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ส่วนที่  3 

แผนงบประมาณ 

1. งบเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้ใช้จ่ายรายหัว 
1.1 ที่มาของงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว)ท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของโรงเรียนวัดสิริมงคล  ค านวณจากจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2563  ปีการศึกษา 2563  ดัง
รายละเอียดแสดงในตาราง 

ระดับ 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

หัวละ/ปี 
(บาท) 

รายการ 
จ านวนเงิน

(บาท) 
หมายเหตุ 

ก่อน
ประถมศึกษา 

36 1,700 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
งานจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษางบเงินอุดหนุน : เงิน
อุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

61,200  

ประถมศึกษา 152 1,900 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
งานจัดการศึกษาประถมศึกษางบ
เงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

288,800  

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

54 3,500 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
งานจัดการศึกษามัธยมศึกษางบ
เงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

189,000  

รวมงบประมาณ 539,000  
เงินคงเหลือจากปีงบประมาณ 2563 248,300  

รวมงบประมาณทั้งหมด 787,300  
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1.2 แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนวัดสิริมงคล ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

  
งบประมาณทั้งหมด ปีงบประม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณท้ังหมด   
จ านวน 787,300 บาท 

งบค่าสาธารณูปโภค 
จ านวน 100,000  บาท 

งบด าเนินงาน 
จ านวน 687,300 บาท 

ภารกิจงานประจ า 
จ านวน 687,300 บาท 

   

งบวิชาการ 
จ านวน 412,380  บาท 

    บาท 

งบส ารองจ่าย 
จ านวน 68,730 บาท 

    

งานวิชาการ 
จ านวน 412,380  บาท 

 

งานบุคลากร 
จ านวน 39,100  บาท 

งานแผนและงบประมาณ 
จ านวน 26,060 บาท 

 

งานบริหารทั่วไป 
จ านวน  141,030  บาท 

งบบริหารทั่วไป 
จ านวน 206,190 บาท 
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1.3  รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามแผนภูมิจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนวัดสิริมงคล  
ปีงบประมาณ  2564  ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 

ที ่ รายการจัดสรร งบประมาณที่จัดสรร(บาท) หมายเหตุ 
1 
2 

งบค่าสาธารณูปโภค 
งบด าเนินงาน 

100,000 
687,300 

 

รวมทั้งสิ้น 787,300  
 

1.4 งบด าเนินงานจ าแนกตามประเภทการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนวัดสิริมงคล  ประจ าปี
งบประมาณ  2564  ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 

ที ่ ประเภทการใช้จ่าย งบประมาณ 
หมายเหตุ 

(ร้อยละการจัดสรร) 
1 
2 
3 

งบวิชาการ  
งบบริหารทั่วไป  
งบส ารองจ่าย  

412,380 
206,190 
68,730 

(60 %) 
(30 %) 
(10 %) 

รวมทั้งสิ้น  687,300 100 % 
 

1.5  สรุปการจัดสรรงบประมาณ  จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดสิริมงคล  ประจ าปี
งบประมาณ  2564  ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 

รายการจัดสรรงบประมาณ งบจัดสรรทั้งปี 
ช่วงเวลาจัดสรร 
ในปีการศึกษา หมายเหตุ 

2/2563 1/2564 
1.  งานบริหารวิชาการ 
2.  งานบริหารแผนและงบประมาณ 
3.  งานบริหารงานบุคคล 
4.  งานบริหารทั่วไป 
5.  งบส ารองจ่าย 

434,400 
26,060 
39,100 
141,030 
68,730 

70,000 
26,060 

- 
75,480 

- 

364,400 
- 

39,100 
65,550 
68,730 

 

รวมทั้งสิ้น 687,300 171,540 515,760  
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2.  งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

 2.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
หัวละ/ปี 
(บาท) 

จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

ก่อนประถมศึกษา 36 200 7,200  
ประถมศึกษา 152 390 59,280  
มัธยมศึกษาตอนต้น 54 420 22,680  

รวมงบประมาณ 89,160  

 2.2 ค่าหนังสือแบบเรียน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
หัวละ/ปี 
(บาท) 

จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

ก่อนประถมศึกษา 36 200 7,200  
ประถมศึกษาปีที่ 1 18 625 11,250  
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 619 13,618  
ประถมศึกษาปีที่ 3 30 622 18,660  
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 673 11,441  
ประถมศึกษาปีที่ 5 34 806 27,404  
ประถมศึกษาปีที่ 6 31 818 25,358  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 764 12,988  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 877 14,909  
มัธยมศึกษาปีที ่3 20 949 18,980  

รวมงบประมาณ 161,808  

2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
หัวละ/ปี 
(บาท) 

จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

ก่อนประถมศึกษา 36 300 10,000  
ประถมศึกษา 152 360 54,720  
มัธยมศึกษาตอนต้น 54 450 24,300  

รวมงบประมาณ 89,020  
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2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
หัวละ/ปี 
(บาท) 

จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

ก่อนประถมศึกษา 36 430 15,480  
ประถมศึกษา 152 480 72,960  
มัธยมศึกษาตอนต้น 54 880 47,520  

รวมงบประมาณ 135,520  

3. งบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
หัวละ/ปี 
(บาท) 

จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

ก่อนประถมศึกษา - - -  
ประถมศึกษา 78 1,000 78,000  
มัธยมศึกษาตอนต้น 32 3,000 96,000  

รวมงบประมาณ 174,000  
3.1 ระดับประถมศึกษา(ป.1-6)จัดสรรให้คนละ  1,000  บาท/คน/ปี (ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวน 

นักเรียนระดับประถมศึกษา) 
3.2 ระดับมัธยมศึกษา(ม.1.-3)จัดสรรให้คนละ  3,000  บาท/คน/ปี (ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวน 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา) 
 
4. งบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
หัวละ/ปี 
(บาท) 

จ านวน 
(วัน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ก่อนประถมศึกษา 36 20 200 144,000  
ประถมศึกษา 152 20 200 608,000  
มัธยมศึกษาตอนต้น - - - -  

รวมงบประมาณ 752,000  
4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา จัดสรรให้คนละ 20 บาท/คน/วัน จ านวน 200 วัน (100 %) 
4.2 ระดับประถมศึกษา จัดสรรให้คนละ 20 บาท/คน/วัน จ านวน 200 วัน (100 %) 
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5. แผนการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนวัดสิริมงคล 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รายละเอียดดังแสดงในตาราง 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ที่มาของงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
ทั่วไป 

อุดหนุน 
เรียนฟรี 

อ่ืนๆ 

1.  งบค่าสาธารณูปโภค 
1 ค่าไฟฟ้า/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 100,000 - - จ าเริญ  สายจีน 

รวมงบค่าสาธารณูปโภค 100,000 - -  
2.  งบด าเนินงาน 
2.1 งานบริหารวิชาการ 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 10,000 - - พิสมัย  แหลมทอง 
2 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 15,000 - - พิสมัย  แหลมทอง 
3 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 10,000 - - พิสมัย  แหลมทอง 
4 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 60,000 - - พิสมัย  แหลมทอง 
5 โครงการห้องสมุดมีชีวิตรักการอ่าน 20,000 - - ขนิษฐา  สลุบพล 
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30,000 10,000 - สุมาลี  รักสมบัติ 
7 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียน 30,000 - - สุมาลี  รักสมบัติ 
8 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 10,000 - - สลักจิต  มนไธสง 
9 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน 40,000 20,000 - พิสมัย  แหลมทอง 
10 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
10,000 10,000 - สลักจิต  มนไธสง 

11 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 15,000 10,000 - พิสมัย  แหลมทอง 
12 โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 30,000 4,000 - มาลัย  เป็นนวล 
13 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 10,000 4,000 - มาลัย  เป็นนวล 
14 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
31,420 - - ขนิษฐา  สลุบพล 

15 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 60,000 40,000 - พิสมัย  แหลมทอง 
16 โครงการส่งเสริมการจัดการการศึกษาพิเศษ 10,000 - - สุมาลี  รักสมบัติ 
17 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 20,960 - - ขนิษฐา  สลุบพล 

รวมงบบริหารวิชาการ 412,380 98,000 -  
2.2 งานบริหารงานบุคคล 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 30,000 - - รุจิรา กฤตเวทิน 
2 โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 
9,100 - - จิตราพรรณ  

อุ่นศิริวงศ์ 
รวมงบบริหารงานบุคคล 39,100 - -  
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5. แผนการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนวัดสิริมงคล 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดังรายละเอียดแสดงในตาราง(ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ที่มาของงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
ทั่วไป 

อุดหนุน 
เรียนฟรี 

อ่ืนๆ 

2.3 งานบริหารแผนและงบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาแผนงานและงบประมาณ

ประจ าปี 
26,060 - - จ าเริญ  สายจีน 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
(เรียนฟรี 15 ปี) 

- 339,988 - สลักจิต  มนไธสง 

3 โครงการส่งเสริมเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

- - 174,000 สลักจิต  มนไธสง 

รวมงบบริหารแผนและงบประมาณ 26,060 339,988 174,000  
2.4 งานบริหารทั่วไป 
1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนและปฐมนิเทศ

นักเรียน 
10,000 - - อรพินท์  

อันช านาญ 
2 โครงการสุขภาพดี มีอนามัย 10,000 - - วินัย  จอดนอก 
3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 15,000 10,000 - อ านาจ ศรีภูวงศ์ 
4 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 10,000 - - ขนิษฐา  สลุบพล 
5 โครงการเสริมสร้างความมือระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน 
10,000 - - อรพินท์  

อันช านาญ 
6 โครงการโรงเรียนสีขาว 5,000 - - วินัย  จอดนอก 
7 โครงการโรงเรียนร่มรื่นสวยงาม 26,030 - - วินัย  จอดนอก 
8 โครงการเสริมสร้างวินัยและมารยาทของนักเรียน 5,000 - - อรัญ บุญเฮ้า 
9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 20,000 7,960 - วินัย  จอดนอก 
10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
5,000 - - อรัญ  บุญเฮ้า 

11 โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 25,000 20,000 - อรัญ  บุญเฮ้า 
12 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน - - 748,000 อรพินท์ อันช านาญ 

รวมงบบริหารทั่วไป 141,030 37,960 748,000  
     
3. งบส ารองจ่าย (10% ของเงินอุดหนุนรายหัว) 68,730 - - จ าเริญ สายจีน 
4. รวมงบประมาณทั้งสิ้น 787,300 475,948 1,670,000  
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6. สรุปการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการจัดสรรงบประมาณ งบจัดสรรทั้งปี 
ช่วงเวลาจัดสรร 
ในปีการศึกษา หมายเหตุ 

2/2563 1/2564 
1. งบอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายรายหัว 
2. งบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
      1.1 ค่าหนังสือเรียน 
      1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
      1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  งบปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
4.  งบอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 

787,300 
475,948 
161,808 
89,160 
89,020 
135,960 
174,000 
748,000 

517,800 
112,560 

- 
44,580 

- 
67,980 
87,000 
374,000 

269,500 
363,388 
161,808 
44,580 
89,020 
67,980 
87,000 
374,000 

 

รวมทั้งสิ้น(1+2+3+4) 2,185,248 1,091,360 1,093,888  
 
 


