
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปการศึกษา 2561 

ฝายธุรการ-การเงิน 

กลุมงานการเงินและบัญชี 

ปการศึกษา 2561 
โรงเรียนมารียอนุสรณ บุรีรัมย 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย 

 



 

 

คํานํา 

 
 การประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนเปนงานท่ีสําคัญ เพ่ือชวยแบงเบาภาระคาใชจายท่ี

อาจเกิดข้ึนไดกับผูปกครองหรือความรับผิดชอบของโรงเรียน ถาตองประสบอุบัติเหตุ ภัยท่ีคาดไมถึง 

ท้ังทางดานชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและอ่ืนๆ เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 
 โรงเรียนมารียอนุสรณไดดําเนินการ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนอยาง

ตอเนื่อง จึงตระหนักถึงความสําคัญ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว จึงตองจัดทําโครงการ

ประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนนี้ข้ึน โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินงานอยางเปนวงจรจน

บรรลุเปาหมาย มีระบบการติดตามประเมินผลใหทราบปญหาและความกาวหนา จึงไดจัดทําโครงการ

นี้เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและนําเสนอแกผูท่ีจะตองใชขอมูลตามความ

เหมาะสม 
 โครงการประกันอุบัติเหตุไดดําเนินการจนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี จึงขอนําเสนอและ

สรุปผลการดําเนินการของโครงการประกันอุบัติเหตุในป 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารเลมนี้ 

    

 

 

        

ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง  

                 ฝายธุรการ-การเงิน  
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แบบฟอรมสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ฝายธุรการ-การเงิน (งานการเงินและบัญชี) โรงเรียนมารียอนุสรณ 

************************************************************************ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  การเงินและบัญชี       ฝาย  ธุรการ-การเงิน    

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจขอท่ี   6   ยุทธศาสตรขอท่ี   8   เปาหมายขอท่ี  1  

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานท่ี 2   ตัวบงช้ี/เกณฑท่ี   2.2, 2.3, 2.4   

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานท่ี 2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4  
สรุปวิธีดําเนินการ (ท่ีปฏิบัติจริง) 

 การจัดทําโครงการประกันอุบัติเหตุ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือชวยแบงเบาภาระคาใชจาย

ผูปกครองเม่ือนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ 2) เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ

ประกันอุบัติเหตุ 3) สรางความสัมพันธและเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน บาน และชุมชน 4) เพ่ือนําผล

การจัดทําโครงการไปเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารียอนุสรณใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 เครื่องมือท่ีนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 1) บัญชีรายชื่อนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

2) แบบสรุปรายการจายเงินคารักษาพยาบาลตามโครงการ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ คือ ใช

สถิตินําเสนอในตารางประกอบพรรณนางาน และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล การหาคาสถิติ

พ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ จากกลุมประชากร  

 กลุมตัวอยาง คือ 1) เชิงปริมาณ นักเรียนเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุรอยละ 100 

2) เชิงคุณภาพ นักเรียนท่ีเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ถาเกิดอุบัติเหตุท่ีบานหรือโรงเรียนจะ

ไดรับความคุมครอง เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของผูปกครองไดเปนอยางดี 

 ผลการดําเนินงานโครงการประกันอุบัติเหตุ พบวา มีนักเรียนท่ีเขารวมโครงการประกัน

อุบัติเหตุในโรงเรียนมารียอนุสรณ  คิดเปนรอยละ 100 โรงเรียนมารียอนุสรณ ไดทําการจายเงิน     

คารักษาพยาบาลใหกับผูปกครองและนักเรียนเม่ือประสบอุบัติเหตุ นักเรียนท่ีเขารวมโครงการประกัน

อุบัติเหตุ เม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีบานหรือโรงเรียนจะไดรับความคุมครอง เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของ

ผูปกครองไดเปนอยางดี 

 โครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ปการศึกษา 2561 พบวา มีจุดเดน คือ 1) ผูปกครอง

ใหคําชื่นชม  โรงเรียน  ครู  ผูบริหาร ท่ีใหความสําคัญกับโครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนอยาง

ท่ัวถึง 2) โครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนไดปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยแบงเบาภาระ

คาใชจายผูปกครองเม่ือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ไมวาจะเกิดข้ึนในโรงเรียน ท่ีบาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ
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 โครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียนมารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561 

สรุปผลการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

ท่ี วัตถุประสงคโครงการ 

สภาพ 

ความสําเร็จ ผลการดําเนินการ 

บรรลุ ไมบรรลุ 

1 

เพ่ือชวยแบงเบาภาระคาใชจาย 

ผูปกครองเม่ือนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ 

    
√ 

 โรงเรียนมารียอนุสรณ  

ไดทําการจายเงินคารักษาพยาบาล

ใหกับผูปกครองและนักเรียนเม่ือ

ประสบอุบัติเหตุ 

2 

เพ่ือเปนสวัสดิการใหนักเรียนใน 

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประกัน 

อุบัติเหตุ 

√ 

 มีนักเรียนท่ีเขารวมโครงการประกัน

อุบัติเหตุในโรงเรียนมารียอนุสรณ   

คิดเปนรอยละ 100 

3 

เพ่ือสรางความสัมพันธและ 

ความเขาใจอันดีระหวาง 

โรงเรียน บาน และชุมชน √ 

 มีความสัมพันธ และความเขาใจ  

เปนอยางดี ระหวางโรงเรียน บาน 

ชุมชน เพราะผูปกครองและนักเรียน

ไดรับการแบงเบาภาระคาใชจายเม่ือ

นักเรียนประสบอุบัติเหตุ 

4 

 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนเขารวมโครงการประกัน 

อุบัติเหตุคิดเปนรอยละ 100 

  

√ 

 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา 

นักเรียนในโรงเรียนมารียอนุสรณ 

เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุคิด

เปนรอยละ 100  

5 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการประกัน 

อุบัติ เหตุ  ถาเกิดอุบัติ เหตุ ท่ีบาน

หรือโรงเรียนจะไดรับความคุมครอง  

เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของ 

ผูปกครองไดเปนอยางดี 

√ 

 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการประกัน

อุบัติเหตุ เม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีบานหรือ

โรงเรียนจะไดรับความคุมครอง เพ่ือ

เปนการแบงเบาภาระของผูปกครอง

ไดเปนอยางดี 
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 โครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียนมารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561    

ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 1  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียน             

มารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล  

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

เตรียม 1 นางสาวรชยา เฉลิมวัฒน 22 22 100 

เตรียม 2 นางสาวเสาวลักษณ ตองกระโทก 30 30 100 

อ.1/1 นางสาวพิมพพัชระ โชคชัยเสรี 29 29 100 

อ.1/2 นางมณีรัตน ศรจันทร 26 26 100 

อ.1/3 นางสาวชุติกาญจน แทนไธสง 23 23 100 

อ.1/4 นางธนวรรณ สนโศรก 27 27 100 

อ.1/5 นางชวนชม ธงศรี 27 27 100 

อ.1/6 นางสาวอรทัย สาทิพจันทร 25 25 100 

อ.2/1 นางธัญญลักษณ แกวอําไพ 28 28 100 

อ.2/2 นางสาวกรรณิกา ศิริเมฆา 25 25 100 

อ.2/3 นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ 28 28 100 

อ.2/4 นางสาวอุษา ชอจันทร 25 25 100 

อ.2/5 นางสาวนิดดา รองไชย 25 25 100 

อ.2/6 นางธน ู ชนะศึก 25 25 100 

อ.2/7 นางสาวจุฑารัตน ใจเพียร 26 26 100 

อ.2/8 นางสาววราภรณ แสงน้ํา 23 23 100 
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ตารางท่ี 1 (ตอ)  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ระดับชั้นอนุบาล 

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

อ.3/1 นางสาวพรทิพย สะอาดรัมย 32 32 100 

อ.3/2 นางสาวชรินรัตน นวะสิมัยนาม 31 31 100 

อ.3/3 นางสุรียรักษ ปลื้มกมล 31 31 100 

อ.3/4 นางดวงเดือน ศรีคุณ 31 31 100 

อ.3/5 นางสาวสุนีย นิลพาทย 32 32 100 

อ.3/6 นางสาวปริศนา จุฬารัมย 32 32 100 

อ.3/7 นางสาวมนฤญช อินทรอุดม 33 33 100 

อ.3/8 นางสาวสุพรรษา คงมี 32 32 100 

รวม 668 668 100 

 จากตารางท่ี 1  พบวา ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น 

จํานวน 668 คน เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ป 2561 จํานวน 668 คน คิดเปนรอยละ 100   

 

ตารางท่ี 2  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียน             

มารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

ป.1/1 นางสุรัชวดี พิริยะตระกูล 35 35 100 

ป.1/2 นางสาวอนงค คอนรัมย 34 34 100 

ป.1/3 นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย 33 33 100 

ป.1/4 นางสาวดวงพร พรสาร 34 34 100 

ป.1/5 นางสาวอารดา หิรัญศดานันท 35 35 100 

ป.1/6 นางวิจิตร อาสาสุข 33 33 100 

ป.1/7 นางสาวจรรยา คนชุม 34 34 100 

ป.1/8 นางสาวพรรทิพา เสนาโนฤทธิ์ 33 33 100 

ป.1/9 นางดวงจันทร ชุบรัมย 34 34 100 

ป.1/10 นางภรภัทร แกงสันเทียะ 33 33 100 

รวม 338 338 100 
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 จากตารางท่ี 2  พบวาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้นจํานวน 338 คน 

เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2561  จํานวน 338 คน  คิดเปนรอยละ 100 

   

ตารางท่ี 3  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียน             

มารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2   

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

ป.2/1 นางเมทินี ราชวงศ 41 41 100 

ป.2/2 นางสมใจ เฮาประโคนมงคล 40 40 100 

ป.2/3 นางอนงรัตน ขยันชุมนุม 41 41 100 

ป.2/4 นางสาวจตุพร ผมทํา 40 40 100 

ป.2/5 นางสาวปณณธารี ศรีแกว 41 41 100 

ป.2/6 นางสาวปานทิพย กลอมรัมย 33 33 100 

ป.2/7 นางปาริชาติ วาปโส 33 33 100 

ป.2/8 นางนัตยา โซไธสง 34 34 100 

ป.2/9 นางรวงทอง ศรีศุภมิตร 29 29 100 

รวม 332 332 100 

 จากตารางท่ี 3 พบวาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น จํานวน 332 คน 

เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2561  จํานวน 332 คน คิดเปนรอยละ 100 

 

ตารางท่ี 4  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียน             

มารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

ป.3/1 นางวรินทร เอิบอ่ิม 39 39 100 

ป.3/2 นางสาวจิรุดาภรณ เพ่ิมสุขพัฒน 39 39 100 

ป.3/3 นางสาวอภิญญา วิชัยรัมย 39 39 100 

ป.3/4 นางมนทกานต ดาทอง 38 38 100 

ป.3/5 นางสาวดวงพร เข็มทอง 37 37 100 
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ตารางท่ี 4 (ตอ)  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 

โรงเรียนมารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

ป.3/6 นางวิลาวัลย บุญนําพา 27 27 100 

ป.3/7 นางปรียาภรณ มาตหนองแวง 27 27 100 

ป.3/8 นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน 29 29 100 

ป.3/9 นางสาววรลักษณ กีรัตน 31 31 100 

ป.3/10 นางลําเพยพรรณ พิมพจันทร 36 36 100 

รวม 342 342 100 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้นจํานวน 342 คน 

เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2561  จํานวน 342 คน  คิดเปนรอยละ 100 

 

ตารางท่ี 5  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียน             

มารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

ป.4/1 นางนภาพร บัตรประโคน 38 38 100 

ป.4/2 นางสาวละอองศรี สุขทวี 38 38 100 

ป.4/3 นางสาวพัชรินทร พวงเพ็ชร 36 36 100 

ป.4/4 นางสาวดารารัตน อัตโยโค 39 39 100 

ป.4/5 นางสาวสายสุณี เขียวรัมย 38 38 100 

ป.4/6 นางสาวดวงใจ แสนกลา 36 36 100 

ป.4/7 นางสาวภาริณี วรรณทวี 37 37 100 

ป.4/8 นางสมพิศ หมวดประโคน 37 37 100 

ป.4/9 นางกลิ่นแกว ทะสุนทร 38 38 100 

รวม 337 337 100 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้นจํานวน 337 คน 

เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2561  จํานวน 337 คน  คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางท่ี 6  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5   

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

ป.5/1 นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ 40 40 100 

ป.5/2 นางสาววัชราภรณ ฉันทปญญา 40 40 100 

ป.5/3 นายสาโรจน บูชารัมย 41 41 100 

ป.5/4 นางสาวดวงตา อรุณรัมย 42 42 100 

ป.5/5 นางอุไรวรรณ ธนูศร 42 42 100 

ป.5/6 นางทัศนีย ฉํ่าสันเทียะ 41 41 100 

ป.5/7 นางพรรณี คืนดี 29 29 100 

ป.5/8 นางสาวธัญจิรา ทองเรือง 31 31 100 

ป.5/9 นางภริตพร นวลเทา 34 34 100 

รวม 340 340 100 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้นจํานวน 340 คน 

เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2561  จํานวน 340 คน  คิดเปนรอยละ 100 
 

ตารางท่ี 7  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

ป.6/1 นางสาวมะลิ ทนกระโทก 41 41 100 

ป.6/2 นางสาวตรีรัตน ประทุมตรี 41 41 100 

ป.6/3 นางสาวชัญญานุช เกิดผล 40 40 100 

ป.6/4 นางสาวสุชาดา สาลีทอง 41 41 100 

ป.6/5 นางสาววิสา จันบัวลา 41 41 100 

ป.6/6 นางสาวศิรินันท ดวงนิล 39 39 100 

ป.6/7 นางสาวชลละดา ชิวรัมย 29 29 100 

ป.6/8 นางมลฤดี เฮงขวัญ 31 31 100 

ป.6/9 นางอรดี ศรีรัตน 44 44 100 

รวม 347 347 100 

 จากตารางท่ี 7 พบวาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนรวมท้ังสิ้นจํานวน 347 คน 

เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2561  จํานวน 347 คน  คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางท่ี 8  แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีไดเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียน             

มารียอนุสรณ ประจําปการศึกษา 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษา   

หอง ช่ือ – นามสกุล ครูประจําช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

รอยละ 
ท้ังหมด เขารวมโครงการ 

ม.1/1 นางสาวยุพา ชุมเสนา 47 47 100 

ม.1/2 นางสาวกัลยา ม่ังค่ัง 47 47 100 

ม.1/3 นางสาวจิราภรณ ประโมทะโก 47 47 100 

ม.2/1 นางสาวพจนา ศรีกระทุม 40 40 100 

ม.2/2 นางสาวพรธีรา การเกษ 41 41 100 

ม.2/3 นางสาวปวีณา สาระถี 40 40 100 

ม.2/4 นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 40 40 100 

ม.3/1 นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย 44 44 100 

ม.3/2 นางสาวพิมรดา แวดลอม 40 40 100 

ม.3/3 นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 39 39 100 

รวม 425 425 100 

 จากตารางท่ี 8 พบวา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น จํานวน 425 คน      

เขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ปการศึกษา 2561  จํานวน 425 คน  คิดเปนรอยละ 100 

 

ตารางท่ี 9  สรุปรายการจายเงินคาประกันอุบัติเหตุใหนักเรียน ตามโครงการประกันอุบัติเหตุ   

ประจําปการศึกษา 2561 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน จํานวนเงิน 

เตรียมอนุบาล – อนุบาล               668  คน 100,200  บาท 

ประถมศึกษาปท่ี 1 - 6             2,036  คน 305,400  บาท 

มัธยมศึกษา               425  คน            63,750  บาท 

รวมรับ             3,129  คน 469,350  บาท 

 หักจายเงินคาประกันอุบัติเหตุ 230,290  บาท 

 คงเหลือ           239,060  บาท 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา รายรับเงินคาประกันอุบัติเหตุจากนักเรียนท้ังหมด 3,129 คน รวมเปนรายรับ

ท้ังสิ้น 469,350 บาท หักรายจายเงินประกันท่ีใหกับนักเรียน 230,290 บาท คงเหลือ 239,060 บาท 
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แผนงานตามโครงสราง 

โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ 

ฝายธุรการ-การเงิน ปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ลําดับท่ี4   ปการศึกษา2561      

ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  การเงินและบัญชี       ฝายธรุการ-การเงิน    

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :  พันธกิจขอท่ี   6   ยุทธศาสตรขอท่ี   8   เปาหมายขอท่ี  1  

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานท่ี 2   ตัวบงช้ี/เกณฑท่ี   2.2, 2.3, 2.4   

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานท่ี 2   ประเด็นท่ี  2.2, 2.3, 2.4  

ลักษณะโครงการ ใหม  ตอเนื่อง 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนเปนงานท่ีสําคัญ เพ่ือชวยแบงเบาภาระ

คาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับผูปกครองหรือความรับผิดชอบของโรงเรียนถาตองประสบอุบัติเหตุภัยท่ี

คาดไมถึงท้ังทางดานชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและอ่ืนๆ เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับเด็กนักเรียนใน

โรงเรียน 

 โรงเรียนมารียอนุสรณไดดําเนินการ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนอยาง

ตอเนื่องโรงเรียนจึงตระหนักถึงความสําคัญ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวจึงตองจัดทําโครงการ

ประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนนี้ข้ึน 

  

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือชวยแบงเบาภาระคาใชจายผูปกครองเม่ือนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ     

 2.2  เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับนักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ 

 2.3  เพ่ือสรางความสัมพันธและเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน บาน และชุมชน 

 

3.  เปาหมาย 

 3.1 ดานปริมาณผูปกครองนักเรียนตระหนักในความสําคัญและใหนักเรียนเขารวมการ

ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ 



 

 

3.2 ดานคุณภาพ นักเรียนท่ีเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ ถาเกิดอุบัติเหตุท่ีบานหรือ

โรงเรียน จะไดรับความคุมครอง เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของผูปกครองไดเปนอยางดี 

 

4. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันวางแผน(P : PLAN)  

 

 

1–31 พ.ค. 2561 

 

ม.ปยะนุช 

ม.อัจฉรา 

ม.สมาพร 

 1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร

งบประมาณ 

 

 1.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 5,000 

 1.3 แตงตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  

 1.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

และเจาหนาท่ีในการดําเนินการ 

 

 

2. ข้ันดําเนินการ (D : DO)  

 

1–10 มิ.ย.61 

 

15พ.ค.61-30เม.ย.62 

 

ม.ปยะนุช 

ม.อัจฉรา 

ม.สมาพร 

 2.1  ชี้แจงกิจกรรมใหแกบุคลากรในฝาย

ไดรับทราบการดําเนินงานกิจกรรม 

2.2  ดูแลการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนท้ัง 

ในโรงเรียนและท่ีบาน ตลอดปการศึกษา 

 

 

3. ข้ันตรวจสอบติดตามประเมินผล(C : 

CHECK) 

15-30 เมษายน 62 

 

 

ม.อัจฉรา 

 

 3.1  ตรวจสอบและติดตาม  

 3.2  ปรับปรุงและแกไข  

   

4. ข้ันรายงานปรับปรุงพัฒนา (A : ACT)    

 4.1  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

4.2  วิเคราะหผลการดําเนินงานนําไป 

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป     

 

15-30 เมษายน 62 

  

ม.อัจฉรา 

 

     

 

 



 

 

5. งบประมาณ    

 5.1  งบโรงเรียน  5,000  บาท   5.2  งบจัดหา   -   บาท 

  รวม  5,000  บาท 

 

6. สถานท่ีดําเนินงาน โรงเรียนมารียอนุสรณ 

 

7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 

 

8.  เครื่องมือติดตาม และประเมินผล 

 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

 2. บัญชีรายชื่อนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

 3.  แบบสรุปรายการจายเงินคารักษาพยาบาลตามโครงการ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจ ในการเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุของ

นักเรียนในโรงเรียน เพราะเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงเรียนจะจายคารักษาพยาบาลใหทันที เพ่ือเปนการ

แบงเบาภาระคาใชจายกับผูปกครอง  

 2.  ผูปกครองใหนักเรียนเขารวมโครงการในปตอๆ ไป  

 

 

  



 

 

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย 

โครงการ/กิจกรรม  ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ 

หนวยงาน  การเงินและบัญชี    ฝายธุรการ – การเงิน 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

รายการ 

ขอกําหนด

มาตรฐาน/

คุณลักษณะ

เฉพาะ/คุณภาพ 

ราคาตอ

หนวย 

จํานวน

หนวย 

จํานวนเงิน หมาย

เหตุ 

บาท ส.ต  บาท ส.ต  

1 คาวัสดุ 

1.1 คาเอกสารดําเนินการ 

 

สํารองดําเนินการ 

    

5,000 

  

2 คาใชสอย 

2.1 คาอาหาร 

       

3 คาตอบแทน 

3.1 วิทยากร 

       

4 คายานพาหนะ 

4.1 คาเดินทางและท่ีพัก 

 

 

      

      

รวมประมาณคาใชจาย      (หาพันบาทถวน) 5,000   

 

สรุปประเภทงบประมาณ 

  งบประมาณ5,000     บาท  งบจัดหา..........................................บาท 

 

  ผูเสนอ      ผูพิจารณา 

 

 

 

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

(นางสาวอัจฉรา  เคยพุดซา)  (นางปยะนุช  สังขทองหลาง)  

ผูรับผิดชอบโครงการ  ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน 

 

 

 



 

 

 

(ซิสเตอรจํานันท  ไพรงาม)  ( บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ  ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการประกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน โรงเรียนมารียอนุสรณ 

 

  การประกันอุบัติเหตุนักเรียนในโรงเรียนเปนงานท่ีสําคัญ เพ่ือชวยแบงเบาภาระคาใชจายท่ี

อาจเกิดข้ึนไดกับผูปกครองหรือความรับผิดชอบของโรงเรียน ถาตองประสบอุบัติเหตุ ภัยท่ีคาดไมถึง 

ท้ังทางดานชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและอ่ืนๆ เพ่ือเปนสวัสดิการใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

โดยมีรายละเอียดของโครงการประกันอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน โรงเรียนมารียอนุสรณ ตําบลชุมเห็ด 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ดังนี้  

 

 การใหความคุมครอง 

 

 ใหความคุมครองในกรณีไดรับอุบัติเหตุทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 365 วัน หรือ 

1 ปเต็ม ขณะเรียนหรือประกอบกิจกรรมตางๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา ขณะเดินทางไป-กลับ 

ระหวางบานและโรงเรียน ทองเท่ียว ทัศนศึกษา เลนหรือซอมกีฬา การขับข่ีหรือซอนทาย

รถจักรยานยนตและภัยจากอุบัติเหตุอ่ืนๆ อัตราคาเบี้ยประกันภัยคนละ 150 บาท/ป 

 

 สิทธิการเขารับการรักษาพยาบาล 

 

 กรณีไดรับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถเขารับการรักษาไดท้ังโรงพยาบาลของรัฐ 

และโรงพยาบาลเอกชน โดยผูปกครองสํารองจายลวงหนา และนําใบเสร็จพรอมใบรับรองแพทยมา

เบิกคารักษาพยาบาลไดท่ีโรงเรียน ท้ังนี้ คารักษาพยาบาลรวมถึงคายา คาหองพัก คาผาตัด คา

เอ็กซเรย หรืออ่ืนๆ สามารถเบิกไดไมเกิน 6,000 บาทตออุบัติเหตุแตละครั้ง 

  

 หลักฐานท่ีใชในการเบิก 

 

 1.   ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ซ่ึงสามารถเบิกไดตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 6,000 บาท  

  ตออุบัติเหตุแตละครั้ง 

 2.   ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) 

 

 

 

 



 

 

 

 

ผลประโยชน / การคุมครอง 

โครงการประกันอุบัติเหตุของโรงเรียนมารียอนุสรณ 

 

อุบัติเหตุ ความคุมครอง 

1.  การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 30,000  บาท 

2.  สูญเสียอวัยวะ แขน 2 ขาง, ขา 2 ขาง, ตา 2 ขาง  

    หรืออยางใดอยางหนึ่งรวมกัน 

 

20,000  บาท 

3.  สูญเสียอวัยวะ 1 ขาง เชน แขน 1 ขาง, ขา 1 ขาง, ตา 1 ขาง 15,000  บาท 

4.  ทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ 20,000  บาท 

5.  สูญเสียชีวิตจากภัยรถจักรยานยนต 30,000  บาท 

6.  การฆาตกรรมหรือถูกลอบทํารายรางกาย 30,000  บาท 

7.  คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง 6,000   บาท 

             ชําระเบ้ียประกัน                150  บาท   /  คน  /  ป 

** กรณีผูปกครองสามารถใชสิทธิเบิกจากสวนราชการ ฯลฯ ได สามารถนําสําเนา

ใบเสร็จรับเงิน (ถายเอกสาร) พรอมใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) มาเบิกได ซ่ึงสามารถเบิกได

ครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีจายจริง และไมเกิน 3,000 บาท ตออุบัติเหตุแตละครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คําส่ังโรงเรียนมารียอนุสรณ 

ท่ี 126  / 2561 

    เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

  ประจําปการศึกษา 2561 

 

 

 ดวยโรงเรียนมารียอนุสรณ ไดจัดทําโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจําปการศึกษา 

2561 ชวยแบงเบาภาระคาใชจายผูปกครองนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ เปนสวัสดิการใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ และสรางความสัมพันธและเขาใจอันดีระหวางโรงเรียน บานและชุมชน 

 เพ่ือใหการดําเนินการโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 เปนไป

ดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกัน

อุบัติเหตุนักเรียน ประจําปการศึกษา 2561  ดังนี้ 

1.   คณะกรรมการฝายท่ีปรึกษา 

 1.  นายสุรชัย  เจริญพงศ   ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ  

 2.  นางสาวจํานันท  ไพรงาม  ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ  

 3.  นางสาวสุภารัตน  เหลืองรัตนวิมล รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  

 4.  นายสมบัติ  พิมพจันทร  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 

 5.  นางพิศมัย  นพคุณ   ผูชวยผูอํานวยการฝายอภิบาลและแพรธรรม 

 6.  นางภริตพร  นวลเทา   ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 7.  นางปยะนุช  สังขทองหลาง  ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน 

 8.  นายจตุพล  ออนสีทัน   ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานท่ัวไป 

 9.  นางสาวพรทิพย  สะอาดรัมย  หัวหนาฝายปฐมวัย   

มีหนาท่ี     ใหคําปรึกษา แนะนํา  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวย ความเรียบรอย  และมี

ประสิทธิภาพ 

 

 



 

 

2.  คณะกรรมการดําเนินงาน 

 1.  นางปยะนุช   สังขทองหลาง 

           2.  นางสาวสมาพร   วาปกัง 

           3.  นางสาวอัจฉรา   เคยพุดซา 

 4.  นางสาวศรินนา   แกวสีเคน 

 5.  นางปุณณิศา   นพคุณ 

 6.  นางสาวชณุตพร   เกตุเพชร 

 7.  นายเปรมปร ี วาปทะ 

 มีหนาท่ี จัดทําเอกสารเก่ียวกับรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุท้ังในและนอกโรงเรียน 

ติดตาม ประสานงานและจายคารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหกับผูปกครองนักเรียน และ

สรุปผลการประเมินการดําเนินงาน 

 

           ขอใหคณะครูท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ อยางมีประสิทธิภาพ และ                             

เกิดประสิทธิผลสูงสุด    

 ส่ัง  ณ  วันท่ี  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

 

 

       ลงชื่อ  

  ( นางสาวจํานันท  ไพรงาม ) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


