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บทท่ี 3 
การบริหารงบประมาณ และโครงการ 

 

การประมาณรายการรายรับ 
การประมาณรายการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  (10 มิ.ย. 62) 

ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
 

ที ่ รายการ 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

1 เงินอุดหนุนรายหัว 
1.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   87         304,500  00  
1.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   83         290,500  00  
1.3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   65         227,500  00  
1.4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   66         250,800  00  
1.5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   63         239,400  00  
1.6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   60         228,000  00  

รวม 424 1,540,700 00  
2 เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 

2.1 ปัจจัยพื้นฐาน (ม.ต้น) 86 129,000 00  
2.2 โครงการเรียนฟรี 15 ปี - 746,851 00  

รวม - 875,851 00  
3 เงินอ่ืน ๆ 

3.1 เงินรายได้สถานศึกษา - - 00  
รวมทั้งหมด  00  
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เงินอุดหนุนรายหัว 
1.1  เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจากปีก่อน  (มัธยมศึกษาตอนต้น + มัธยมศึกษาตอนปลาย)  

=       -      บาท 
1.2  เงินอุดหนุนรายหัวปีนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(จ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย. 62     235     x  3,500    บาท)   

=       822,500  บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(จ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย. 62      189    x 3,800    บาท)   
=       718,200           บาท 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว =     1,540,700           บาท 
 

 หมายเหตุ  อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปี   บาท 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  =  3,500  บาท/คน/ปี 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย =  3,800  บาท/คน/ปี  

เงินรายได้สถานศึกษา 
 2.1  เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจากปีก่อน  =              -              บาท 
  -  ค่าจ้างครู งบ อบจ.    =      -  บาท 
  -  ค่าจ้าง พ่ีเลี้ยง  แม่บ้าน    =      -  บาท 
  -  รายได้อ่ืน ๆ      =      -  บาท 
 2.2  เงินรายได้สถานศึกษา (ที่คาดว่าจะได้รับ)   =              บาท 
  -  เงินรายได้จากการนห้เช่าสถานที่   =      -       บาท 

   รวมเงินรายได้สถานศึกษา  =             -        บาท 
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การประมาณรายการรายรับ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 
........................................................................ 

 
1. เงินอุดหนุนรายหัว = 1,540,700 บาท 
2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 30 % ของนักเรียน ม.ต้น = 129,000 บาท 
3. เงินเรียนฟรี 15 ปี    
  3.1  ค่าหนังสือ = 364,741 บาท 
 3.2  ค่าเครื่องแบบนักเรียน = 196,470 บาท 
 3.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน = 185,640 บาท 
 3.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน = 300,491 บาท 
4. เงินรายได้สถานศึกษา    
 4.1  ร้านค้าโรงอาหาร = - บาท 
 4.2  เงินระดมทุนเพ่ือการศึกษา = - บาท 

งบจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น   = 2,717,042 บาท 
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ประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
หักค่าใช้จ่ายจ าเป็น 

1. งบบุคลากร    
 1.1  เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว    
  - ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน (7,000 x12) = 84,000 บาท 
2. งบด าเนินการ    
 - ค่าบริการไปรษณีย์ + เก็บขยะของเทศบาล = 2,000 บาท 
 - ค่าไฟฟ้า = 270,000 บาท 
 - ค่าโทรศัพท์/ค่านช้บริการอินเตอร์เน็ต = 20,000 บาท 
 - ค่าประกันภัยรถยนต์  = 20,000 บาท 
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 50,000 บาท 
 - ค่าเดินทางไปราชการ = 100,000 บาท 
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ = 20,000 บาท 
 - ค่าวัสดุการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา = 100,000 บาท 
3. งบลงทุน    
 - ค่าครุภัณฑ์** (+6,570 บ.) = 106,570 บาท 
 - ซ่อมแซมอาคารสถานที่  = 120000 บาท 
4. งบเงินอุดหนุน    
 - จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน = 196,470  บาท 
 - จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน  =      185,640  บาท 

 - จ่ายค่าหนังสือเรียน = 364,741  บาท 

 - จ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน ม.ต้น = 129,000  บาท 

 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน = 300,491 บาท 
5. รายได้สถานศึกษา    
 - ร้านค้าโรงอาหาร = - บาท 
  รวมทั้งส้ิน   = 2,068,912 บาท 

  **คงเหลือ     2,717,042 - 2,068,912 = 648,130 บาท 
 



58 
 

การจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน    648,130    บาท 

 
1. งบบริหารวิชาการ 60 %   = 388,878 บาท 
 1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ = 129,460 บาท 
 1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย = 20,000 บาท 
 1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ = 35,500 บาท 
 1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ = 16,500 บาท 
 1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม = 22,000 บาท 
 1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  = 71,418 บาท 
 1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ = 20,000 บาท 
 1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  = 65,000 บาท 
 1.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ = 9,000 บาท 
 1.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ** = 300,491 บาท 
     1.10.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ** = 97,991 บาท 

     1.10.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/ลูกเสือ เนตรนารี ** = 48,500 บาท 

     1.10.3 กิจกรรมทัศนศึกษา ** = 150,000 บาท 

     1.10.4 กิจกรรมด้าน ICT ** = 4,000 บาท 
2. งบบริหารทั่วไป 30 %   = 194,439 บาท 
 2.1 กลุ่มบริหารงบประมาณ   = 92,330 บาท 
 2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ** = 184,000 บาท 
 2.3 กลุ่มบริหารทั่วไป = 102,109 บาท 
3. งบส ารองจ่าย 10 %   = 64,813 บาท 

 
หมายเหต ุ   เครื่องหมาย ** หมายถึง  ไม่น าจ านวนเงินมาคิดรวม เนื่องจากมีงบประมาณเฉพาะกิจกรรมแล้ว 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ตามแผนการปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

 
1. รายละเอียดการใช้เงินงบบริหารวิชาการ (60%) 
 

ที ่ งาน / โครงการ / กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 

 

ฝ่ายบริหารวิชาการ [129,460] [746,851]   
1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ด าเนินงานวิชาการ 

8,000    ครูจิรัชยา 

1.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

1,000    ครูภรภัค/ 
ครูจิรัชยา 

1.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ 

1,000    ครูจิรัชยา 

1.4 โครงการพัฒนางานทะเบียน 8,000    ครูนาฏชนก 
1.5 โครงการจัดระบบงานวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

7,290   *รวมเงินกัน 
+100000 บ. 

ครูวัชระพงศ์ 

1.6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

10,000    ครูวัชระพงศ์ 

1.7 โครงการจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

1,600    ครูอนุรักษ์ 

1.8 โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

0   ครูวัชระพงศ์ 

1.9 โครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

32,000    ครูกนกอร 

1.10 โครงการงานรับนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 2563 

6,000    ครูกนกอร/ 
ครูนาฏชนก 

1.11 โครงการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพภายนนสถานศึกษา 
 

6,000    ครูวชิรญา 
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ที ่ งาน / โครงการ / กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ 
 1.12 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
500    ครูภรภัค/ 

ครูวชิรญา 
1.13 โครงการจัดท าสารสนเทศของ
โรงเรียน 

1,070    ครูวรินดา 

1.14 โครงการ จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 
เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

10,000    ครูกนกอร 

1.15 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

3,000    ครูครรชิต 

1.16 โครงการการส่งเสริมและสนับสนุน
ศักยภาพผู้เรียนด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS)  

5,000    ครูหม้านฟ้า 

1.17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

2,000    ครูครรชิต 

1.18 โครงการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน
คุณธรรม 

15,000    ครูครรชิต 

1.19 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

12,000    ครูศุภสิทธิ์ 

1.20 โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ 
(หนังสือเรียน)  

 364,741  ครูครรชิต/ 
ครูจิราภรณ์ 

1.21 โครงการจัดแจกอุปกรณ์การเรียน 
 185,640  ครูครรชิต/ 

ครูจักรพงษ์ 

1.22 โครงการจัดแจกเครื่องแบบนักเรียน 
 196,470  ครูครรชิต/ 

ครูจิราภรณ์ 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [20,000]    

2.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทย 

20,000   ครูจักรพงษ์ 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [35,500]    
3.1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 

12,000    ครูวัชร 
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ที ่ งาน / โครงการ / กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ 
 3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

คณิตศาสตร์ 
1,500    ครูนงลักษณ์ 

3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพ้ืนฐาน
การนช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad 

2,000    ครูวัชระพงศ์ 

3.4 โครงการค่ายพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

20,000   ครูนงลักษณ์/
ครูมณตรี 

4 กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [16,500]    
4.1 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1,500    ครูนาฏชนก 
4.2 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี  
สื่อและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ 

6,000    ครูมณตรี 

4.3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 

9,000    ครูมณตรี 

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

[22,000]    

5.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

3,000    ครูจิราภรณ์ 

5.2 โครงการวันอาเซียน (Asean Day) 2,000    ครูจิราภรณ์/ 
ครูศรีไพร 

5.3 โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็ก 

2,000    ครูจิราภรณ์ 

5.4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 15,000    ครูจิราภรณ์ 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา [71,418]    

6.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพล
ศึกษา 

16,118   ครูศุภสิทธิ์/ 
ครูอานิสา 

6.2 โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายนน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

35,000   ครูศุภสิทธิ์/ 
ครูอานิสา 

6.3 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 20,300   ครูศุภสิทธิ์/ 
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ที ่ งาน / โครงการ / กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ 
 ครูอานิสา 

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี  
นาฏศิลป ์

[20,000]    

7.1 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับ
ศิลปะ 

5,000    ครูวรวีร์ 

7.2 โครงการส่งเสริมทักษะพัฒนา 
ศิลปาชีพ 

5,000    ครูวรวีร์ 

7.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ของ
ผู้เรียน 

10,000    ครูวรวีร์ 

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

[65,000]    

8.1 โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ 

14,000    ครูม่านทอง 

8.2 โครงการตามรอยพระบาทศาสตร์
พระราชา 

1,000    ครูมณตรี 

8.3 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ICT 

50,000  
  

ครูวชิรญา 

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [9,000]    
9.1 โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3,000   ครูกฤติยา 

9.2 โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส 3,000   ครูกฤติยา 
9.3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

3,000   ครูจรรยารักษ์ 

10 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  300,491   
10.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ  [97,991]   
   1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 3,000   ครูมณตร ี

   2) โครงการแนะแนวและศึกษาต่อ  8,000   ครูจรรยารักษ์ 
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ที ่ งาน / โครงการ / กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ 
 

    3) โครงการงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียน 

 86,991   ครูครรชิต 

10.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/ลูกเสือ 
เนตรนาร ี

 [48,500]   

   1) โครงการอยู่ค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นนหญ่ 

 44,000   ครูมณตร ี

   2) โครงการพัฒนากองลูกเสอืพระราชา  2,500   ครูมณตร ี
   3) โครงการวันส าคัญทางลูกเสือ  2,000   ครูมณตร ี

10.3 กิจกรรมทัศนศึกษา  [150,000]    
   1. โครงการทัศนศึกษานักเรียน      150,000  ครคูรรชิต 
10.4 กิจกรรมด้าน ICT  [4,000]   
   1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 4,000  ครูวชิรญา 

รวมทั้งสิ้น 392,820 1,047,342   
 
2. รายละเอียดการใช้เงินงบบริหารทั่วไป (30 %)   
 

ที ่ งาน / โครงการ / กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ 
1 ฝ่ายบริหารงบประมาณ [92,330]    

   1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ  

30,000    ครูนงลักษณ์ 

   1.2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (2563-2565) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ก าแพงเพชร 

12,330    ครูหม้านฟ้า 

   1.4 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 
(*นช้จ่ายจ าเป็น

  ครูสุริยัน 
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ที ่ งาน / โครงการ / กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ 
 อีก 100,000 บ.)  

2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล [184,000]    
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000 

*(นช้จ่ายจ าเป็น) 

  ครูวรวีร์ 

2.2 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 84,000 
*(นช้จ่ายจ าเป็น) 

  ครูวรวีร์ 

3 ฝ่ายบริหารทั่วไป [102,109]    
3.1 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
งานธุรการ 

13,000   ครูศุภสิทธิ์ 

3.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะ 10,000   ครูสุริยัน 

3.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ภายนนโรงเรียน 

2,000   ครูสุริยัน 

3.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ยุว อสคบ. 
และ อย. น้อย 

500   ครูวรวีร์ 

3.5 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ า
ห้องพยาบาล 

500   ครูพจมาน 

3.6 โครงการชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง 0   ครูพจมาน/ 
ครูวรินดา 

3.7 โครงการประกันอุบัติเหตุหมู่ของ
นักเรียน 

0   ครูพจมาน 

3.8 โครงการประชาสัมพันธ์ 4,000   ครูวชิรญา 
3.9 โครงการการเลือกตั้งประธานนักเรียน 500   ครูสุริยัน 
3.10 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

2,000   ครูศุภสิทธิ์ 

3.11 โครงการปลอดภัยไม่ไร้รัก 500   ครูวรวีร์ 
3.12 โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 800   ครูสุริยัน 
3.13 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 2,000   ครูศุภสิทธิ์ 
3.14 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 2,000   ครูศุภสิทธิ์ 
3.15 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,809   ครูสุริยัน 
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ที ่ งาน / โครงการ / กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ 
3.16 โครงการ ส่งเสริมระเบียบวินัยผู้เรียน 
 

1,500   ครูสุริยัน 

 3.17 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

20,000   ครูศุภสิทธิ์ 

3.18 โครงการถวายพระพร 26,000 

*(ขอนช้เงินไป
ราชการ) 

  ครูสุรรัตน์ 

3.19 โครงการค่ายองค์รวมกลุ่มโรงเรียนนน
พระราชูปถัมภ์ฯ 

35,000   ครูสุรรัตน์ 

3.20 โครงการนิทรรศการและแสดงผลงาน
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนนนพระราชูปถัมภ์ฯ 

  63,000 

*(ได้เงิน
สนับสนุนจาก

กลุ่ม รร.) 

ครูสุรรัตน์ 

3.21 โครงการพิธีรับพระราชทาน
ประกาศนียบัตรกลุ่มโรงเรียนนนพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

  100,650 
*(ได้เงิน

สนับสนุนจาก
กลุ่ม รร.) 

ครูสุรรัตน์ 

3.22 โครงการประชุม สัมมนา และศึกษาดู
งานบุคลากรกลุ่มโรงเรียนนนพระราชูปถัมภ์
ฯ 

20,000 

*(ขอนช้เงินไป
ราชการ) 

 87,200 
*(ได้เงิน

สนับสนุนจาก
กลุ่ม รร.) 

ครูสุรรัตน์ 

3.23 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล 

1,000   ครูม่านทอง 

3.24 โครงการสะอาดสวย ด้วยมือเรา 5,000   ครูสุริยัน 
3.25 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษ 

  22,000 
**(กองทุน

ปัจจัยพื้นฐาน
ยากจน) 

ครูวรินดา 

3.26 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการด าเนินงานภายนนสถานศึกษา 

382,000 
*(ค่านช้จ่ายจ าเป็น) 

  ครูจักรพงษ์ 

รวมทั้งสิ้น 194,439  22,000  
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3. รายละเอียดการใช้เงินงบส ารองจ่าย (10 %) 
 

ที ่ งาน / โครงการ / กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืน ๆ ผู้รับผิดชอบ 
งบส ารองจ่าย [64,813]    
1      
2      

รวมทั้งสิ้น 64,813    
 


