. อำคำรเรียน
3. ส้วม
4. หอประชุม/โรงอำหำร
5. อำคำรฝึกงำน
6. สนำมกีฬำ
7. รั้ว ถนน รำงระบำยน้ำ
หำกเป็นอำคำรประเภทเดียวกันให้เรียงลำดับตำมควำมขำดแคลน
2.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
เรี ย งล ำดั บ อำคำร/สิ่ งก่อสร้ำง เช่ น เดี ยวกับ สิ่ งก่อ สร้ำง หำกเป็ น อำคำรประเภท
เดียวกันให้เรียงลำดับควำมสำคัญตำมส่วนของอำคำร ดังนี้
1. โครงสร้ำง (เสำ ตอม่อ โครงหลังคำ)
2. หลังคำ
3. ฝ้ำเพดำน
4. ผนัง
5. ประตู-หน้ำต่ำง
6. พื้น
7. ทำสี
(เอกสารประกอบการพิจารณา อื่นๆ หมายเลข 3.1 - 3.4 และ 4)

3
มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4.2 การพิ จ ารณาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 256 5
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(เอกสารคาขอประกอบการพิจารณา หมายเลข 2 )
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยศูนย์ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจำตำบล สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ได้แจ้งให้โรงเรียนคุณภำพประจำตำบลคัดเลือกรำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยไม่มีกำรกำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ แต่ขอให้โรงเรียนเลือกรำยกำร
ตำมควำมขำดแคลน จำเป็น ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำนและประโยชน์
สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน ดังนี้
1. ค่ำครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รำยกำร โรงเรียนเรียงลำดับควำมขำดแคลนจำเป็น
2. ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 รำยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเรียงลำดับควำมขำดแคลนจำเป็น (คละทุกโรงเรียน)
ประเด็นนาเสนอ : เกณฑ์การพิจารณาเรียงลาดับการจัดตั้งงบประมาณ
(1) ค่าครุภัณฑ์
เรียงลำดับตำมที่โรงเรียนแต่ละโรงได้จัดเรียงมำแล้ว
(2) ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
เรียงลำดับตำมที่โรงเรียนแต่ละโรงได้จัดเรียงมำแล้ว
มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา .......................... น.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมทันใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

*************************
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้มาประชุม
จานวน
1. นางนภาพร แสงนิล
2. นายไพชยา พิมพ์สารี
3. นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
4. นายนิรันดร หมื่นสุข
5. นายสุมล สัญญเดช
6. นายดารงค์ ตุลาสืบ
7. นายมานัส นพคุณ
8. ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ
9. นายจรัส คาอ้าย
10. นางริตมา ปฤษฎางคเดชา
11. นายศานติกรณ์ วงค์เขียว
12. นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์
13. นางอุดม ถาวร
14. นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล
15. นางณัฐกิตติ์ วงค์นาโจ้
16. นางสาวสุวลี สาคา
17. นางดาววรรณ สินธุบุญ
18. นางนิธิวดี วีเกต

18
คน
รอง ผอ. สพม. เขต 35
รอง ผอ. สพม. เขต 35
ประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์
ประธานสหวิทยาเขตกัลยา
ประธานสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
ประธานสหวิทยาเขตพญาวัง
ประธานสหวิทยาเขตหริภุญชัย
ประธานสหวิทยาเขตจามเทวี
ประธานสหวิทยาเขตศรีวิชัย
ผอ. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ผอ. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ผอ. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม
จานวน
1. นายประจักษ์ สีหราช
2. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
3. นายชนินทร์ วรรณมณี
4. นางชนัดดา ทิพย์เลิศ

4
คน
ผอ. สพม. เขต 35
รอง ผอ. สพม. เขต 35
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน
1
คน
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผอ.โรงเรียนเมืองมายวิทยา

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาป่วย
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นางนภาพร แสงนิล รอง ผอ. สพม. 35 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดตังงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กล่าวทักทาย
ผู้เข้าประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งว่าได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตังงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี เนื่องจาก ผอ.สพม.35 ติดภารกิจการอบรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่และบุคลากรทางการลูกเสือ ขันความรู้ชันสูง (S.S.A.T.C) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ความเห็นของที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ประธานฯ แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ได้แจ้งกรอบวงเงินใหม่
เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สาหรับ
โรงเรียนพืนที่ทั่วไปและโรงเรียนพืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ให้กับสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
35 ดังนี
1. สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
1.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
จานวน
1
คัน
1.2 ครุภัณฑ์สาหรับสานักงาน
จานวน 500,000 บาท
2. โรงเรียนพืนที่ทั่วไปและโรงเรียนบนพืนที่สูงฯ
2.1 งบผูกพัน (สิ่งก่อสร้าง) อาคารขนาดใหญ่ จานวน
2
หลัง
2.2 งบปีเดียว (สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม) จานวน 14,033,600 บาท
(รวมงบของเขตฯ ไม่เกิน 1,000,000 บาท)
2.3 ครุภัณฑ์สาหรับสถานศึกษา
จานวน 4,131,100 บาท
(ดาเนินการจัดส่งข้อมูลตามปฏิทินดังแนบ)
ความเห็นของที่ประชุม
- รับทราบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจ ารณาเสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น
ค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ งก่อสร้ าง ของโรงเรี ยนในสังกัด (โรงเรี ยนพื้ น ที่ ทั่วไป/โรงเรียนในพื้ น ที่ สูงและ
ถิ่นทุรกันดารฯ)
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1. ค่าครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รายการ โรงเรียนเรียงลาดับความขาดแคลน
จาเป็น
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 รายการ สานักงาน
เขตพืนที่การศึกษาเรียงลาดับความขาดแคลนจาเป็น (คละทุกโรงเรียน)
3. ค่ าที่ ดิ น สิ่ งก่ อสร้ าง (งบผู กพั น ) เสนอขอได้ ตามเงื่ อนไขของส านั กนโยบายและแผนการศึ กษา
ขันพืนฐาน
ประเด็นนาเสนอ : เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ
(1) ค่าครุภัณฑ์
เรียงลาดับตามรายการและความขาดแคลน ดังนี
1.1 ห้องปฏิบัติการ
1.2 โต๊ะ-เก้าอีนักเรียน
1.3 ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน / ครุภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ /ครุภั ณ ฑ์ งานบ้ านงานครัว /
ครุภัณฑ์การเกษตร
(2) ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
2.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง
เรียงลาดับตามประเภทอาคาร ดังนี
1. บ้านพักครู/บ้านพักนักเรียน
2. อาคารเรียน
3. ส้วม
4. หอประชุม/โรงอาหาร
5. อาคารฝึกงาน
6. สนามกีฬา
7. รัว ถนน รางระบายนา
หากเป็นอาคารประเภทเดียวกันให้เรียงลาดับตามความขาดแคลน
2.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
เรี ย งล าดั บ อาคาร/สิ่ งก่อสร้าง เช่ น เดี ยวกับ สิ่ งก่อ สร้าง หากเป็ น อาคารประเภท
เดียวกันให้เรียงลาดับความสาคัญตามส่วนของอาคาร ดังนี
1. โครงสร้าง (เสา ตอม่อ โครงหลังคา)
2. หลังคา
3. ฝ้าเพดาน
4. ผนัง
5. ประตู-หน้าต่าง
6. พืน
7. ทาสี
มติที่ประชุม
พิจารณาเกณฑ์การจัดตังงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี
1. ค่าครุภัณฑ์
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1.1 กระจายงบประมาณให้โรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต ๆ ละ 590,000 บาท แต่ไม่เกิน
คาของบประมาณ
1.2 แต่ละสหวิทยาเขต พิจารณาเรียงลาดับคาขอของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยใช้
เกณฑ์ ดังนี
1) ห้องปฏิบัติการ
2) โต๊ะ-เก้าอีนักเรียน
3) ครุภัณ ฑ์สานักงาน / ครุภัณ ฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/
ครุภัณฑ์การเกษตร
1.3 เรียงลาดับในภาพรวมของ สพม.35 โดยเรียงตามลาดับของสหวิทยาเขต ดังนี
1) สหวิทยาเขตพญาวัง
2) สหวิทยาเขตศรีวิชัย
3) สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
4) สหวิทยาเขตจามเทวี
5) สหวิทยาเขตกัลยา
6) สหวิทยาเขตหริภุญชัย
7) สหวิทยาเขตบุญวาทย์
และในรอบต่อไปให้เริ่มจากลาดับที่ 2, 3, 4, 5, 7 เรื่อยไปในแต่ละวงรอบจนครบ
วงเงินงบประมาณ
2. ค่าสิ่งก่อสร้าง
2.1 กระจายงบประมาณให้โรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต ๆ ละ 1,900,000 บาท แต่ไม่
เกินคาของบประมาณ
2.2 แต่ละสหวิทยาเขต พิจารณาเรียงลาดับคาขอของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยใช้
เกณฑ์ ดังนี
1) บ้านพักครู/บ้านพักนักเรียน
2) อาคารเรียน
3) ส้วม
4) หอประชุม/โรงอาหาร
5) อาคารฝึกงาน
6) สนามกีฬา
7) รัว ถนน รางระบายนา
หากเป็นอาคารประเภทเดียวกันให้เรียงลาดับตามความขาดแคลน
2.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
เรี ย งล าดั บ อาคาร/สิ่ งก่อสร้าง เช่ น เดี ยวกับ สิ่ งก่อ สร้าง หากเป็ น อาคารประเภท
เดียวกันให้เรียงลาดับความสาคัญตามส่วนของอาคาร ดังนี
1) โครงสร้าง (เสา ตอม่อ โครงหลังคา)
2) หลังคา
3) ฝ้าเพดาน
4) ผนัง
5) ประตู-หน้าต่าง
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6) พืน
7) ทาสี
สรุปรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
4.2 การพิ จ ารณาเสนอขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้แจ้งให้โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลคัดเลือกรายการ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยไม่มีการกาหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แต่ขอให้โรงเรียนเลือกรายการ
ตามความขาดแคลน จาเป็น ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานและประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ดังนี
1. ค่าครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่ เกินโรงเรียนละ 3 รายการ โรงเรียนเรียงลาดับความขาดแคลนจาเป็น
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 รายการ สานักงานเขตพืนที่
การศึกษาเรียงลาดับความขาดแคลนจาเป็น (คละทุกโรงเรียน)
ประเด็นนาเสนอ : เกณฑ์การพิจารณาเรียงลาดับการจัดตั้งงบประมาณ
(1) ค่าครุภัณฑ์
เรียงลาดับตามที่โรงเรียนแต่ละโรงได้จัดเรียงมาแล้ว
(2) ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
เรียงลาดับตามที่โรงเรียนแต่ละโรงได้จัดเรียงมาแล้ว
มติที่ประชุม
พิจารณาร่วมกันโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจัดตังงบประมาณตามประเด็นการนาเสนอโดยสรุป
รายละเอียดดังแนบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ขอความคิดเห็นของที่ประชุมในการพิจารณาโรงเรียนคุณภาพสี่มุมเมือง เบืองต้น
พิจารณาจังหวัดละ 1 โรง
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้จังหวัดลาพูน คือ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม และจังหวัดลาปาง คือ โรงเรียน
เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการเขลางค์ น คร และเห็ น ควรน าเรื่ อ งนี เข้ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในคราวต่อไป เพื่อร่วมพิจารณาโรงเรียนอื่น ๆ หากมีความเหมาะสมเห็นควรดาเนินการจัง หวัดละ
4 โรงเรียน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
สี่มุมเมือง
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เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

(ลงชื่อ)

อังค์ริสา รัตนกุล
ผู้รายงานการประชุม
(นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

อุดม ถาวร
ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นางอุดม ถาวร )
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
1. นายประจักษ์ สีหราช

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

2. นางนภาพร แสงนิล

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

3. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

4. นายไพชยา พิมพ์สารี

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

คณะทางาน
1. นางอุดม ถาวร

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

2. นางสาวอังคฺริสา รัตนกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ

3. นางณัฐกิตติ์ วงค์น้าโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ

4. นางดาววรรณ สินธุบญ
ุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

5. นางนิธิวดี วีเกต

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

