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ค ำน ำ 

 
  กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ โดยบุคลากรในกลุ่มทุกคน
ร่วมกันค้นหาปัญหาการปฏิบัติงานในกลุ่ม และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ซึ่งทุกคนมีความคิดเห็นตรงกัน
ว่าการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปี งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นปัญหาเร่งด่วน
ที่ต้องร่วมกันหาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรม น าสู่การปฏิบัติและสะท้อนผล 

  รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 งบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินการจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และโรงเรียนในสังกัด โดยใช้คู่มือการจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมาณประจ าปี งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  

  กลุ่มนโยบายและแผนขอขอบพระคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน   
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน 
รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้กระจำยอ ำนำจให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงที่ตรงตำมควำมต้องกำร คุ้มค่ำในกำรใช้งำน
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ตอบสนองกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เป็นกรอบในกำรเสนอขอตั้งงบประมำณ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ งบลงทุน  
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียน
ในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
20 กลุ่ม (เนื่องจำกได้มีกำรเสนอขอตั้งงบประมำณเป็นโครงกำรเฉพำะรองรับไว้แล้ว ) ซึ่งก ำหนดผลผลิตให้
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด   
จ ำแนกเป็น 3 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ  ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ 
ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้ขับเคลื่อนนโยบำยกำรกระจำย
อ ำนำจโดยให้ประธำนสหวิทยำเขต และตัวแทนของโรงเรียนในประเภทและขนำดต่ำง ๆ เข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งและจัดท ำค ำของบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งบประมำณ คุ้มค่ำในกำรใช้งำน
และเกิดประโยชน์สูงสุด  ตำมแนวทำงจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  
งบลงทุน รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือรำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 งบลงทุน 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียน 
ในสังกัด จ ำนวน 45 โรง  

เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ 

  ผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวน 45 โรง  
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 เชิงคุณภำพ 

  กำรใช้คู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำง ส่งผลให้กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร  
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด  
มีควำมถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำร จ ำเป็น และส่งค ำขอทันตำมก ำหนดเวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

  1. ขั้นเตรียมกำร (Plan) 
   1.1 จัดท ำคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้ำง   
   1.2 แจ้งนโยบำยแนวทำง หลักกำรและวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี งบลงทุน และ
คู่มือให้สถำนศึกษำเตรียมด ำเนินกำร 
   1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ 
  2. ขั้นด ำเนินงำน (Do) 
   2.1 สถำนศึกษำจัดท ำค ำของบประมำณเสนอส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
   2.3 เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
   2.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรบันทึกค ำขอตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์ 
  3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
  4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
   รำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 งบลงทุน 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แยกตำม 
ประเภทโรงเรียน ดังนี้ 

  1.1 ประเภทท่ัวไปและโรงเรียนพื้นที่สูง (รวมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ) 
    งบประมำณท่ีเสนอขอ รวมทั้งสิ้น 18,651,800 บำท 
    ส ำนักงำนเขต 
    ค่ำครุภัณฑ์  500,000 บำท 
    ค่ำสิ่งก่อสร้ำง  - บำท 
    โรงเรียน 
    ค่ำครุภัณฑ์  4,130,100 บำท 
    ค่ำสิ่งก่อสร้ำง 14,021,700 บำท  (รวมรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม) 
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   1.2 ประเภทโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
    งบประมำณท่ีเสนอขอ รวมทั้งสิ้น 17,248,000 บำท 
    โรงเรียน 
     ค่ำครุภัณฑ์  5,366,400 บำท 
     ค่ำสิ่งก่อสร้ำง 11,881,600 บำท  (รวมรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม) 
   1.3 ประเภทโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
    งบประมำณท่ีเสนอขอ รวมทั้งสิ้น 794,500 บำท 
    โรงเรียน 
    ค่ำครุภัณฑ์  109,500 บำท 
    ค่ำสิ่งก่อสร้ำง 685,000 บำท  (รวมรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม) 
        2. กำรพัฒนำกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน 
รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียน 
ในสังกัด มีประสิทธิภำพ มีควำมถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็น สำมำรถจัดส่งค ำขอได้ทันตำม
ก ำหนดเวลำ 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำง
จัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ปัญหำอุปสรรค 

 1. กำรจัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณของโรงเรียนในสังกัดบำงส่วนมีข้อผิดพลำด ท ำให้
ใช้เวลำในกำรส่งกลับไปแก้ไข เสี่ยงต่อกำรส่งค ำขอตั้งงบประมำณไม่ทันก ำหนดเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด แต่ก็มีปริมำณน้อยกว่ำในกำรจัดตั้งงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2. ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนในสังกัดบำงส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้  
กำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณไม่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของโรงเรียน 
 3. กำรกระจำยงบประมำณภำยในสหวิทยำเขตบำงสหวิทยำเขตไม่ทั่วถึง 
 4. ระยะเวลำในกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดมีจ ำกัด ต้องเร่งรีบในกำรด ำเนินงำน 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 

 1. แจ้งให้โรงเรียนศึกษำคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี  งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 2. สร้ำงควำมเข้ำใจให้โรงเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดท ำข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของ
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
 3. สร้ำงควำมเข้ำใจให้สหวิทยำเขตเห็นควำมส ำคัญของหลักกำรกระจำยงบประมำณอย่ำงเป็น
ธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล 
 4. แจ้งให้โรงเรียนวำงแผนควำมต้องกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนไว้ล่วงหน้ำ 
เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน มีนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรปฏิบัติงำน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรใช้กระบวนกำร PLC (Professional Learning Community) 
ในกำรพัฒนำงำนจำกกำรสะท้อนผลกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ ตำมบริบทของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
  กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้ขับเคลื่อน
นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนโดยใช้กระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติ โดยบุคลำกรในกลุ่มทุกคน
ร่วมกันค้นหำปัญหำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่ม และจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ ซึ่งทุกคนมีควำมคิดเห็นตรงกัน
ว่ำกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง เป็นปัญหำเร่งด่วน
ที่ต้องร่วมกันหำสำเหตุ  แนวทำงแก้ไข ออกแบบกิจกรรม น ำสู่กำรปฏิบัติและสะท้อนผล โดยเหตุที่กำรจัดตั้ง
และเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ในเรื่อง
ของกำรก่อสร้ำง กำรพัสดุ และกำรบริหำรงบประมำณ ประกอบกับบุคลำกรของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูนที่รับผิดชอบงำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณไม่มีควำมรู้ด้ำน
วิชำช่ำง และกำรพัสดุโดยตรง ท ำให้กำรจัดท ำค ำของบประมำณของโรงเรียนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ท ำให้ต้อง
ส่งกลับไปแก้ไข ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้ำงของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน มีควำมเสี่ยงในกำรจัดส่งค ำขอไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนไม่ทันก ำหนดเวลำ 
  กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน จึงได้จัดท ำคู่มือ
กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือให้ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด ใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำค ำของบประมำณ
ประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ให้มีประสิทธิภำพ และรำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมำณประจ ำปีต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือรำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 งบลงทุน 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียน 
ในสังกัด จ ำนวน 45 โรง  
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เป้ำหมำย 

 เชิงปริมำณ   

  ผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน รำยกำร 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด
จ ำนวน 45 โรง  

 เชิงคุณภำพ 

  กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 
ส่งผลให้กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด  มีควำมถูกต้อง 
ตรงตำมควำมต้องกำร จ ำเป็น และส่งค ำขอทันตำมก ำหนดเวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

  วิธีกำรด ำเนินงำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 งบลงทุน 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้ด ำเนินงำน
โดยปรับใช้กำรด ำเนินงำนตำมแนวคิดกำรพัฒนำกำรท ำงำนเพ่ือควบคุมคุณภำพงำนให้มีกำรพัฒนำ 
อย่ำงต่อเนื่อง วงจรกำรควบคุมคุณภำพ (PDCA Cycle) หรือ วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle) ดังนี้ 

  1.ขั้นเตรียมกำร (Plan) 
   1.1 จัดท ำคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้ำง   
   1.2 แจ้งนโยบำยแนวทำง หลักกำรและวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี งบลงทุน และ
คู่มือให้สถำนศึกษำเตรียมด ำเนินกำร 
   1.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ 
  2. ขั้นด ำเนินงำน (Do) 
   2.1 สถำนศึกษำจัดท ำค ำของบประมำณเสนอส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2.2 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง วิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
   2.3 เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
   2.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรบันทึกค ำขอตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์ 
  3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
   ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
  4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
   รำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 งบลงทุน 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
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แผนภูมิวิธีกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

C 

A 

 

 

ไม่อนุมัติ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำแจ้งนโยบำยแนวทำง 
หลักกำรและวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน/คู่มือ 

ให้สถำนศึกษำเตรียมด ำเนินกำร และ 
ก ำหนดปฏิทินในกำรด ำเนินกำร 

 

สถำนศึกษำจัดท ำค ำของบประมำณเสนอ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

อนุมัติ 

ไม่ถูกต้อง 

แก้ไข 

ถูกต้อง 

 ส่งเอกสำรไปยัง สพฐ. 

 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร 

คณะกรรมกำร วิเครำะห์ควำมเหมำะสม 
กำรขอจัดตั้ง/เสนอของบประมำณ 

เสนอ ผอ.สพท. 
  อนุมัติรำยกำร 

  

   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรบันทึกค ำขอตั้ง
งบประมำณผ่ำนเว็บไซต ์

 รำยงำนผลกำรจดัตั้งและเสนอขอ
งบประมำณ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด  มีประสิทธิภำพตำมแนวทำง
จัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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บทที่ 2 
ระเบียบ กฎหมำย นโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ 

  ปัจจุบันกระบวนกำรบริหำรงบประมำณจะปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
รำยกำรที่ระบุในเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
เพ่ือให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยผลผลิต/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนงบประมำณ 
  2. หัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณไปด ำเนินกำรจัดท ำ
ผลผลิต/โครงกำรได้ทันทีที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ โดยไม่ต้องยื่นค ำขอรับกำรจัดสรรงบประมำณและ 
มอบอ ำนำจให้โอนหรือเปลี่ยนแปลนรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยได้ตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
  3. ส ำนักงบประมำณมีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
ตำมระเบียบนี้หรือนอกจำกระเบียบนี้  
กำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ  
  หลักกำรจ ำแนกประเภทงบประมำณรำยจ่ำยตำมงบประมำณ แก้ไขปรับปรุงตำมหนังสือ 
ส ำนักงบประมำณ ที่ นร 0704/ว33 และหนังสือส ำนักงบประมำณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ส ำนักกฎหมำย
และระเบียบ ส ำนักงบประมำณ ได้จ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณจ ำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
  1. รำยจ่ำยของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ  หมำยถึง รำยจ่ำยซึ่งก ำหนดไว้ส ำหรับแต่ละ 
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจโดยเฉพำะ จ ำแนกออกเป็น 5 ประเภท งบรำยจ่ำย ได้แก่     
   1.1 งบบุคลำกร 
   1.2 งบด ำเนินงำน 
   1.3 งบลงทุน 
   1.4 งบเงินอุดหนุน 
   1.5 งบรำยจ่ำยอื่น 
  2. รำยจ่ำยงบกลำง หมำยถึง รำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 
โดยทั่วไปใช้จ่ำย ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ 
   2.1 เงินเบี้ยหวัดบ ำเหน็จบ ำนำญ 
   2.2 เงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร 
   2.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้ำรำชกำร 
   2.4 เงินส ำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้ำรำชกำร 
   2.5 เงินสมทบของลูกจ้ำงประจ ำ 
   2.6 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสด็จพระรำชด ำเนินและต้อนรับประมุขต่ำงประเทศ 
   2.7 เงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
   2.8 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
   2.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร 
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  ในที่นี้ จะกล่ำวถึงกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณในส่วนของรำยจ่ำยของ 
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เฉพำะงบลงทุนรำยกำร (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 
   1.4 งบลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยที่จ่ำย 
ในลักษณะค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอ่ืนใดในลักษณะ
รำยจ่ำยดังกล่ำว  
   1.4.1 ค่ำครุภัณฑ์  หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร 
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น รวมถึง
รำยจ่ำยดังต่อไปนี้  
   (1) รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
   (2) รำยจ่ำยเพื่อจัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุด 
เกินกว่ำ 20,000 บำท 

(3) รำยจ่ำยเพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงของครุภัณฑ์ ขนำดใหญ่ เช่น 
เครื่องบิน เครื่องจักรกลยำนพำหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือค่ำซ่อมกลำง 
   (4) รำยจ่ำยเพื่อจ้ำงที่ปรึกษำในกำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   (5) รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำครุภัณฑ์ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  
ค่ำติดตั้ง เป็นต้น 
   1.4.2 ค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง  หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
รวมถึงสิ่งต่ำง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
   (1) รำยจ่ำยเพื่อจัดหำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง 
   (2) รำยจ่ำยเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรำยจ่ำยเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้ำง ซึ่งท ำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน 
   (3) รำยจ่ำยเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้ำหรือระบบประปำ รวมถึงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็น
กำรติดตั้งครั้งแรกในอำคำร ทั้งท่ีเป็นกำรด ำเนินกำรพร้อมกันหรือภำยหลังกำรก่อสร้ำงอำคำร รวมถึงกำรติดตั้ง
ครั้งแรกในสถำนที่รำชกำร 
   (4) รำยจ่ำยเพื่อจ้ำงออกแบบ จ้ำงควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
   (5) รำยจ่ำยเพื่อจ้ำงที่ปรึกษำในกำรจัดหำหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง 
   (6) รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่ำเวนคืนที่ดิน ค่ำชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่ำชดเชยผลอำสิน เป็นต้น 
 
นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้กระจำยอ ำนำจให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงที่ตรงตำมควำมต้องกำร คุ้มค่ำในกำรใช้งำน
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ตอบสนองกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และนโยบำยของ
รัฐบำลในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เป็นกรอบในกำรเสนอขอตั้งงบประมำณ 
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  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ งบลงทุน  
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียน
ในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
20 กลุ่ม (เนื่องจำกได้มีกำรเสนอขอตั้งงบประมำณเป็นโครงกำรเฉพำะรองรับไว้แล้ว ) ซึ่งก ำหนดผลผลิต 
ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด  
จ ำแนกเป็น 3 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ  ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ และ 
ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้ขับเคลื่อนนโยบำยกำรกระจำย
อ ำนำจโดยให้ประธำนสหวิทยำเขต และตัวแทนของโรงเรียนในประเภทและขนำดต่ำง ๆ เข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดตั้งและจัดท ำค ำของบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งบประมำณ คุ้มค่ำในกำรใช้งำน
และเกิดประโยชน์สูงสุด  ตำมแนวทำงจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 
งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

คู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณ ปี 2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้ำง  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดท ำแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยได้ก ำหนดวงเงินงบประมำณส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน และผลผลิตให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 
 

  กำรขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งนโยบำยและแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำร 
ค่ำครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนด ำเนินกำรขอจัดตั้งงบประมำณและกรอกข้อมูลค ำขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำร  
ค่ำครุภัณฑ์ที่ขำดแคลน จ ำเป็น ส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำยในกรอบเวลำที่ก ำหนด 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค ำขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง 
  3. กำรขอจัดตั้งงบประมำณ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 
   3.1 ครุภัณฑ์ 
   3.1.1 ด ำเนินกำรตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนในระบบ 
DMC ให้ครบถ้วน และถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึก Latitude และ Longitude ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    3.1.2 จัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนจ ำเป็น 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนครุภัณฑ์และเรียงล ำดับ โดยให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้นตำมนโยบำย 
    3.1.3 จัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ตำมประเภทรำยกำร ให้สอดคล้องกับขนำด
และระดับกำรศึกษำท่ีเปิดสอน 
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   3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
   3.2.1 ตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง  
(B-OBEC) ของโรงเรียน 
   3.2.2 กำรขอจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี กรณีงบปีเดียว รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
(ตำมแบบสิ่งก่อสร้ำงที่ก ำหนด) 
   3.2.3 กำรขอจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี กรณีงบผูกพัน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
หำกมีควำมจ ำเป็นให้เสนอขอตั้งงบประมำณไปที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยไม่ซ้ ำกับ  
ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
   3.2.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณโดยใช้ 
แบบรำยกำรและรำคำมำตรฐำนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด หรือใช้แบบพิเศษ
ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของโรงเรียน กรณีท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว  
   3.2.5 รำยละเอียดประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำมแบบฟอร์มและจัดส่ง
เอกสำรประกอบตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 
   3.2.6 ตรวจสอบแบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนต้องเหมำะสมกับ
พ้ืนที่ในกำรก่อสร้ำง ทั้งนี้ หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว ห้ำมมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียน  
โดยเด็ดขำด 
  4. กำรขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ส ำหรับโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ให้ขอจัดตั้งงบประมำณภำยในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตำมรำยกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
  5. จัดท ำและสรุปค ำขอจัดตั้ งงบประมำณ จ ำแนกตำมรำยผลผลิต พร้อมตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของกรอบวงเงิน งบประมำณทุกรำยกำร โดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและส่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
  6. ให้ด ำเนินกำรบันทึกค ำขอตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ทั้งนี้ ส ำหรับ
รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ให้แนบไฟล์ pdf. แบบ ปร.4 (ก) 
ปร.5 (ก) และปร.6 และเอกสำรที่เกี่ยวข้องทุกรำยกำรด้วย และพิมพ์เป็นเอกสำรเอกสำรรับรองควำมถูกต้อง
ส่งพร้อมเอกสำรค ำขอจัดตั้งงบประมำณไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

ระดับโรงเรียน  
 ครุภัณฑ์ 
  1. ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนก ำหนดแนวนโยบำย  
ในกำรขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ส ำหรับโรงเรียน 
  2. ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบและบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ในระบบ DMC 
ให้ถูกต้อง 
  3. เสนอขอจัดตั้งงบประมำณตำมควำมขำดแคลน จ ำเป็น ตำมเกณฑ์มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
โดยให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น ตำมนโยบำย ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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  4. เรียงล ำดับควำมส ำคัญของรำยกำรครุภัณฑ์ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นและขำดแคลนส่งให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมล ำดับ 
  5. กำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ยกเว้นโต๊ะ-เก้ำอ้ีนักเรียน ต้องเป็น
ควำมต้องกำรของครูผู้สอน และรำยกำรท่ีเลือกต้องสอดคล้องกับวิชำที่สอน ส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
  6. กำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์โต๊ะ -เก้ำอ้ีนักเรียนทุกระดับ สำมำรถ 
ขอจัดตั้งได้ตำมควำมจ ำเป็นขำดแคลนระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่ำ 10 ชุดต่อโรงเรียน 
  7. กำรเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตำมรำยกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
  8. จัดท ำและสรุปค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำครุภัณฑ์ จ ำแนกรำยผลผลิต  พร้อม
ตรวจสอบควำมถูกต้องของงบประมำณทุกรำยกำร โดยจัดส่งเอกสำรที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
 สิ่งก่อสร้ำง 
  1. บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ทุกรำยกำร พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ 
  2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลตำมควำมขำดแคลน ควำมจ ำเป็นด้ำนอำคำรเรียนอำคำรประกอบ
และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดชั้นเรียน และแนวโน้มกำรขยำยตัวของประชำกรวัยเรียน  
ในอนำคต 
  3. แบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนต้องเหมำะสมกับพ้ืนที่ในกำรก่อสร้ำง 
ทั้งนี้ หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว ห้ำมมิให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรำยกำรโดยเด็ดขำด 
  4. ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนก ำหนดแนวนโยบำยใน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนของโรงเรียน 
  5. กำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ อำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มี 
ควำมขำดแคลนจ ำเป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง กำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืนส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมแบบและเวลำที่ก ำหนด 
  6. กรณีขอจัดตั้งงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ นอกเหนือแบบมำตรฐำน 
(แบบพิเศษ) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ให้จัดส่งเอกสำรเพ่ิมเติมตำม  
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดได้ก ำหนด 
  7. กรณีรื้อถอนอำคำรเดิมเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดท ำแผนรองรั บ
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
  8. กรณีกำรขอเพ่ิมค่ำขนส่ง ส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศที่ยำกล ำบำกใน  
กำรขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ค ำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง 
  9. กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนทีเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว (ตำมประกำศพ้ืนที่เสี่ยงแผ่นดินไหวของ
กระทรวงมหำดไทย) ให้ใช้แบบอำคำรเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) ตำมแบบท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
 



14 
 

คู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในกำรขอจัดตั้งงบประมำณดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน จึงได้จัดท ำคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน 
รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงขึ้น ตำมแนวทำงกำรขอจัดตั้งในคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณ ปี 2565  
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือใช้เป็น  
แนวทำงกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ในปีต่อ ๆ ไป  
โดยได้เพ่ิมเติมรำยละเอียด ดังนี้ 

กำรขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน กรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณ ในกรณีที่โรงเรียนในสังกัด
ประสบอุบัติภัย ได้แก่ วำตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ระดับโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 1  (กลุ่มอ ำนวยกำร รับผิดชอบ ) 
  1. เมื่อโรงเรียนได้รับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ รำยงำนเหตุกำรณ์เบื้องต้นให้ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯทรำบทันทีที่เกิดเหตุทำงโทรศัพท์ และรำยงำนเป็นหนังสือรำชกำรภำยใน 24 ชั่วโมง 
โดยรำยงำนเหตุกำรณ์ตำมตัวอย่ำงดังนี้  
ตัวอย่ำง   
  ด้วย  โรงเรียน.................................บ้ำน.................ต ำบล..............อ ำเภอ................................
จังหวัดล ำปำง/ล ำพูน เกิดเหตุกำรณ์ ดังนี้  เมื่อวันที่...............เดือน...........................พ.ศ.................................... 
เวลำ..........................น. ได้เกิดภัยธรรมชำติ....................................... (ระบุ เช่น  พำยุ   ฝนตก ฯลฯ )         
สถำนที่โรงเรียน………............……………………….ท ำให้........................................................................................... 
(สิ่งก่อสร้ำง เช่น ระบุชื่ออำคำรเรียน  อำคำรประกอบ ฯลฯ) ได้รับควำมเสียหำย คิดเป็นมูลค่ำประมำณ
............................บำท ขณะที่เกิดภัยธรรมชำติ ดังกล่ำวไม่มี....................... (ระบุครู  นักเรียน  ฯลฯ ) ได้รับ
บำดเจ็บและเสียชีวิต หรือ ได้รับบำดเจ็บ ................................................ คนหรือเสียชีวิต ( ระบุชื่อ ฯลฯ )  
...................................................... 
  2. ตำมข้อ 1 รำยงำนให้อ ำเภอท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชำติทรำบทำงโทรศัพท์และรำยงำนเป็น
หนังสือรำชกำร ภำยใน 24 ชั่วโมง ซึ่งทำงอ ำเภอท้องที่จะได้รำยงำนจังหวัดล ำปำง/ล ำพูน เพ่ือประกำศเป็น 
เขตพ้ืนที่ภัยพิบัติเพ่ือเป็นหลักฐำนน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
ล ำปำง/ล ำพูน (ก.ช.ภ.จ. ล ำปำง/ล ำพูน) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เป็นหลักฐำนในกำรของบประมำณจำก 
สพฐ. ต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 2  (กลุ่มนโยบำยและแผน  รับผิดชอบ) 

  หลักฐำนประกอบกำรของบประมำณค่ำปรับปรุงซ่อมแซมกรณีประสบภัยธรรมชำติ จัดท ำ 
3 ชุดเก็บไว้เป็นหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 1 ชุด จัดส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน จ ำนวน 2 ชุด ดังนี้ 
  1. แบบประมำณกำร (ตำมแบบ ปร.4, 5 และ 6) ส่ง 2 ชุด 
   2. รูปถ่ำยสิ่งก่อสร้ำงที่ช ำรุดพร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้อง ส่ง 2 ชุด รำยละเอียดดังนี้ 
   2.1 รูปถ่ำยป้ำยชื่อโรงเรียนที่เกิดภัยธรรมชำติ 
   2.2 รูปถ่ำยทั้ง 4 ด้ำนของอำคำรเรียนหรือสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนๆ ที่เกิดควำมเสียหำยระบุชื่อ
..................(รูปถ่ำยระบุด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง  ด้ำนข้ำง  ด้ำนบน  อำคำรเรียน เช่น แบบ  108 ล/55 สร้ำง 
พ.ศ.......................หรืออำคำรประกอบ ................ ฯลฯ ที่ประสบภัย .............................วันที่.............เดือน
..............................พ.ศ................ โดยเขียนไว้บนกระดำษท่ีติดรูปถ่ำยให้ชัดเจน) ส่ง 2 ชุด 
  3. ส ำเนำสมุดหมำยเหตุ ส่ง  2 ชุด (ในวันที่ประสบภัยธรรมชำติ) 
  4. ส ำเนำรำยงำนกำรอยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำร ส่ง 2 ชุด (ในวันที่ประสบภัยธรรมชำติ) 
  5. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำย ส่ง 2 ชุด 
  6. บันทึกรำยงำนกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของคณะกรรมกำร ตำมข้อ 5 ส่ง 2 ชุด  
  7. ส ำเนำทุกรำยกำรผู้บริหำรโรงเรียนต้องรับรองควำมถูกต้องทุกแผ่น 
ระดับเขตพื้นที ่
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณ ในกรณีที่โรงเรียนในสังกัด
ประสบอุบัติภัย ได้แก่ วำตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่น ๆ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องเร่ง
ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมเสียหำย โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร ออกไปส ำรวจสภำพควำมเสียหำย และวิเครำะห์
ควำมจ ำเป็นขำดแคลนตำมเกณฑ์กำรของบประมำณให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุบัติภัยดังกล่ำว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดในกำรของบประมำณส่ง ส ำนักงำน  
คณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ดังนี้ 
  1. แบบประมำณกำร  (ตำมแบบ ปร.4, 5 และ 6) 
  2. รูปถ่ำยสิ่งก่อสร้ำงที่ช ำรุด 
  3. ส ำเนำสมุดหมำยเหตุโรงเรียน  (ในวันที่ประสบภัยธรรมชำติ) 
  4. ส ำเนำรำยงำนกำรอยู่เวรรักษำสถำนที่รำชกำรโรงเรียน (ในวันที่ประสบภัยธรรมชำติ) 
  5. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของโรงเรียน 
  6. บันทึกรำยงำนกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของคณะกรรมกำรของโรงเรียน ตำมข้อ 5  
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บทที่ 3 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้ด ำเนินงำนจัดตั้งและเสนอขอ 
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง โดยปรับใช้ 
กำรด ำเนินงำนตำมแนวคิดกำรพัฒนำกำรท ำงำนเพ่ือควบคุมคุณภำพงำนให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ 
วงจรกำรควบคุมคุณภำพ (PDCA Cycle) หรือ วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle)  ดังนี้ 

1.ขั้นเตรียมกำร  (Plan)  

  1.1 กลุ่มนโยบำยและแผน จัดท ำคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยน ำแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรขอจัดตั้งในคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณ ปี 2565  
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำเป็นตัวก ำหนด   
  1.2 ก ำหนดปฏิทินในกำรด ำเนินกิจกรรมที่จะต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

20 ต.ค. 2563 สพม.ลปลพ จัดท ำคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี งบลงทุน 
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  

กลุ่มนโยบำยและแผน 
สพม.ลปลพ 

29 ต.ค. 2563 สพม.ลปลพ ได้รับแจ้งกรอบวงเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2565 พร้อมคู่มือกำรจัดตั้งงบประมำณปี 2565 จำกสพฐ. 

 
สนผ.สพฐ. 

2 พ.ย. 2563 ประชุมชี้แจงโรงเรียนในสังกัดทุกโรงในกำรขอตั้งงบประมำณ 
และกำรบันทึกข้อมูลค ำขอตั้ ง งบประมำณผ่ำน เว็บ ไซต์  
https://budget-school.jobobec.in.th 

 
สพม.ลปลพ 

2–13 พ.ย.2563 

 

โรงเรียนจัดท ำรำยละเอียดและกรอกแบบค ำขอตั้งงบประมำณ
ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซต์  https://budget-school.jobobec.in.th หรื อ
จัดส่งตำมแบบค ำขอตั้งงบประมำณ  

 
โรงเรียน 

9 พ.ย. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สพม.ลปลพ 

11-13 พ.ย. 2563 โรงเรียนส่งแบบค ำขอตั้งงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ รำยกำร
สิ่งก่อสร้ำง/ซ่อมแซม /งบผูกพัน (ถ้ำมี) ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 
โรงเรียน 

23 พ.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมกำรฯเพื่อพิจำรณำค ำขอตั้งของโรงเรียน สพม.ลปลพ 

26 พ.ย.-2 ธ.ค. 2563 บันทึกผลกำรจัดตั้ งงบประมำณปีงบประมำณ พ .ศ .2565  
ผ่ำนเว็บไซต์ https://budget65.jobobec.in.th 

สพม.ลปลพ 

https://budget-school.jobobec.in.th/
https://budget65.jobobec.in.th/
https://budget65.jobobec.in.th/
https://budget65.jobobec.in.th/
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   1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแจ้งนโยบำยแนวทำง หลักกำรและวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณ
งบลงทุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร โดยจัดประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
ตำมหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ที่ ศธ 04265/3921 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2563 
ตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้  

  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย      
   1.4.1 คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ชุดที่  1  มีหน้ำที่  พิจำรณำและให้ 
ควำมเห็นชอบกำรเสนอขอตั้งงบประมำณของโรงเรียนในสังกัด  ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เป็นประธำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นรองประธำน ผู้แทนผู้บริหำร
โรงเรียนตำมขนำดโรงเรียน และหรือ ผู้แทนสหวิทยำเขต  ผู้แทนผู้บริหำรโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
(โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดำร) และ มีเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำรจัดท ำงบประมำณเป็นกรรมกำร โดยมี
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ท ำหน้ำที่ขอจัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำม
แนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งสร้ำง และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
และด ำเนินกำรตำมข้ันตอนที่เก่ียวข้อง 
   1.4.2 คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ชุดที่ 2 มีหน้ำที่พิจำรณำขอตั้งงบประมำณ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นประธำน 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นรองประธำน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม  และ บุคลำกร 
ในกลุ่มนโยบำยและแผน เป็นกรรมกำร โดยมีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
   1.4.3 คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ชุดที่  3 ในกรณีที่ครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้ง
ดังกล่ำว ส่วนรำชกำรมิได้ก ำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และรำคำไว้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำเป็นต้อง
ก ำหนดคุณลักษณะขึ้นเอง เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงกับควำมต้องกำร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วยคณะกรรมกำร อย่ำงน้อย 3 คน และ เป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะส ำหรับครุภัณฑ์ที่ก ำหนด  
 

2.ขั้นด ำเนินงำน  (Do) 

  2.1 โรงเรียนด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง และด ำเนินกำรกรอกแบบค ำขอตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์ https://budget-
school.jobobec.in.th ของโรงเรียน หรือจัดส่งตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดตำมคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมสะดวกของโรงเรียน 
ในกำรด ำเนินกำร ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด พร้อมส่งเอกสำรค ำขอตั้งตำมที่ระบุไว้ให้ส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจสอบควำมถูกต้อง เพ่ือสรุปเป็นภำพรวมของเขตพ้ืนที่ น ำเข้ำที่ประชุมพิจำรณำต่อไป 
  2.2 กลุ่มนโยบำยและแผน จัดเตรียมข้อมูลค ำขอตั้งของโรงเรียนรำยโรง รำยสหวิทยำเขต และ
ข้อมูลงบลงทุนที่โรงเรียนเคยได้รับ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ของคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ชุดที่ 1  
  2.3 คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ชุดที่ 1 ประชุมพิจำรณำ ตำมหนังสือเชิญประชุม 
ที่ ศธ 04265/4096 ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 ตำมค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 

https://budget-school.jobobec.in.th/
https://budget-school.jobobec.in.th/
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ที่ 321/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ   
สิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 
   ทั้งนี้  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดกรอบวงเงินค ำขอจัดตั้ง 
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมประเภท
โรงเรียนดังนี้   
  1.โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง (จ ำนวน 23 โรงเรียน) และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
   - ครุภัณฑ์ส ำหรับสถำนศึกษำ 4,131,100 บำท 
   - สิ่งก่อสร้ำง/ซ่อมแซม 14,033,600 บำท 
   - อำคำรขนำดใหญ่ (งบผูกพัน)  2  หลัง 
   - รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง  1  คัน 
   - ครุภัณฑ์ส ำหรับส ำนักงำน 500,000 บำท  
  2. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (จ ำนวน 21 โรงเรียน)  
   - ครุภัณฑ์ส ำหรับสถำนศึกษำ 5,367,000 บำท  
   - สิ่งก่อสร้ำง/ซ่อมแซม  11,881,600 บำท  
   - อำคำรขนำดใหญ่ (งบผูกพัน) 2  หลัง  
  3. โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (จ ำนวน 1 โรงเรียน) 
   ใช้กรอบวงเงินงบประมำณตำมที่ประชุมคณะกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนในโครงกำรตำม
พระรำชด ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
  กำรเสนอขอตั้งงบประมำณในครั้งนี้ ก ำหนดให้โรงเรียนด ำเนินกำร ดังนี้คือ  
   1). ค่ำครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รำยกำร โรงเรียนเรียงล ำดับ 
ควำมขำดแคลนจ ำเป็น 
   2). ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 
รำยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเรียงล ำดับควำมขำดแคลนจ ำเป็น (คละทุกโรงเรียน)  
   3). ค่ำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง (งบผูกพัน) เสนอขอได้ตำมเงื่อนไขของส ำนักนโยบำยและแผน 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2.4 คณะกรรมกำรฯใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำและกำรจัดเรียงล ำดับตำมประเภทของโรงเรียน 
  2.5 เสนอ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อนุมัติรำยกำรทั้งหมดที่เสนอขอตั้ง
งบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับ  
  2.6 เมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรแล้ว กลุ่มนโยบำยและแผนด ำเนินกำรบันทึกข้อมูล  
ค ำขอตั้งงบประมำณผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://budget65.jobobec.in.th ระหว่ำงวันที่ 2-9 ธันวำคม 2563 
 

โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง    
1. ค่ำครุภัณฑ์  

  1.1 กระจำยงบประมำณให้โรงเรียนในแต่ละสหวิทยำเขต ๆ ละ 590,000 บำท แต่ไม่เกินค ำขอ
งบประมำณ 
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  1.2 แต่ละสหวิทยำเขต พิจำรณำเรียงล ำดับค ำขอของโรงเรียนในสหวิทยำเขต โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ 
   1) ครุภัณฑ์กำรศึกษำประจ ำห้องปฏิบัติกำร 
   2) โต๊ะ-เก้ำอ้ีนักเรียน 
   3) ครุภัณฑ์ส ำนักงำน/ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่/ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว/ครุภัณฑ์
กำรเกษตร  
  1.3 เรียงล ำดับในภำพรวมของเขตพ้ืนที่ โดยเรียงตำมล ำดับของสหวิทยำเขต ดังนี้ 
   1) สหวิทยำเขตพญำวัง 
   2) สหวิทยำเขตศรีวิชัย 
   3) สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์  
   4) สหวิทยำเขตจำมเทวี 
   5) สหวิทยำเขตกัลยำ 
   6) สหวิทยำเขตหริภุญชัย 
   7) สหวิทยำเขตบุญวำทย์ 
และในรอบต่อไปให้เริ่มจำกล ำดับที่ 2, 3, 4, 5, 7 เรื่อยไปในแต่ละวงรอบจนครบวงเงินงบประมำณ 

 2. ค่ำสิ่งก่อสร้ำง 

  2.1 กระจำยงบประมำณให้โรงเรียนในแต่ละสหวิทยำเขต ๆ ละ 1,900,000 บำท แต่ไม่เกิน 
ค ำของบประมำณ 
  2.2 แต่ละสหวิทยำเขต พิจำรณำเรียงล ำดับค ำขอของโรงเรียนในสหวิทยำเขต โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ 
   1) บ้ำนพักครู/บ้ำนพักนักเรียน 
   2) อำคำรเรียน 
   3) ส้วม  
   4) หอประชุม/โรงอำหำร 
   5) อำคำรฝึกงำน 
   6) สนำมกีฬำ 
   7) รั้ว ถนน รำงระบำยน้ ำ 
หำกเป็นอำคำรประเภทเดียวกันให้เรียงล ำดับตำมควำมขำดแคลน 
  2.3 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ 
   เรียงล ำดับอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้ำง หำกเป็นอำคำรประเภทเดียวกัน 
ให้เรียงล ำดับควำมส ำคัญตำมส่วนของอำคำร ดังนี้ 
   1) โครงสร้ำง (เสำ ตอม่อ โครงหลังคำ) 
   2) หลังคำ 
   3) ฝ้ำเพดำน  
   4) ผนัง 
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   5) ประต-ูหน้ำต่ำง 
   6) พ้ืน 
   7) ทำสี 
 

โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

 ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 

  1. กระจำยงบประมำณให้ครอบคลุมทุกสหวิทยำเขต ตำมควำมจ ำเป็นและขำดแคลน  
ครบทุกโรงเรียน จ ำนวน 21 โรงเรียน  
  2. จัดให้ล ำดับที่ 1 ของทุกโรงเรียนภำยในกรอบวงเงินของสหวิทยำเขตโดยประมำณ และตำม
ค ำขอ ยกเว้นเกินกรอบวงเงิน ก็จะพิจำรณำในล ำดับที่ถัดไปที่เสนอขอมำ ทั้งนี้ กำรจัดเรียงให้ควำมส ำคัญกับ
ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้ำอ้ีนักเรียน และ ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ไว้ในล ำดับต้น ๆ 
  3. เรียงล ำดับตำมสหวิทยำเขต ดังนี้ 1. สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์ 2. สหวิทยำเขตศรีวิชัย  
3. สหวิทยำเขตพญำวัง 4. สหวิทยำเขตจำมเทวี 5. สหวิทยำเขตบุญวำทย์ 6.สหวิทยำเขตหริภุญชัย 7.สหวิทยำ
เขตกัลยำ 
 

3. ขั้นตรวจสอบ  (Check) 

  กลุ่มนโยบำยและแผน ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรกรอกข้อมูลค ำขอตั้ง
งบประมำณทำงเว็บไซต์ในภำพรวมของเขตพ้ืนที่ ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรรำยโรงที่จ ำเป็นต้องแนบ
ส่งในระบบ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแบบสรุปค ำขอตั้ง
งบประมำณ และจัดส่งเอกสำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ภำยในวันที่ 14 ธันวำคม 2563 

4. ขั้นปรับปรุง  (Act) 

  กลุ่มนโยบำยและแผน  วิเครำะห์ผลกำรจัดตั้งงบประมำณ และรำยงำนผลกำรจัดตั้งและเสนอ
ของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
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บทที่ 4 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง สรุปผลดังนี้ 

ค่ำครุภัณฑ์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณ 
รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 500,000  บำท และ ได้เสนอขอ
จัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 22 รำยกำร 
งบประมำณท้ังสิ้น 500,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 รำยละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 แสดงรำยกำรครุภัณฑ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ที่เสนอขอจัดตั้ง    
                   ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
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ค่ำครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ส ำหรับ 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำแนกตำมประเภทของโรงเรียน ดังนี้  

  1. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง   
   โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน  
4,131,100  บำท และได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 47 รำยกำร จ ำนวน 
งบประมำณท้ังสิ้น 4,130,100 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.98       
  2. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
   โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน  
5,367,500  บำท และได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 24 รำยกำร งบประมำณ
ทั้งสิ้น 5,366,400 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.98       
  3. โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
ได้เสนอขอจัดตั้งงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร งบประมำณท้ังสิ้น 109,500 บำท 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงร้อยละกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับและร้อยละงบประมำณท่ีเสนอขอจัดตั้ง ประจ ำปี 
  งบประมำณ พ.ศ. 2565 รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนทั่วไป 
  และโรงเรียนพื้นที่สูง และโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  สพม.ลปลพ  
 

 

 

ส ำนกังำนเขต โรงเรียนทัว่ไปและโรงเรียนพืน้ท่ีสงู โรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล
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ตำรำงท่ี 2 แสดงรำยกำรครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง ที่เสนอขอจัดตั้ง ประจ ำปี 
  งบประมำณ พ.ศ. 2565  สพม.ลปลพ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนโรงเรียน และจ ำนวนรำยกำรครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์  
  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ . 2565 แยกตำมประเภทครุภัณฑ์ ของโรงเรียนทั่วไปและ 
  โรงเรียนพ้ืนที่สูง  สพม.ลปลพ  
 

 

  แผนภูมิที่ 2 พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง จ ำนวน 21 โรง เสนอขอตั้งรำยกำร
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ มำกที่สุด รองลงมำคือ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ รำยกำรครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
รำยกำรครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว และรำยกำรครุภัณฑ์กำรเกษตร ตำมล ำดับ   
หมำยเหตุ  1. โรงเรียนสำมำรถขอตั้งครุภัณฑ์มำกกว่ำ 1 รำยกำรและได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
              2. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง มีจ ำนวนทั้งสิ้น 23 โรง ( ทั่วไป 20 โรง พื้นที่สูง 3 โรง) 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
  พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทครุภัณฑ์ ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง  สพม.สปลพ  
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  แผนภูมิที่ 3 พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูงของจังหวัดล ำพูน ขอตั้งงบประมำณ  
ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.89 ของงบประมำณท้ังหมด เช่นเดียวกับจังหวัดล ำปำงขอตั้ง
งบประมำณค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ มำกที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 44.82 ของงบประมำณท้ังหมด  

  สรุปภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่ พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง ขอตั้งงบประมำณ  
ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมำคือ ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 22.68 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 9.05 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว คิดเป็นร้อยละ 3.40 และ 
ครุภัณฑ์กำรเกษตร คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตำมล ำดับ 

ตำรำงท่ี 3 แสดงรำยกำรครุภัณฑ์ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ที่เสนอขอจัดตั้ง ประจ ำปีงบประมำณ 
  พ.ศ. 2565  สพม.ลปลพ 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงรำยกำรครุภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
  ที่เสนอขอจัดตั้ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  สพม.ลปลพ 
 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจ ำนวนโรงเรียนและจ ำนวนรำยกำรครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์  
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทครุภัณฑ์ ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
  สพม.ลปลพ  
 

 

  แผนภูมิที่ 4 พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 21 โรง เสนอขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำมำกที่สุด รองลงมำคือ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน , ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ และ 
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตำมล ำดับ 
หมำยเหตุ  1. โรงเรียนสำมำรถขอตั้งครุภัณฑ์มำกกว่ำ 1 รำยกำรและได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
              2. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีจ ำนวนทั้งสิ้น 21 โรง 
 

 

โรงเรียน

ล ำดับ

รำยกำร ประเภท
รำยกำรที่ขอจัดตั้งงบประมำณ ที่มำ

จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร
ที่ หน่วย ต่อหน่วย รวมทั้งสิ้น

โป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 1 เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนำด 15,000 บีทียู ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 5    100,000 

โป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 2 เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 1
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แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
  พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทครุภัณฑ์ ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  สพม.ลปลพ 
 

 

  แผนภูมิที่ 5 พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลของจังหวัดล ำปำง ขอตั้งงบประมำณ  
ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.80 ของงบประมำณทั้งหมด รองลงมำคือ ครุภัณฑ์งำนบ้ำน- 
งำนครัว คิดเป็นร้อยละ 5.67 เช่นเดียวกับ จังหวัดล ำพูนขอตั้งงบประมำณค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำมำกที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของงบประมำณท้ังหมด รองลงมำคือ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 23.94 
  สรุปภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่ พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ขอตั้งงบประมำณ  
ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.37 รองลงมำ คือ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 10.67  
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว คิดเป็นร้อยละ 3.39 และ ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 1.57 
ตำมล ำดับ 
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ค่ำสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

  เพ่ือเป็นกำรกระจำยงบประมำณให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ครอบคลุมและทั่วถึง ส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  จึงไม่ขอจัดตั้งงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนในส่วนนี้  
 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงประกอบด้วย รำยกำรก่อสร้ำง และ 
รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ส ำหรับโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำแนกตำมประเภทของโรงเรียนดังนี้ 
  1. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง  
   โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 14,033,600 บำท และได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
จ ำนวน 21 โรง จ ำนวน 22 รำยกำร งบประมำณท้ังสิ้น 14,021,700 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.92 ดังนี้ 
   - รำยกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 3 โรง งบประมำณ  6,018,800 บำท คิดเป็นร้อยละ 42.92 
   - รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน จ ำนวน 19 โรง 
งบประมำณ 8,002,900 บำท คิดเป็นร้อยละ 57.08   
  2. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
   โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ได้รับจัดสรรกรอบวงเงินงบประมำณค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
จ ำนวน 11,881,600 บำท และได้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 21 โรง 
จ ำนวน 21 รำยกำร งบประมำณท้ังสิ้น 11,881,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 
   - รำยกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 5 โรง งบประมำณ 3,473,800 บำท คิดเป็นร้อยละ 29.24   
   - รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน จ ำนวน 16 โรง 
งบประมำณ 8,407,800 บำท คิดเป็นร้อยละ 70.76   
  3. โรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
   มีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
ได้เสนอขอจัดตั้งงบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และ
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร งบประมำณท้ังสิ้น 685,000 บำท 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงร้อยละกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับและร้อยละงบประมำณท่ีเสนอขอจัดตั้ง ประจ ำปี 
  งบประมำณ พ.ศ 2565 รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง 
  และโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  สพม.ลปลพ  
 

  

แผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปี 
  งบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทของโรงเรียน  สพม.ลปลพ 
 

 

  จำกแผนภูมิที่ 7 พบว่ำ ร้อยละของงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ที่เสนอขอตั้ง
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทของโรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเสนอ 
ขอตั้งงบประมำณ รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน มำกที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และโรงเรียนทั่วไปฯ เสนอขอตั้งงบประมำณ รำยกำร
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน มำกกว่ำรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงเช่นเดียวกัน  

โรงเรียนทัว่ไปและโรงเรียนพืน้ท่ีสงู โรงเรียนคณุภำพประจ ำต ำบล
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ตำรำงท่ี 5 แสดงรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง ที่เสนอขอจัดตั้ง  
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  สพม.ลปลพ 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงจ ำนวนโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง   
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน 
  พ้ืนที่สูง  สพม.ลปลพ  
 

 
 

  แผนภูมิที่ 8 พบว่ำ จ ำนวนโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวนเท่ำกัน คือ รำยกำรบ้ำนพักครู จ ำนวน 1 โรง รำยกำรบ้ำนพัก-
นักเรียนจ ำนวน 1 โรง รำยกำรรั้ว จ ำนวน 1 โรง   

แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง ที่เสนอขอตั้ง 
  งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไป 
  และ โรงเรียนพ้ืนที่สูง  สพม.ลปลพ 

  แผนภูมิที่ 9 พบว่ำ ในภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง เสนอขอตั้ง
งบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรบ้ำนพักครู คิดเป็น ร้อยละ 68.82 รองลงมำคือ รำยกำรบ้ำนพัก-
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.94 และ รำยกำรรั้ว คิดเป็นร้อยละ 8.24 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงจ ำนวนโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุง 
  ซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง  สพม.ลปลพ  
 

 
 

  แผนภูมิที่  10 พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง จ ำนวน 19 โรง เสนอขอตั้ง
งบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกท่ีสุด จ ำนวน 12 โรง รองลงมำคือ ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ ำห้องส้วม จ ำนวน 2 โรง, ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม จ ำนวน 2 โรง น้อยที่สุด คือ ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้ำนพักครู, โรงอำหำร และ โรงฝึกงำน อย่ำงละ 1 โรง     

แผนภูมิที่ 11 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 
  อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพื้นที่สูง  สพม.ลปลพ 
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  แผนภูมิที่  11 พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง จ ำนวน 19 โรง เสนอขอตั้ง
งบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดล ำปำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.79 
รองลงมำคือ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงำน คิดเป็นร้อยละ 9.71 และจังหวัดล ำพูน ปรับปรุงซ่อมแซม 
อำคำรเรียน มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.49 รองลงมำคือ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม คิดเป็นร้อยละ 13.35  
  สรุปภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่ พบว่ำ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง เสนอขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน รำยกำรอำคำรเรียนมำกท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 76.71 รองลงมำ คือ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม , โรงฝึกงำน, ห้องน้ ำห้องส้วม, โรงอำหำร และ 
บ้ำนพักครู คิดเป็นร้อยละ 9.42, 6.15, 5.14, 1.42 และ 1.16 ตำมล ำดับ 
 

ตำรำงท่ี 6 แสดงรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ที่เสนอขอจัดตั้ง  
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  สพม.ลปลพ 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงจ ำนวนโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ   
  พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  สพม.ลปลพ  
 

 
 

 แผนภูมิที่ 12 พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำงมำกที่สุด คือ รำยกำรรั้ว จ ำนวน 3 โรง รองลงมำคือ รำยกำรบ้ำนพักครู  จ ำนวน 1 โรง และ 
รำยกำรสนำมฟุตบอล จ ำนวน 1 โรง 

แผนภูมิที่ 13 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำร สิ่งก่อสร้ำง ที่เสนอขอตั้ง 
  งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียน 
  คุณภำพประจ ำต ำบล  สพม.ลปลพ 
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  แผนภูมิที่ 13 พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง รำยกำรบ้ำนพักครู คิดเป็น ร้อยละ 47.47 รองลงมำคือ รำยกำรรั้ว คิดเป็นร้อยละ 25.87 และ
รำยกำรสนำมฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 26.66 

แผนภูมิที่ 14 แสดงจ ำนวนโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุง 
  ซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   
   แยกตำม ประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล สพม.ลปลพ  
 

 
 

  แผนภูมิที่ 14 พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 ซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกที่สุด จ ำนวน 9 โรง รองลงมำคือ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักครูจ ำนวน 
3 โรง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำห้องส้วม จ ำนวน 2 โรง และน้อยที่สุด คือ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงำน และ 
โรงพลศึกษำอย่ำงละ 1 โรง     

แผนภูมิที่ 15 แสดงร้อยละของงบประมำณ ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน 
  อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่เสนอขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
  แยกตำมประเภทสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  สพม.ลปลพ 
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  แผนภูมิที่ 15 พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ ค่ำที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้ำง รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 จังหวัดล ำปำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.83 รองลงมำคือ ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้ำนพักครู คิดเป็นร้อยละ 20.91 และ จังหวัดล ำพูน ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนมำกที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 73.75 รองลงมำคือ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงำน คิดเป็นร้อยละ 15.34  
  สรุปภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่ พบว่ำ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล เสนอขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน รำยกำรอำคำรเรียนมำกท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 66.44 รองลงมำคือ บ้ำนพักครู, ห้องน้ ำห้องส้วม, โรงพลศึกษำ และโรงฝึกงำน คิดเป็นร้อยละ 12.83, 
8.86, 5.95 และ 5.92 ตำมล ำดับ  
 

กำรรำยงำนข้อมูลและจัดส่งเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  ได้ด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูล 
กำรขอจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียน 
ในสังกัดผ่ำนทำงเว็บไซต์ที่ก ำหนดคือ https://budget65.jobobec.in.th เป็นกำรบันทึกข้อมูลกำรขอจัดตั้ง
งบประมำณรำยโรง ภำยใต้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งกำรบันทึกข้อมูลนี้ให้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลตำมล ำดับ
ที่เสนอขอจัดตั้ง ตำมก ำหนดเวลำ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนพ้ืนที่สูง ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบันทึกข้อมูล
ระหว่ำงวันที่ 26 พฤศจิกำยน–2 ธันวำคม2563 และจัดส่งเป็นเอกสำรตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ภำยในวันที่ 9 
ธันวำคม 2563  
  2. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำบันทึกข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 2 - 9 ธันวำคม 2563 และจัดส่งเป็นเอกสำรตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
ภำยในวันที่ 14 ธันวำคม 2563  
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บทที่ 5 
  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน รำยกำร 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด  
จ ำนวน 45 โรง เป็นไปด้วยด้วยดี สำมำรถจัดตั้งและเสนอของบประมำณได้ทันตำมก ำหนดเวลำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตั้งไว้ ท ำให้โรงเรียนไม่เสียสิทธิ์ในกำรจัดตั้งงบประมำณดังกล่ำว อีกทั้งกำรใช้
คู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ส่งผลให้ 
กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร ค่ำครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด   
มีควำมถูกต้อง ตรงตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น และส่งค ำขอทันตำมก ำหนดเวลำ   
  กำรวำงแผนกำรเตรียมกำรจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ .ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด 
โดยใช้กำรด ำเนินงำนตำมแนวคิดกำรพัฒนำกำรท ำงำนเพ่ือควบคุมคุณภำพงำนให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
วงจรกำรควบคุมคุณภำพ (PDCA Cycle) หรือ วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle) ท ำให้กำรด ำเนินงำนตั้งแต่ 
กำรขั้นเตรียมกำร  (Plan) ขั้นด ำเนินงำน  (Do)  ขั้นตรวจสอบ  (Check) และ ขั้นปรับปรุง  (Act) เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมแนวทำงจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

ปัญหำและอุปสรรค 

  กำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำร 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด
อำจมีปัญหำและอุปสรรคบ้ำง แต่ก็สำมำรถแก้ไขได้ ปัญหำที่พบส่วนใหญ่วิเครำะห์ได้ ดังนี้  

  1. กำรจัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณของโรงเรียนในสังกัดบำงส่วนมีข้อผิดพลำด ท ำให้
ใช้เวลำในกำรส่งกลับไปแก้ไข เสี่ยงต่อกำรส่งค ำขอตั้งงบประมำณไม่ทันก ำหนดเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด แต่ก็มีปริมำณน้อยกว่ำในกำรจัดตั้งงบประมำณในปีงบประมำณ พ .ศ. 2564  
ที่ผ่ำนมำ ท ำให้ผู้ด ำเนินกำรทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่ จ ำเป็นใช้กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรเรื่อง
ของเวลำที่จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จทันเวลำ  
  2. ข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนในสังกัดบำงส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ 
กำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณไม่สอดคล้องกับควำม จ ำเป็นของโรงเรียน  เนื่องจำกขำดกำรตรวจสอบข้อมูล
ที่ดินและสิ่งสร้ำงในโปรแกรม B - Obec ที่ถูกต้องและเป็นจริง ท ำให้โรงเรียนเสียสิทธิ์ในกำรขอตั้งงบประมำณ 
ด้ำนสิ่งก่อสร้ำง เช่น กำรค ำนวณควำมขำดแคลนของสิ่งก่อสร้ำง พบว่ำ บำงโรงเรียนไม่ได้ขออนุญำต  
รื้อถอนอำคำรเรียนอำคำร ประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ท ำให้ไม่สำมำรถขอจัดตั้งเพ่ิมเติมได้  กำรวำงแผน 
ขอตั้งงบประมำณครุภัณฑ์กำรศึกษำที่โรงเรียนจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรภำยในโรงเรียน  
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กำรไม่ได้จัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ เป็นต้น ทั้งนี้  กำรขอตั้งงบประมำณจะต้องมีควำมพร้อมด้ำนอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย เช่น ควำมพร้อมของครูผู้สอน ควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่ เป็นต้น  
  3. กำรกระจำยงบประมำณภำยในสหวิทยำเขตบำงสหวิทยำเขตไม่ทั่วถึง 
  4. ระยะเวลำในกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดมีจ ำกัด ต้องเร่งรีบในกำรด ำเนินงำน บำงโรงเรียนซึ่งขำดควำมพร้อมของบุคลำกร เนื่องจำก
มีกำรโยกย้ำย หรือเกษียณ ท ำให้ผู้ที่มำรับงำนต่อขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำร ซึ่งอำจจะต้องใช้
เวลำในกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจในคู่มือ เมื่อเกิดข้อผิดพลำดจึงมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรแก้ไขข้อมูล 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

  ผลกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน รำยกำร 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และโรงเรียนในสังกัด 
ในครั้งนี้ สำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์มำเป็นแนวทำงในกำรจัดตั้งงบประมำณในปีต่อไป น ำปัญหำที่พบมำแก้ไข
ให้มีควำมถูกต้อง สำมำรถแก้ไขได้ตรงจุดมำกข้ึน แนวทำงกำรพัฒนำที่ควรด ำเนินกำรในครั้งต่อไปสรุปได้ ดังนี้  

  1. แจ้งให้โรงเรียนศึกษำคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และคู่มือกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณประจ ำปี  งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

  2. สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับโรงเรียน เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดท ำข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งสร้ำงในโปรแกรม B–Obec  
ของโรงเรียนในสังกัดให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบันมำกที่สุด รวมทั้ง กำรจัดให้มีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ให้ควำมรู้แก่ผู้รับผิดชอบในกำรขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุนของโรงเรียน เพ่ือเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจก่อน
กำรจัดตั้งงบประมำณ เช่น กำรเลือกครุภัณฑ์กำรศึกษำ กำรก ำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ กำรจัดท ำประมำณ
กำรรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม เป็นต้น 
 3. สร้ำงควำมเข้ำใจให้สหวิทยำเขตเห็นควำมส ำคัญของหลักกำรกระจำยงบประมำณอย่ำงเป็น
ธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล 
 4 แจ้งให้โรงเรียนวำงแผนควำมต้องกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือให้
กำรจัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ อำจจัดท ำเป็นแผนระยะ
ปำนกลำง 3 ปี เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอขอตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำง ในแต่ละปีต่อไป 
  5. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำงและครุภัณฑ์ที่โรงเรียนได้รับในแต่ละปีงบประมำณในระบบ
ข้อมูลออนไลน์ เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำว 
 

 

 



 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยช่ือโรงเรียนแยกตำมประเภท สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

 

1 510296 51012001 บ้านแป้นพิทยาคม ล าพูน คุณภาพประจ าต าบล
2 510297 51012004 แม่ทาวิทยาคม ล าพูน คุณภาพประจ าต าบล
3 510305 51012005 ป าซาง ล าพูน คุณภาพประจ าต าบล
4 510309 51012006 ป าตาลบ้านธิพิทยา ล าพูน คุณภาพประจ าต าบล
5 510307 51012010 น้ าดิบวิทยาคม ล าพูน คุณภาพประจ าต าบล
6 510299 51022001 ธีรกานท์บ้านโ ่ง ล าพูน คุณภาพประจ าต าบล
7 510304 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ล าพูน คุณภาพประจ าต าบล
8 510301 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา ล าพูน คุณภาพประจ าต าบล
9 500522 52012007 แม่เมาะวิทยา ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
10 500516 52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
11 500527 52012013 ประชารัฐธรรมคุณ ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
12 500538 52012014 ห้างฉัตรวิทยา ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
13 500534 52022001 แม่ทะวิทยา ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
14 500537 52022002 สบปราบพิทยาคม ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
15 500526 52022004 เสริมงามวิทยาคม ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
16 500533 52022005 แม่พริกวิทยา ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
17 500525 52022007 ไหล่หินวิทยา ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
18 500531 52022010 เถินวิทยา ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
19 500542 52032003 ทุ่งกว าววิทยาคม ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
20 500530 52032002 วังเหนือวิทยา ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
21 500529 52032006 แจ้ห่มวิทยา ล าปาง คุณภาพประจ าต าบล
22 510293 51012003 จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน ทั่วไป
23 510294 51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ล าพูน ทั่วไป
24 510298 51012008 ทาขุมเงินวิทยาคาร ล าพูน ทั่วไป
25 510295 51012009 อุโมงค์วิทยาคม ล าพูน ทั่วไป
26 510306 51012011 วชิรป าซาง ล าพูน ทั่วไป
27 510300 51022002 บ้านโ ่งรัตนวิทยา ล าพูน ทั่วไป
28 510302 51022004 แม่ตืนวิทยา ล าพูน ทั่วไป
29 500517 52012002 กิ่วลมวิทยา ล าปาง ทั่วไป
30 500520 52012004 เมืองมายวิทยา ล าปาง ทั่วไป
31 500513 52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง ทั่วไป
32 500514 52012008 ล าปางกัลยาณี ล าปาง ทั่วไป
33 500523 52012009 สบจางวิทยา ล าปาง ทั่วไป
34 500518 52012011 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ล าปาง ทั่วไป
35 500539 52012015 แม่สันวิทยา ล าปาง ทั่วไป
36 500540 52012016 เวียงตาลพิทยาคม ล าปาง ทั่วไป
37 500524 52022003 เกาะคาวิทยาคม ล าปาง ทั่วไป
38 500535 52022006 แม่ทะประชาสามัคคี ล าปาง ทั่วไป
39 500532 52022008 เวียงมอกวิทยา ล าปาง ทั่วไป
40 500536 52022009 แม่ทะพัฒนศึกษา ล าปาง ทั่วไป
41 500541 52032001 เมืองปานวิทยา ล าปาง ทั่วไป
42 500544 52032005 ทุ่งอุดมวิทยา ล าปาง ทั่วไป

ที่ รหัสobec รหัสdmc โรงเรียน จังหวัด ประเภทโรงเรียน

43 500528 52012012 ประชาราชวิทยา ล าปาง พื้นที่สูง
44 500543 52032004 เมืองปานพัฒนวิทย์ ล าปาง พื้นที่สูง
45 500519 52012003 โป งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ล าปาง เฉลิมพระเกียรติ



 

 

 























                                             

 
 

ท่ี ศธ04265/3921                                             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35      

                                                                         409/1 ถนนพระเจาทันใจ ตําบลตนธงชัย 

                                                                         อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 
   

                                                             29   ตลุาคม 2563 
 

เรื่อง   ประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
  

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. คูมือการจัดตั้งงบประมาณ ป พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
                    2. คูมือการใชงานเว็บไซตขอจัดตั้งงบประมาณ สําหรับสถานศึกษา จํานวน 1 ชุด                
                                   

              ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จะดําเนินการจัดตั้งงบประมาณป พ.ศ. 
2565 งบลงทุน คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง สําหรับโรงเรียนท่ัวไป โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง โรงเรียนพระราชดําริและ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท่ีมีความจําเปนขาดแคลนในดานครุภัณฑและดานอาคารสิ่งกอสราง 
 

  ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จะดําเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้ง
งบประมาณ ป พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง และการใชงานเว็บไซตขอจัดตั้งงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา  ในวันจันทรท่ี 2 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมปนเจิง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงขอใหครูผูรับผิดชอบการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน
จํานวน 1 ทาน เขารวมประชุม โดยจัดเตรียมเอกสารตาม ขอ 1 และ 2 พรอมคอมพิวเตอรโนคบุค (ถามี) เพ่ือใช
ประกอบการประชุมดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขารวมประชุมตามวัน เวลา สถานท่ีดังกลาว 
  

            ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

ดวนท่ีสุด 













 

 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันที ่ 23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมทันใจ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
************************* 

เริ่มประชุมเวลา .......................... น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. .................................................  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   3.1  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งกรอบวงเงินใหม่ เนื่องจำกข้อมูล
คลำดเคลื่อน งบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) ส ำหรับโรงเรียนพื้นที่ทั่วไป
และโรงเรียนพื้นที่สูงและถ่ินทุรกันดำร ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ดังนี้ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.1 รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง   จ ำนวน  1 คัน 
1.2 ครุภัณฑ์ส ำหรับส ำนักงำน   จ ำนวน     500,000 บำท 

2. โรงเรียนพื้นที่ท่ัวไปและโรงเรียนบนพื้นที่สูงฯ 
2.1 งบผูกพัน (สิ่งก่อสร้ำง) อำคำรขนำดใหญ่ จ ำนวน  2 หลัง 
2.2 งบปีเดียว (สิ่งก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซม) จ ำนวน  14,033,600 บำท 
      (รวมงบของเขตฯ ไม่เกิน 1,000,000 บำท) 
2.3 ครุภัณฑ์ส ำหรับสถำนศึกษำ  จ ำนวน   4,131,100  บำท 

(ด าเนินการจัดส่งข้อมูลตามปฏิทินดังแนบ) 

 มติที่ประชุม  

 ............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนพื้นที่ทั่วไป/โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่น
ทุรกันดารฯ) (เอกสารค าขอประกอบการพิจารณา หมายเลข 1 )  
1. ค่ำครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รำยกำร โรงเรียนเรียงล ำดับควำมขำดแคลนจ ำเป็น 
2. ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 รำยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเรียงล ำดับควำมขำดแคลนจ ำเป็น (คละทุกโรงเรียน)  
3. ค่ำที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง (งบผูกพัน) เสนอขอได้ตำมเงื่อนไขของส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  ประเด็นน าเสนอ : เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 

(1) ค่าครุภัณฑ์ 
       เรียงล ำดับตำมรำยกำรและควำมขำดแคลน ดังนี้ 
       1.1 ห้องปฏิบัติกำร 
       1.2 โต๊ะ-เก้ำอ้ีนักเรียน 
       1.3 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน / ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่/ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว/
ครุภัณฑ์กำรเกษตร  

(2) ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
2.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง 
     เรียงล ำดับตำมประเภทอำคำร ดังนี้ 

             1. บ้ำนพักครู/บ้ำนพักนักเรียน 
             2. อำคำรเรียน 
             3. ส้วม  
             4. หอประชุม/โรงอำหำร 
             5. อำคำรฝึกงำน 
             6. สนำมกีฬำ 
             7. รั้ว ถนน รำงระบำยน้ ำ 
             หำกเป็นอำคำรประเภทเดียวกันให้เรียงล ำดับตำมควำมขำดแคลน 

2.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
     เรียงล ำดับอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้ำง หำกเป็นอำคำรประเภท

เดียวกันให้เรียงล ำดับควำมส ำคัญตำมส่วนของอำคำร ดังนี้ 
             1. โครงสร้ำง (เสำ ตอม่อ โครงหลังคำ) 
             2. หลังคำ 
             3. ฝ้ำเพดำน  
             4. ผนัง 
             5. ประตู-หน้ำต่ำง 
             6. พื้น 
             7. ทำสี 

(เอกสารประกอบการพิจารณา อ่ืนๆ หมายเลข 3.1 - 3.4 และ 4)  
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มติที่ประชุม 
 ............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................. ................................

................................................................................................... ...........................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 4.2 การพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
(เอกสารค าขอประกอบการพิจารณา หมายเลข  2  ) 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยศูนย์ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ได้แจ้งให้โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลคัดเลือกรำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยไม่มีกำรก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ แต่ขอให้โรงเรียนเลือกรำยกำร
ตำมควำมขำดแคลน จ ำเป็น ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำนและประโยชน์
สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน ดังนี้ 
1. ค่ำครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รำยกำร โรงเรียนเรียงล ำดับควำมขำดแคลนจ ำเป็น 
2. ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 รำยกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเรียงล ำดับควำมขำดแคลนจ ำเป็น (คละทุกโรงเรียน)  

  ประเด็นน าเสนอ : เกณฑ์การพิจารณาเรียงล าดับการจัดตั้งงบประมาณ 

(1) ค่าครุภัณฑ์ 
       เรียงล ำดับตำมที่โรงเรียนแต่ละโรงได้จัดเรียงมำแล้ว 

(2) ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
     เรียงล ำดับตำมที่โรงเรียนแต่ละโรงได้จัดเรียงมำแล้ว 

 มติที่ประชุม 
 ............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................................................ ..................................

................................................................................................. ............................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 ............................................................................................................................. ............................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
เลิกประชุมเวลา .......................... น. 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมทันใจ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
************************* 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 

ผู้มาประชุม  จ านวน  18 คน 
1. นางนภาพร  แสงนิล  รอง ผอ. สพม. เขต 35   
2. นายไพชยา  พิมพ์สารี  รอง ผอ. สพม. เขต 35   
3. นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง  ประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์ 
4. นายนิรันดร  หมื่นสุข   ประธานสหวิทยาเขตกัลยา 
5. นายสุมล  สัญญเดช  ประธานสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 
6. นายด ารงค์  ตุลาสืบ  ประธานสหวิทยาเขตพญาวัง 
7. นายมานัส  นพคุณ  ประธานสหวิทยาเขตหริภุญชัย 
8. ว่าที่ร้อยตรีทองศรี  จินะ  ประธานสหวิทยาเขตจามเทวี 
9. นายจรัส  ค าอ้าย   ประธานสหวิทยาเขตศรีวิชัย 
10. นางริตมา ปฤษฎางคเดชา  ผอ. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
11. นายศานติกรณ์ วงค์เขียว  ผอ. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
12. นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผอ. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
13. นางอุดม  ถาวร   ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน 
14. นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
15. นางณัฐกิตติ์  วงค์น  าโจ้  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
16. นางสาวสุวลี สาค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
17. นางดาววรรณ สินธุบุญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นางนิธิวดี  วีเกต   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  4 คน 
  1. นายประจักษ์  สีหราช  ผอ. สพม. เขต 35  ไปราชการ 
 2. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร  รอง ผอ. สพม. เขต 35  ไปราชการ 
 3. นายชนินทร์  วรรณมณี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ไปราชการ 
 4. นางชนัดดา ทิพย์เลิศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  1 คน 
 1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์   นนทมาลย์ ผอ.โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
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  นางนภาพร   แสงนิล  รอง ผอ. สพม. 35 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดตั งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กล่าวทักทาย
ผู้เข้าประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ประธานฯ แจ้งว่าได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี  เนื่องจาก ผอ.สพม.35 ติดภารกิจการอบรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่และบุคลากรทางการลูกเสือ ขั นความรู้ชั นสูง (S.S.A.T.C) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  

 ความเห็นของที่ประชุม  

 - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ประธานฯ แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้แจ้งกรอบวงเงินใหม่ 
เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ส าหรับ
โรงเรียนพื นที่ทั่วไปและโรงเรียนพื นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ให้กับส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
35 ดังนี  
1. ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

1.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง   จ านวน  1 คัน 
1.2 ครุภัณฑ์ส าหรับส านักงาน   จ านวน     500,000 บาท 

2. โรงเรียนพื นที่ทั่วไปและโรงเรียนบนพื นที่สูงฯ 
2.1 งบผูกพัน (สิ่งก่อสร้าง) อาคารขนาดใหญ่ จ านวน  2 หลัง 
2.2 งบปีเดียว (สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม) จ านวน  14,033,600 บาท 
      (รวมงบของเขตฯ ไม่เกิน 1,000,000 บาท) 
2.3 ครุภัณฑ์ส าหรับสถานศึกษา  จ านวน   4,131,100  บาท 

(ด าเนินการจัดส่งข้อมูลตามปฏิทินดังแนบ) 

 ความเห็นของที่ประชุม  

 - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนพื้นที่ทั่วไป/โรงเรียนในพื้นที่สูงและ  
ถิ่นทุรกันดารฯ)  
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  1. ค่าครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รายการ โรงเรียนเรียงล าดับความขาดแคลน
จ าเป็น 
  2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 รายการ ส านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาเรียงล าดับความขาดแคลนจ าเป็น (คละทุกโรงเรียน)  
  3. ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) เสนอขอได้ตามเงื่อนไขของส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
ขั นพื นฐาน 

  ประเด็นน าเสนอ : เกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
(1) ค่าครุภัณฑ์ 

       เรียงล าดับตามรายการและความขาดแคลน ดังนี  
       1.1 ห้องปฏิบัติการ 
       1.2 โต๊ะ-เก้าอี นักเรียน 
       1.3 ครุภัณฑ์ส านักงาน / ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/
ครุภัณฑ์การเกษตร  

(2) ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
2.1 ค่าสิ่งก่อสร้าง 
     เรียงล าดับตามประเภทอาคาร ดังนี  

             1. บ้านพักครู/บ้านพักนักเรียน 
             2. อาคารเรียน 
             3. ส้วม  
             4. หอประชุม/โรงอาหาร 
             5. อาคารฝึกงาน 
             6. สนามกีฬา 
             7. รั ว ถนน รางระบายน  า 
             หากเป็นอาคารประเภทเดียวกันให้เรียงล าดับตามความขาดแคลน 

2.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 
     เรียงล าดับอาคาร/สิ่งก่อสร้าง เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้าง หากเป็นอาคารประเภท

เดียวกันให้เรียงล าดับความส าคัญตามส่วนของอาคาร ดังนี  
             1. โครงสร้าง (เสา ตอม่อ โครงหลังคา) 
             2. หลังคา 
             3. ฝ้าเพดาน  
             4. ผนัง 
             5. ประตู-หน้าต่าง 
             6. พื น 
             7. ทาสี 

  มติที่ประชุม 
  พิจารณาเกณฑ์การจัดตั งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี  

1. ค่าครุภัณฑ์  
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         1.1 กระจายงบประมาณให้โรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต ๆ ละ 590,000 บาท แต่ไม่เกิน
ค าของบประมาณ 
        1.2 แต่ละสหวิทยาเขต พิจารณาเรียงล าดับค าขอของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยใช้
เกณฑ์ ดังนี  
            1) ห้องปฏิบัติการ 
            2) โต๊ะ-เก้าอี นักเรียน 
            3) ครุภัณฑ์ส านักงาน / ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/
ครุภัณฑ์การเกษตร  
        1.3 เรียงล าดับในภาพรวมของ สพม.35 โดยเรียงตามล าดับของสหวิทยาเขต ดังนี  
            1) สหวิทยาเขตพญาวัง 
            2) สหวิทยาเขตศรีวิชัย 
            3) สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์    
            4) สหวิทยาเขตจามเทวี 
            5) สหวิทยาเขตกัลยา 
            6) สหวิทยาเขตหริภุญชัย 
            7) สหวิทยาเขตบุญวาทย์ 
   และในรอบต่อไปให้เริ่มจากล าดับที่ 2, 3, 4, 5, 7 เรื่อยไปในแต่ละวงรอบจนครบ
วงเงินงบประมาณ 
    2. ค่าสิ่งก่อสร้าง 
        2.1 กระจายงบประมาณให้โรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต ๆ ละ 1,900,000 บาท แต่ไม่
เกินค าของบประมาณ 
         2.2 แต่ละสหวิทยาเขต พิจารณาเรียงล าดับค าขอของโรงเรียนในสหวิทยาเขต โดยใช้
เกณฑ์ ดังนี  
             1) บ้านพักครู/บ้านพักนักเรียน 
             2) อาคารเรียน 
             3) ส้วม  
             4) หอประชุม/โรงอาหาร 
             5) อาคารฝึกงาน 
             6) สนามกีฬา 
             7) รั ว ถนน รางระบายน  า 
             หากเป็นอาคารประเภทเดียวกันให้เรียงล าดับตามความขาดแคลน 
        2.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 

     เรียงล าดับอาคาร/สิ่งก่อสร้าง เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้าง หากเป็นอาคารประเภท
เดียวกันให้เรียงล าดับความส าคัญตามส่วนของอาคาร ดังนี  

             1) โครงสร้าง (เสา ตอม่อ โครงหลังคา) 
             2) หลังคา 
             3) ฝ้าเพดาน  
             4) ผนัง 
             5) ประต-ูหน้าต่าง 
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             6) พื น 
             7) ทาสี 
  สรุปรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

 4.2 การพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน โดยศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้แจ้งให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลคัดเลือกรายการ
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยไม่มีการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แต่ขอให้โรงเรียนเลือกรายการ
ตามความขาดแคลน จ าเป็น ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานและประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ดังนี  
1. ค่าครุภัณฑ์ (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 รายการ โรงเรียนเรียงล าดับความขาดแคลนจ าเป็น 
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซม (งบปีเดียว) เลือกได้ไม่เกินโรงเรียนละ 2 รายการ ส านักงานเขตพื นที่
การศึกษาเรียงล าดับความขาดแคลนจ าเป็น (คละทุกโรงเรียน)  
  ประเด็นน าเสนอ : เกณฑ์การพิจารณาเรียงล าดับการจัดตั้งงบประมาณ 

(1) ค่าครุภัณฑ์ 
       เรียงล าดับตามที่โรงเรียนแต่ละโรงได้จัดเรียงมาแล้ว 

(2) ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
     เรียงล าดับตามที่โรงเรียนแต่ละโรงได้จัดเรียงมาแล้ว 

 มติที่ประชุม 
  พิจารณาร่วมกันโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจัดตั งงบประมาณตามประเด็นการน าเสนอโดยสรุป

รายละเอียดดังแนบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ ขอความคิดเห็นของที่ประชุมในการพิจารณาโรงเรียนคุณภาพสี่มุมเมือง เบื องต้น

พิจารณาจังหวัดละ 1 โรง  

 มติที่ประชุม 
  เห็นชอบให้จังหวัดล าพูน   คือ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม และจังหวัดล าปาง คือ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร และเห็นควรน าเรื่องนี เข้าระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในคราวต่อไป เพ่ือร่วมพิจารณาโรงเรียนอ่ืน ๆ หากมีความเหมาะสมเห็นควรด าเนินการจังหวัดละ 
4 โรงเรียน เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ  
สี่มุมเมือง 
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เลิกประชุมเวลา  15.45  น. 

 

 

 

(ลงชื่อ)    อังค์ริสา  รัตนกุล  ผู้รายงานการประชุม   
         (นางสาวอังค์ริสา  รัตนกุล) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 

     (ลงชื่อ)  อุดม  ถาวร ผู้รับรองรายงานการประชุม
              (  นางอุดม  ถาวร  ) 
        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 











































































คณะผู้จัดท ำ 

 

ที่ปรึกษา 
1. นายประจักษ์  สีหราช   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

2. นางนภาพร  แสงนิล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

3. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

4. นายไพชยา  พิมพ์สาร ี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

คณะท างาน 

1. นางอุดม  ถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

2. นางสาวอังคฺริสา  รัตนกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

3. นางณัฐกิตติ์  วงค์น้ าโจ ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

4. นางดาววรรณ  สินธุบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

5. นางนิธิวดี  วีเกต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
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