
แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าป ี

ส่วนที ่3 
ประมาณการรายรบั รายจ่าย ประจ าปขีองโรงเรยีน 

______________________________________________________________________ 
ประมาณการรายรบัจากเงนิงบประมาณ ปกีารศกึษา 2563 

รายการ 
จ านวน 

นักเรียน (คน) 
จ านวนเงนิ  

(บาท) 
1. เงินงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

162 589,832 

   1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 162 302,000 
      1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700.00 บาท / คน / ปี  29 49,300 
      2) ระดับประถมศึกษา 1,900.00 บาท / คน / ปี  133 252,700 
   1.2 เครื่องแบบนักเรียน 162 56,580 
      1) ระดับก่อนประถมศึกษา 300.00 บาท / คน / ปี 29 8,700 
      2) ระดับประถมศึกษา 360.00 บาท / คน / ปี 133 47,880 
   1.3 อุปกรณ์การเรียน 162 57,670 
      1) ระดับก่อนประถมศึกษา 200.00 บาท / คน / ปี 29 5,800 
      2) ระดับประถมศึกษา 390.00 บาท / คน / ปี 133 51,870 
   1.4 หนังสือเรียน 162 97,270 
      1) ระดับก่อนประถมศึกษา    200.00 บาท / คน / ปี 29 5,800 
      2) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1      625.00 บาท / คน / ปี  23 14,375 
      3) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2      619.00 บาท / คน / ปี        27 16,713 
      4) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3      622.00 บาท / คน / ปี  22 13,6840 
      5) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4      673.00 บาท / คน / ปี 20 13,460 
      6) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   806.00 บาท / คน / ปี  25 20,150 
      7) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6      818.00 บาท / คน / ปี    16 13,088 
   1.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 162 76,310 
      1) ระดับก่อนประถมศึกษา  430.00 บาท / คน / ปี 29 12,470 
      2) ระดับประถมศึกษา  480.00 บาท / คน / ปี 133 63,840 
 
 
 
ประมาณการรายจา่ยจากเงนิงบประมาณ ปกีารศกึษา 2563 จ าแนกได ้ดงันี ้
 1. การพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 163,080 บาท คิดเป็นร้อยละ 60  
 2. การบริหารท่ัวไป จ านวน 81,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 30  
 3. ส ารอง จ านวน 27,180 บาท คิดเป็นร้อยละ 10  
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่4 

รายะเอยีดโครงการ ประจ าปกีารศกึษา 2563 
_______________________________________________________________________________ 
โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปกีารศกึษา 2563  
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ 

การพฒันาการจัดการเรยีนการสอน 
1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 6,000. นางสาวเพ็ญศิริ  สุวรรณมณี 
2 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 20,000 นางสาวธนพร  ศรีสุวรรณ 
3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 25,000 นางสาวอาสมะ  บือราเฮง 
4 โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 47,000 นางสาวอาสมะ  บือราเฮง 
5 โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 3,000 นางสาวกรรณิการ์  บัวบุญ 
6 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 7,000 นายณัฐวัตร  นาคะวัจนะ 
7 โครงการนิเทศการเรียนการสอน 3,800 นางสาวธีปภา  สารพงษ์ 
8 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 นายประเสริฐ  จันทร์ทอง 
9 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,000 นางสาวธีปภา  สราพงษ์ 
10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 32,000 นายพัชรพล  พัฒน์ชู 
11 โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 22,280 นายณัฐวัตร  นาคะวัจนะ 

รวม 11 โครงการ เปน็เงนิ 163,000  
การบริหารทัว่ไป 
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 4,000 นายประเสริฐ  จันทร์ทอง 
2 โครงการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร 30,000 นางสาวธนพร  ศรีสุวรรณ 
3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน 12,500 นางสาวเพ็ญศิริ  สุวรรณมณี 
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 35,000 นางสาวกรรณิการ์  บัวบุญ 
 รวม 4 โครงการ เปน็เงนิ 81,500  

กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 
1 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 30,000 นางสาวธีปภา  สารพงษ์ 

รวม 1 โครงการ 30,000  
 

 


