
 

คํานํา 

 

 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหาร

และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ไดกําหนด

เก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปนภารกิจของโรงเรียนในดานการวางแผนการบริหารการศึกษา 

โดยใหใชเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซ่ึงอยูในกรอบทิศทางของ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4  ป(2563-2566) ของโรงเรยีน รวมท้ังยังเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจท่ีกําหนดเก่ียวกับการใชจายงบประมาณการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัยจึงไดจัดทําแผนบริหารงบประมาณนี้ข้ึน  

 ขอขอบคุณคณะผูจัดทําผูท่ีเก่ียวกับของทุกฝายเปนอยางสูงไว ณ วันนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หนา 

 

สวนท่ี 1 แนวทางการดําเนินการ และเกณฑการจัดสรรงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

             ข้ันพ้ืนฐาน           

สวนท่ี 2  แนวทางการบริหารจดัการงบประมาณ 

สวนท่ี 3 ประมาณการรายรบั รายจายประจําปการศึกษา 2563 

สวนท่ี 4 แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 1 

แนวทางการดําเนินการ และเกณฑการจัดสรรงบประมาณ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรัฐจัดสรร

งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด 

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานงบเงินอุดหนุนจํานวน 5 รายการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 37,203,764,300 บาท ดังนี้ 

 1. คาจัดการเรียนการสอน 22,596,155,400 บาท 

 2. คาหนังสือเรียน 5,062,019,700 บาท 

 3. คาอุปกรณการเรียน 2,561,938,500 บาท 

 4. คาเครื่องแบบนักเรียน 2,665,732,600 บาท 

 5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4,317,918,100 บาท 

โดยมีแนวทางการดําเนินการ และเกณฑการจัดสรร ดังนี้ 

1. คาจัดการเรียนการสอน 

 คาจัดการเรียนการสอน หมายถึง เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก เงินอุดหนุนรายหัว ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน

ยากจน คาอาหารนักเรียนประจําพักนอน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 

โดยมีเกณฑและแนวทางการดาเนินการ ดังนี้ 

 1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สาหรับนักเรียนท่ัวไป 

  1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 

         จัดสรรใหนักเรียนทุกคนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย

มีอัตราการจัดสรรจําแนกตามระดับ ดังนี้ 

   ระดบักอนประถมศึกษา 1,700 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 850 บาท/คน) 

   ระดบัประถมศึกษา 1,900 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 950 บาท/คน) 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3,500 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 1,750 บาท/คน) 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 1,900 บาท/ 

2. คาหนังสือเรียน 

 2.1 งบประมาณคาหนังสือเรียนท่ีไดรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับงบประมาณป พ.ศ. 2563 เปนคาหนังสือ 

เสริมประสบการณสําหรับระดับกอนประถมศึกษา คาหนังสือเรียนทุกระดับชั้น และแบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน 



เฉพาะ ป.1 - ป.6 ใน 3 กลุมสาระการเรียนรูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจัดสรรใหนักเรียนมีหนังสือใชเรียน 

ครบทุกคน ดังนี้ 

  มูลคาหนังสือตอชุด 

  กอนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ป 

  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1,625 บาท/คน/ป 

  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2,619 บาท/คน/ป 

  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3,622 บาท/คน/ป 

  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4,673 บาท/คน/ป 

  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5,806 บาท/คน/ป 

  ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6,818 บาท/คน/ป 

  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1,764 บาท/คน/ป 

  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2,877 บาท/คน/ป 

  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3,949 บาท/คน/ป 

2.2 ลักษณะของหนังสือที่ใช 

  กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาจัดซ้ือหนังสือตามกิจกรรมการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก 

  2.2.1 ระดบักอนประถมศึกษา 

         เปนหนังสือเสริมประสบการณระดับชั้นอนุบาลท่ีสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

  2.2.2 ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 

         เปนหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ 

   1) ภาษาไทย 

   2) คณิตศาสตร 

   3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   4) สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

   5) สุขศึกษาและพลศึกษา 

   6) ศิลปะ 

   7) การงานอาชีพ 

   8) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

  และแบบฝกหัดในรายวิชาพ้ืนฐาน 3 กลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมี เพ่ือเสริมทักษะท่ีจําเปนแก 



นักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาเทานั้น ไดแก 

   1) ภาษาไทย 

   2) คณิตศาสตร 

   3) ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

  2.2.3 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) 

          เปนหนังสือเรียน สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

หมายเหตุ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้นใหใชมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระ 

การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 1239/2560 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 

3. คาอุปกรณการเรียน 

 3.1 งบประมาณคาอุปกรณการเรียน 

      คาอุปกรณการเรียน หมายถึง อุปกรณการเรียนท่ีจําเปนและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ไดแก สีเทียน สีนา ดินน้ํามันไรสารพิษ กรรไกรสาํหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม

บรรทัด กระเปานักเรียน ฯลฯ ในอัตราดังนี้ 

  ระดบักอนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 100 บาท/คน) 

  ระดบัประถมศึกษา 390 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 195 บาท/คน) 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 420 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 210 บาท/คน) 

  ท้ังนี้ ผูปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจายระหวางอุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได 

 3.2 แนวทางการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณการเรียน 

  3.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะโอนงบประมาณคาอุปกรณการเรียน

ใหแกหนวยเบิกจาย (สพป. สพม. และโรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิกจาย) เพ่ือใหดําเนินการโอนเงินงบประมาณ 

คาอุปกรณการเรียน ซ่ึงเปนเงินอุดหนุนท่ัวไป เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาในสังกัด 

  3.2.2 สถานศึกษาจายเงินสดใหกับนักเรียน และ/หรือผูปกครอง โดยดําเนินการข้ันตอน 

การจายเงิน การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ดังนี้ 

   1) เม่ือสถานศึกษาไดรับเงินงบประมาณใหตรวจสอบจํานวนเงินท่ีไดรับแจง 

การโอนเงินและจานวนเงินในบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาวามีจานวนเงินท่ีถูกตองตรงกัน 

   2) สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษา 

ตามจํานวนเงินท่ีไดรับสงสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือรวบรวมไวเปนหลักฐาน 

   3) สถานศึกษาแตงตั้งผูจายเงินอยางนอย 2 คน โดยมีครูประจําชั้นรวมเปน 

ผูจายเงินใหกับนักเรียนและ/หรือผูปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไมสามารถลงลายมือชื่อ 



รับเงินได ใหผูปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานการจายเงิน  

   4) สถานศึกษาแจงใหนักเรียนและ /หรือผูปกครองจัดซ้ือ จัดหาอุปกรณการเรียน 

ไดตามความตองการ เชน จัดซ้ือจากรานคา ชุมชน ฯลฯ โดยดําเนินการใหทันกอนเปดภาคเรียน สําหรับ

โรงเรียนท่ีหางไกลทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหและศูนยการศึกษาพิเศษ 

ซ่ึงผูปกครองหาซ้ือไดลําบาก สถานศึกษาสามารถดําเนินการชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการจัดหาได 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   5) สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณการเรียน 

จากนักเรียน หรือผูปกครอง กรณีไมมีใบเสร็จใหใชแบบหลักฐานยืนยันการจัดหา (กรณีไมมีใบเสร็จรับเงินใหใช 

หลักฐานการจัดหาแทน)  

   6) สถานศึกษาดูแลใหนักเรียนมีอุปกรณการเรียนจริง หากพบวานักเรียนไมมี 

อุปกรณการเรียน โดยนักเรียนหรือผูปกครองนําเงินไปใชจายอยางอ่ืนท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค ผูปกครอง 

จะตองคืนเงินใหกับทางราชการ 

   7) นักเรียนและ/หรือผูปกครองสามารถใชจายเงินคาอุปกรณการเรียนตามความ

ตองการใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตละระดับชั้น โดยสงผลตอคุณภาพการเรียน ไดแก สีเทียน สีนา ดินน้ํามัน

ไรสารพิษ กรรไกรสาํหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต 

วัสดุฝกตามกลุมสาระการเรียนรู วัสดุฝกอาชีพ วัสดุดาน ICT กระเปานักเรียน ฯลฯ เปนตน 

   8) กรณีท่ีผูปกครองบริจาคคาอุปกรณการเรียนใหแกสถานศึกษาดาเนินการตาม

แนวทางการบริจาคเงินท่ีไดรับสิทธิ์อุปกรณการเรียน โดยบริจาคเงินท่ีไดรับสิทธิ์ดังกลาวใหกับโรงเรียนดวย

ความสมัครใจเพ่ือใหโรงเรียนนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของผูบริจาค เพ่ือนําไปเลือกซ้ือ

อุปกรณการเรียนท่ีจําเปนตองใชในการเรียนการสอนได 

4. คาเคร่ืองแบบนักเรียน 

 4.1 งบประมาณคาเครื่องแบบนักเรียน 

      คาเครื่องแบบนักเรียน ประกอบดวย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้ 

  ระดบักอนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ป 

  ระดบัประถมศึกษา 360 บาท/คน/ป 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 450 บาท/คน/ป 

  ท้ังนี้ ผูปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถัวจายระหวางเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการ

เรียนได กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแลว สามารถซ้ือเข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุว

กาชาด/ชุดกีฬาได 

 4.2 แนวทางการจัดซ้ือจัดหาเครื่องแบบนักเรียน 

  4.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โอนงบประมาณคาเครื่องแบบนักเรียน 

ใหแกหนวยเบิกจาย (สพป. สพม. โรงเรียนท่ีเปนหนวยเบิกจาย) เพ่ือใหดําเนินการโอนเงินงบประมาณ 

คาเครื่องแบบนักเรียน ซ่ึงเปนเงินอุดหนุนท่ัวไปเขาบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด 



  4.2.2 สถานศึกษาจายเงินสดใหกับนักเรียน และ/หรือผูปกครอง 

 4.3 การใชจายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน 

      สถานศึกษาแจงใหนักเรียนและ/หรือผูปกครองจัดซ้ือ จัดหาเครื่องแบบนักเรียน ไดตามความ

ตองการ โดยดําเนินการใหทันกอนเปดภาคเรียน สําหรับโรงเรียนท่ีหางไกล ทุรกันดาร โรงเรียนการศึกษา

พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห และศูนยการศึกษาพิเศษ ท่ีผูปกครองหาซ้ือไดลําบาก โรงเรียนสามารถ

ดําเนินการชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนท่ีมีคุณภาพใหแกนักเรียนไดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดซ้ือนักเรียนและ/

หรือผูปกครองสามารถจัดซ้ือไดจาก รานคา ชุมชน กลุมแมบานหรือตัดเย็บเอง ฯลฯ 

     กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแลว นักเรียนและ/หรือผูปกครองอาจนําเงินท่ีไดรับไป

จัดซ้ือเข็มขัด รองเทา ถุงเทา ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน ชุดกีฬา ชุดฝกงาน 

ชุดประจําทองถ่ิน และอุปกรณการเรียนท่ีจําเปนได 

      วธิีปฏิบัติในการจายเงินการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบใหปฏิบัติเหมือนกับการจาย 

เงินคาอุปกรณการเรียน 

5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 5.1 งบประมาณคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

      งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอนักเรียน 1 คน ดังนี้ 

  กอนประถมศึกษา 430 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 215 บาท/คน) 

  ประถมศึกษา 480 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 240 บาท/คน) 

  มัธยมศึกษาตอนตน 880 บาท/คน/ป (ภาคเรียนละ 440 บาท/คน) 

 5.2 แนวทางการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

      การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใหครอบคลุมโดยวางแผน

ดําเนินการในแผนปฏิบตัิการประจําปของสถานศึกษา และสามารถใชงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการดําเนินการตามกิจกรรมดังกลาวได 

     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

  5.2.1 กิจกรรมวิชาการ 

         เปนกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนปกติในชั้นเรียน เพ่ือให 

นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงเสริมเด็กเกงใหมีความเปนเลิศ และแกไขขอบกพรอง 

ของนักเรียนท่ีเรียนออนใหมีศักยภาพสูงข้ึน เนนกิจกรรมท่ีเสริมสรางจินตนาการใหโอกาสนักเรียนไดเรียนรู 

ไดแก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานประชาธิปไตย ท้ังนี้ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะและการเรียนรู 

โดยพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารดานการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปดกวาง 

(Growth Mindset) ดานการแกปญหา ดานการใชเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรูท่ีสงเสริมการเรียนรู 

8 กลุมสาระการเรียนรู และเพ่ือเสริมสรางทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต โดยตอบสนอง 

ความสนใจ ความถนัด และความตองการของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล ฝกการทํางาน ทักษะ 



ทางอาชีพ ทรัพยสินทางปญญา อยูอยางพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถดานการใชทักษะ 

ชีวิตและสรางเสริมสมรรถนะทางกาย รวมท้ังการสงเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา โดยกําหนด 

ใหดําเนินการกิจกรรมดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  5.2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบาเพ็ญประโยชน 

          เปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คานิยมท่ีดีงามและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะและคานิยม โดยปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกการทํา

ประโยชนตอสังคมมีจิตสาธารณะและการใหบริการดานตาง ๆ ท้ังท่ีเปนประโยชนตอตนเองและตอสวนรวม 

ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ 

อดทน มุงม่ันในการทํางานความกตัญู) และปลูกฝงความรักความภาคภูมิใจในความเปนไทยและหวงแหน

สมบัติของชาติโดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

        1) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ไดแก คายเด็กดีของชุมชน คายรักษโลก 

คายรักษสัตว คายยุวชนคนดี คายสันติวิธี กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก 12 ประการ เปนตน 

        2) ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมภาคปฏิบัติ 

ในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน โดยใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

ฝกทักษะการจัดการเผชิญสถานการณการใชชีวิตรวมกันเปนหมูคณะ ไดแก การเดินทางไกล การอยูคายพัก

แรมการผจญภัย (ไตเขา ปนตนไม ฯลฯ) โดยกําหนด ใหมีการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอยปละ 1 

ครั้ง 

  5.2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 

         โดยเนนภูมิศาสตรและประวัติศาสตรของชาติและทองถ่ิน และ/หรือทัศนศึกษา 

ตามแหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือสรางเสริมประสบการณตรงใหกับนักเรียนท่ีเพ่ิมเติมจากการเรียนในหองเรียน 

เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและประสบการณอยางกวางขวาง โดยกําหนดใหดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง 

  5.2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

         เปนกิจกรรมการใหบริการ ICT/บริการคอมพิวเตอรแกนักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียน

คอมพิวเตอรพ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ เชน การใหบริการสืบคนความรูผานระบบอินเทอรเน็ตและการ

ใหบริการคอมพิวเตอรในการจัดทาสื่อรายงาน การนําเสนอขอมูล การออกแบบสรางสรรคดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร เปนตน โดยกําหนดใหดําเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอย 40 ชั่วโมง/คน/ป 
 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 

แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 

รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 

ก. หลักการ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 54 ไดบัญญัติไววา 

“รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 

เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ขอ 2 ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกําหนดเตรียมการเพ่ือจัดใหเด็กเล็กกอนวัยเรียนไดรับการดูแล และพัฒนาทางรางกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาโดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน 

เขามีสวนรวมในการดําเนินการ ขอ 3 ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการ 

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และรัฐจัดสรรงบประมาณ 

แผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ จึงเปนหนาท่ีของ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจะตองดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามขอบัญญัติ 

ดังกลาว 

ข. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน คาใชจาย 

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) แกสถานศึกษาในการจัด 

การเรียนการสอนใหไดประโยชนสูงสุดในการพัฒนานักเรียนคุณภาพผูเรียน ใหเปนไปตามเจตนารมณ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 

2542 และท่ีแกไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พุทธศักราช 2562 

ค. แนวทางการใชงบประมาณ 

 เพ่ือใหการใชจายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนคาใชจาย 

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) เกิดประโยชนตอการเรียน 

การสอนไดมากท่ีสุด จึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ใหสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา

นโยบายและจุดเนนของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เห็นชอบ 

 3. รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ 

 4. การใชจายงบประมาณตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจาปของสถานศึกษา 

 5. การเบิกจายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ใหถือปฏิบัติ ตามหนังสือ 



กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 126 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจายเงิน

งบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

ง. ลักษณะการใชงบประมาณ 

 การใชงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน คาใชจายในการจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ใหปฏิบัติตามระเบียบของ 

ทางราชการท่ีเก่ียวของ โดยสามารถใชในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจาย ดังนี้ 

 1. งบบุคลากร 

     คาจางชั่วคราว เชน จางครูอัตราจางรายเดือน พนักงานขับรถ นักการภารโรง เปนตน 

 2. งบดําเนินงาน 

  2.1 คาตอบแทน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนวิทยากรวิชาชีพทองถ่ิน เปนตน 

  2.2 คาใชสอย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ คาจางซอมแซม คาจางเหมาบริการ 

คาพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เปนตน 

  2.3 คาวัสดุ เชน คาวัสดุการศึกษา คาเครื่องเขียน คาวัสดุ เวชภัณฑ คาซอมแซมบํารุงรักษา 

ทรัพยสิน เปนตน 

  2.4 คาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน 

 3. งบลงทุน 

  3.1 คาครุภัณฑ เชน จัดซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 

  3.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายจายเพ่ือประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและ/

หรือสิ่งกอสราง เชน คาจัดสวนคาถมดิน ถนน สะพาน บอน้ํา ฯลฯ 

  ท้ังนี้ กรณีงบลงทุนและงบดําเนินงาน สามารถดําเนินการไดเพ่ิมเติมตามหนังสือของสํานัก 

งบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0702/ว 51 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2548 เรื่อง หลักการจําแนกประเภท 

รายจาย ตามงบประมาณตามหนังสือสานักงบประมาณท่ี นร 0704/ว 33 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2553 

เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และดวนท่ีสุด ท่ี นร 0704/ว 68 ลงวันท่ี 

29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 

รายการคาจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 

ก. หลักการ 

 งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน คาใชจายในการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน รายการคาจัดการเรียนการสอน รายการ เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 

คือ เงินงบประมาณท่ีจัดสรรใหแกสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอ 

การดํารงชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนท่ียากจนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

 นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนยากจนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนไมเกิน 3,000 บาท/เดือน 

และผานเกณฑระบบการคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กําหนด 

ข. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรบันักเรียนยากจนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนกลุมเปาหมายไดรับประโยชน สงผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ค. เกณฑการพิจารณาจัดสรร 

 จัดสรรใหนักเรียนท่ียากจนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยกเวนสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

 1. นักเรียนยากจน ใหพิจารณาคัดกรองจากนักเรียน ดังนี้ 

  1.1 เบื้องตนใหพิจารณาจากครอบครัวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 3,000 บาท 

  1.2 เม่ือผานเกณฑการพิจารณา ขอ 1.1 แลว จะพิจารณาเกณฑสถานะครัวเรือนเพ่ือจัด 

ระดับความยากจน ดังนี้ 

   1.2.1 ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง ไดแก ในครอบครัวมีคนพิการหรือผูสูงอายุเกิน 60 ป 

หรือมีคนอายุ 15 - 65 ป วางงาน (ท่ีไมใชนักเรียน/นักศึกษา) หรือเปนพอแมเลี้ยงเดี่ยว 

   1.2.2 สภาพท่ีอยูอาศัย สภาพบานชารุดทรุดโทรม หรือบานทําจากวัสดุพ้ืนบาน เชน

ไมไผ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใชหรืออยูบานเชา หรือไมมีหองสวมในท่ีอยูอาศัยและบริเวณ 

   1.2.3 ไมมีรถยนตสวนบุคคลหรือรถปกอัพหรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู หรือรถไถ/ 

รถเก่ียวขาว/รถอีแตน/รถอ่ืน ๆ ประเภทเดียวกัน เปนเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดินทํากิน (รวมเชา) ไมเกิน 1 ไร 

หรือไมมีท่ีดินเปนของตนเอง 

  1.3 ระดบัความยากจน 

       การพิจารณาคัดกรองนักเรียนยากจน จะพิจารณาดวยวิธีการแบบวัดรายไดทางออม 



Proxy Means Tests หรือ PMTs ซ่ึงเปนประมาณการรายไดตามสถานะของครัวเรือนนักเรียนและทําการ

สรางตัวชี้วัดความยากจนในรูปคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพยของนักเรียน (ระดับความยากจน) ท่ีมีคะแนน

ความขาดแคลนทุนทรัพย มีคาระหวาง 0 (ยากจนนอย) ถึง 1 (ยากจนมากท่ีสุด) ระดับความขาดแคลน 

ทุนทรัพย โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

   1.3.1 กลุมท่ีหนึ่ง ระดับยากจนพิเศษ (คะแนน มากกวา 0.91 ข้ึนไป) 

   1.3.2 กลุมท่ีสอง ระดบัยากจน (คะแนน 0.71 – 0.90) 

   1.3.3 กลุมท่ีสาม ระดับใกลจน (คะแนน 0.51– 0.70) 

 2. การจดัสรรงบประมาณ 

    การจัดสรรงบประมาณจัดสรรจะจัดใหนักเรียนยากจน 2 กลุม คือ กลุมระดับยากจน และระดับ

ยากจนพิเศษ โดยจัดสรรระดับประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ป) และ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/ป) 

ง. การใชจายงบประมาณ 

 1. วิธีการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน สามารถดําเนินการได 

2 วิธ ีดังนี้ 

  1.1 สถานศึกษาสามารถดําเนินการจายเปนเงินสดใหแกนักเรียนโดยตรง โดยใหสถานศึกษา 

แตงตั้งคณะกรรมการจายเงิน อยางนอย 3 คน โดยใชใบสําคัญรับเงินเปนหลักฐาน หรือ 

  1.2 สถานศึกษาจัดหาปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนใหแกนักเรียนยากจนโดยตรง ตามรายชื่อ 

ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   1.2.1 คาหนังสือเรียนและอุปกรณการเรียน 

   1.2.2 คาเสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน 

   1.2.3 คาอาหารหรือคูปองคาอาหาร 

   1.2.4 คาพาหนะในการเดินทางหรือจางเหมารถรับ – สงนักเรียน 

   1.2.5 คาใชจายท่ีนักเรียนยากจนตองการจําเปนในการดารงชีวิตประจําวัน

นอกเหนือจาก 4 รายการขางตน 

 2. กรณีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตองดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

 3. กรณีนักเรียนยากจนท่ีไดรับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน มีการยายลาออกและ

ไมสามารถรับเงินรายการปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนได ใหสถานศึกษาสงคืนเงินอุดหนุนของนักเรียน

ท่ีไดรับจัดสรร ดังนี้ 

  3.1 โรงเรียนปกติใหสงคืนเงินอุดหนุนรายการดังกลาวใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตนสังกัด 

  3.2 เพ่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะดําเนินการรวบรวมสงงบประมาณกลับคืน สวนกลาง 



จ. แนวทางการดําเนินงานระดับสถานศึกษา 

 1. สํารวจขอมูลนักเรียนยากจน และรายงานขอมูลในระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กดอยโอกาส (เด็กยากจน) 

 1.2 รายงานขอมูลในระบบคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (C0nditional Cash Transfer : 

CCT) ตามแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน (แบบ นร.01 ) ในระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือเสนอขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ 

 1.3 จัดสรรงบประมาณใหนักเรียนตามรายชื่อท่ีไดรับจัดสรรและติดตาม ควบคุม กํากับใหนักเรียนใช

จายงบประมาณใหเปนไปตามความตองการจําเปน 

 1.4 สงงบประมาณกลับคืนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรณีนักเรียนไมสามารถมารับเงินได 

 1.5 รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ 

คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน 

 เพ่ือใหการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน ไดแกการพา

นักเรียนไปรวมกิจกรรมวิชา การกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือทัศนศึกษาตามแหลง

เรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน ตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชจายจากงบเงินอุดหนุนท่ีโรงเรียนไดรับใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรม 

เพ่ือเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน ดังนี้ 

 1. การวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ตองใหภาคี 4 ฝาย (ผูแทนคร ูผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชนและผูแทน 

นักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมและพิจารณา 

 2. การพิจารณาสถานท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมรวมท้ังการพักแรมใหเลือกใชบริการสถานท่ีของสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เปนลําดับแรก กรณีจําเปนตองจัดกิจกรรมในสถานท่ีของเอกชน

ใหอยูใน ดุลพินิจของผูอํานวยการโรงเรียน โดยคํานึงถึงความจําเปนเหมาะสม ประหยัด และวงเงินท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบ 

 สําหรับคาใชจายในการจัดกิจกรรม/การแขงขัน แบงเปน 2 กรณี 

  กรณีท่ี 1 โรงเรียนเปนหนวยงานผูจัดกิจกรรม/การแขงขันใหเบิกจายคาใชจายได 

เทาท่ีจายจริง ดังนี้ 

   1. คาใชจายเก่ียวกับการใชและแตกตางสถานท่ีจัดกิจกรรม 

   2. คาวัสดุตาง ๆ สําหรับการจัดกิจกรรม 

   3. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 

   4. คาหนังสือสําหรบัการจัดกิจกรรม 

   5. คาเชาอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรม 

   6. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกินม้ือละ 50 บาทตอคน 

   7. คาเขาชมสถานท่ีแหลงเรียนรู 

   8. คาสาธารณูปโภค 

   9. คาสมนาคุณวิทยากร 

    9.1 หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร 

     1) กรณีเปนการบรรยายใหความรูกับนักเรียน ใหจายคาสมนาคุณ 

วิทยากรไดไมเกิน 1 คน 

     2) กรณีเปนการแบงกลุมทากิจกรรม ซ่ึงไดกําหนดไวในโครงการ

หรือหลักสูตรการจัดกิจกรรมและจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุมใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ 

2 คน 



     3) การนับชั่วโมงการบรรยายหรอืทํากิจกรรมใหนับตามเวลา 

ท่ีกําหนดในตารางการจัดกิจกรรมโดยแตละชั่วโมงตองกําหนดเวลาไมนอยกวาสิบหานาที กรณีกําหนดเวลา 

ไมเกิน 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดก่ึงหนึ่ง 

    9.2 อัตราคาสมนาคุณวิทยากร 

     1) วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐใหไดรับคาสมนาคุณวิทยากรไดไม

เกินชั่วโมงละ 600 บาท 

     2) วิทยากรท่ีมิใชบุคลากรของรัฐใหไดรับคาสมนาคุณวิทยากรได 

ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

   ท้ังนี้ ใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสาหรับวิทยากร  

   10. คาอาหารสําหรับการจัดกิจกรรมม้ือละไมเกิน 80 บาท หรือกรณีจําเปนตอง 

จัดกิจกรรม ในสถานท่ีของเอกชนใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงแตไมเกินม้ือละ 150 บาท 

   11. กรณีท่ีไมสามารถจัดอาหารใหกับผูเขารวมกิจกรรมไดทุกม้ือ หรือจัดอาหาร 

ใหเพียงบางม้ือ ใหเบิกคาใชจาย ดังนี้ 

    11.1 สําหรับครูใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย 

     11.1.1 โดยคํานวณเวลาตั้งแตเวลาท่ีเดินทางออกจากสถานท่ีอยู

หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการ ตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติแลวแตกรณี (นับ

เวลา 24 ชั่วโมง = 1 วัน สวนท่ีเกิน 24 ชั่วโมง หากนับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหนับเพ่ิมอีก 1 วัน) 

     11.1.2 นําจํานวนวันท้ังหมด (ตามขอ 1) คูณ กับอัตราคาเบี้ยเลี้ยง 

เหมาจายตามสิทธิ 

     11.1.3 นับจํานวนม้ืออาหารท่ีจัดใหตลอดการจัดกิจกรรม 

     11.1.4 คํานวณคาอาหารท้ังหมดโดยใหคิดคาอาหารม้ือละ 1 ใน 3 

ของอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายท่ีไดรับ 

     11.1.5 นําจํานวนเงินคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายท่ีคํานวณไดตาม (ขอ 

1.11) หักดวย จํานวนเงินคาอาหารท่ีคํานวณไดตาม (ขอ 3.1.11.4) สวนท่ีเหลือเปนคาเบี้ยเลี้ยงท่ีจะไดรับ 

    11.2 สําหรับนักเรียนใหเบกิจายเปนคาอาหารในลักษณะเหมาจาย 

ในอัตราดังนี้ 

 

ท่ี การจัดอาหารตอวัน เบิกคาอาหารในลักษณะเหมาจาย 

1 จัดอาหาร 2 ม้ือ คนละไมเกิน 80 บาทตอวัน 

2 จัดอาหาร 1 ม้ือ คนละไมเกิน 160 บาทตอวัน 

3 ไมจัดอาหารท้ัง 3 ม้ือ คนละไมเกิน 240 บาทตอวัน 

 

โดยใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนหลักฐานการจาย 



   12. คาเชาท่ีพักตามท่ีหนวยงานใหบริการท่ีพักเรียกเก็บหรือกรณีจําเปนตอง 

พักในสถานท่ีของเอกชน ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงแตไมเกินอัตราท่ีกําหนด ดังนี้ 

    คาเชาหองพักคู ไมเกินคนละ 600 บาทตอวัน 

    คาเชาพักพักเดี่ยว ไมเกินคนละ 1,200 บาทตอวัน 

   13. คาจางเหมาพาหนะรับ-สงครูและนักเรียนไปรวมกิจกรรม/ขนสงอุปกรณ 

ท่ีใชในการจัดกิจกรรม 

   14. คาใชจายเก่ียวกับการใชบริการสุขาใหเบิกไดตามอัตราท่ีหนวยงานท่ีใหบริการ 

เรียกเก็บ 

   15. คาใชจายเก่ียวกับการใชบริการพยาบาลใหเบิกไดตามอัตราท่ีหนวยงานท่ี

ใหบริการเรียกเก็บ 

   16. คาใชจายในการจัดประกวดหรือแขงขัน 

    16.1 คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 

     16.1.1 กรรมการท่ีเปนบุคลากรของรัฐเบิกจายไดในอัตราไมเกิน 

คนละ 600 บาทตอวัน 

     16.1.2 กรรมการท่ีมิไดเปนบุคลากรของรัฐเบิกจายไดในอัตราไม

เกินคนละ 1,200 บาทตอวัน 

     16.1.3 คาโลหรือถวยรางวัลหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการ

ประกวดหรือแขงขัน เพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณชิ้นละไมเกิน 1,500 บาท 

   17. คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดกิจกรรม 

  กรณีท่ี 2 โรงเรียนพานักเรียนไปรวมกิจกรรม/รวมการแขงขันกับโรงเรียนอ่ืนหรือหนวยงาน

อ่ืนซ่ึงเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันใหเบิกจายคาใชจายไดดังนี้ 

 1. สําหรับครู 

  1.1 กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันมีการจัดอาหาร ท่ีพัก 

และพาหนะใหแลว ใหงดเบิกคาใชจายดังกลาว 

  1.2 กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันไมจัดอาหาร ท่ีพัก 

พาหนะท้ังหมดหรือจัดใหบางสวนใหเบิกคาใชจายท้ังหมดหรือสวนท่ีขาดสําหรับครูตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน 

   1) คาเชาท่ีพักใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง ไมเกินคนละ 600 บาทตอวัน สําหรับ 

คาเชาหองพักคูและไมเกินคนละ 1,200 บาทตอวันคาเชาหองพักเดี่ยว 

   2) คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหคํานวณเชนเดียวกันกับกรณีท่ี 1 ขอ 11.1 

 2. สําหรับนักเรียน 

  2.1 กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันมีการจัดอาหาร ท่ีพัก 

และพาหนะใหแลว ใหงดเบิกคาใชจายดังกลาว 



  2.2 กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงเปนผูจัดกิจกรรม/การแขงขันไมจัดอาหาร ท่ีพัก 

พาหนะท้ังหมดหรือจัดใหบางสวน ใหเบิกคาใชจายท้ังหมดหรือสวนท่ีขาดใหกับนักเรียน ดังนี้ 

   1) คาอาหารในลักษณะเหมาจาย ตามขอ 11.2 (สวนของนักเรียน) 

   2) คาเชาท่ีพักเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาทตอวัน 

   3) คาพาหนะใหเบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ 

ปฏิบัติงาน (เทียบเทาระดับ 1-4) 

   4) ใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนหลักฐาน

การจาย 

 3. คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการพานักเรียนไปรวมกิจกรรม/รวมการแขงขัน 

หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจายคาใชจายดังกลาวใหคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม ประหยัด 

ภายในวงเงินท่ีอยูในความรับผิดชอบเทานั้น และตองไมเปนเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผูปกครองเพ่ิมเติมดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที ่3  

ประมาณการรายรับ รายจายประจําปการศึกษา 2563 

 

 การประมาณการรายรับ รายจายของโรงเรียน เปนการดําเนินการเพ่ือทราบวงเงินท่ีคาดวาจะไดรับ 

และเพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดวงเงินรายจายท่ีจะเกิดข้ึนในปงบประมาณนั้น ๆ ใหใกลเคียงกับวงเงินท่ี 

ประมาณการไว หรือไมเกินท่ีคาดไวมากเกินไป ประกอบดวย 

 1. ประมาณการรายรับ 

  1.1 ใชขอมูลงบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับในปท่ีผานมาเปนตัวเทียบเคียงในการประมาณการ

รายรับ 

  1.2 รายรับเงินอุดหนุนท่ัวไป (รายหัวนักเรียน) ใชเปาหมายจํานวนนักเรียนในการคํานวณ 

โดยใชอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป (รายหัวนักเรียน) ตอคนตอป ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรร 

  1.3  สําหรับเงิน รายไดของสถานศึกษา เงินบริจาค เงินสนับสนุนจาก อปท. หรือเงินอ่ืน ๆ 

โรงเรียนคาดคะเน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดท่ีจะไดรับ 

  1.4  ผลการประมาณการรายรับนําเสนอในแบบตางราง 1 แสดงการประมาณการรายไดของ

โรงเรียนปการศึกษา 2563  

 2. ประมาณการรายจาย 

 ประมาณการรายจายเปนการรวบรวมรายจายจากงานประจําและโครงการ ท่ีโรงเรียนไดจัดสรร 

ใหตามท่ีกลุม / กลุมงาน ของโรงเรียนเสนอขอ 

  2.1 งบพัฒนาตามกลยุทธ หมายถึง ประมาณการรายจาย ตามโครงการในแตละกลยุทธ 

จําแนกเปนงบดําเนินงาน และงบลงทุน เพ่ือสรุปรายจายตามกลยุทธของโรงเรียน 

  2.2 งบกลาง หมายถึง ประมาณการงบประมาณซ่ึงตั้งไวสําหรับสํารองจาย ในปงบประมาณ 

หมายเหตุ ในการประมาณการรายจาย เปนไปตามเกณฑ ดังนี ้

   1. งบกลาง (สํารองจาย) ไมนอยกวารอยละ 10  ของประมาณการรายจายท้ังหมด 

   2. งานดานวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 60 ของประมาณการรายจายท้ังหมด 

   3. งานบริหารท่ัวไป ไมนอยกวารอยละ 30 ของประมาณการรายจายท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการงบประมาณรายรับ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ปการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ 

จํานวน

นักเรียน 

คาดคะเน 

10 มิ.ย. 63 

อัตราตอ 

ภาคเรียน/

คน 

เทอม 1 ป 

กศ. 2563 

จํานวนเงินท่ี

จะได 

เทอม 2 ป 

ก.ศ. 2563 

จํานวนเงินท่ี

จะได 

รวมเงิน

งบประมาณป

การศึกษา 

2563 

1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)      

 กอนประถม 45 850.00 38,250.00 38,250.00 76,500 

 ประถม 184 950.00 174,800.00 174,800.00 349,600 

 มัธยมศึกษาตอนตน 97 1,750.00 169,750.00 169,750.00 339,500 

 รวม 326  382,800 382,800 765,600 

2 คาหนังสือเรียน      

 อนุบาล 2 25 200.00 5,000.00   

 อนุบาล 3 20 200.00 4,000.00   

 รวมอนุบาล 45  9,000.00   

 ประถมศึกษาปท่ี 1 25 625.00 15,625.00   

 ประถมศึกษาปท่ี 2 39 619.00 24,141.00   

 ประถมศึกษาปท่ี 3 26 622.00 16,172.00   

 ประถมศึกษาปท่ี 4 38 673.00 25,574.00   

 ประถมศึกษาปท่ี 5 24 806.00 19,344.00   

 ประถมศึกษาปท่ี 6 32 818.00 26,176.00   

 รวมประถมศึกษา 184  127,032.00   

 มัธยมศึกษาปท่ี1 38 764.00 29,032.00   

 มัธยมศึกษาปท่ี2 30 877.00 26,310.00   

 มัธยมศึกษาปท่ี3 29 949.00 27,521.00   

 รวมมัธยมศึกษาตอนตน 97  82,863.00   

 รวมท้ังสิ้น   218,895.00   

3 คาเคร่ืองแบบ นร.      

 กอนประถม 45 300.00 13,500.00   

 ประถม 184 360.00 66,240.00   

 มัธยมศึกษาตอนตน 97 450.00 43,650.00   

 รวม   123,390   

4 คาอุปกรณการเรียน      

 กอนประถม 45 100.00 4,500.00 4,500.00  

 ประถม 184 195.00 35,880.00 35,880.00  

 มัธยมศึกษาตอนตน 97 210.00 20,370.00 20,370.00  

   รวม 60,750.00 60,750.00  



ท่ี รายการ 

จํานวน

นักเรียน 

คาดคะเน 

10 มิ.ย. 63 

อัตราตอ 

ภาคเรียน/

คน 

เทอม 1 ป 

กศ. 2563 

จํานวนเงินท่ี

จะได 

เทอม 2 ป 

ก.ศ. 2563 

จํานวนเงินท่ี

จะได 

รวมเงิน

งบประมาณป

การศึกษา 

2563 

5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

 กอนประถม 45 215.00 9,675.00 9,675.00  

 ประถม 184 240.00 44,160.00 44,160.00  

 มัธยมศึกษาตอนตน 97 440.00 42,680.00 42,680.00  

     รวม 96,515.00 96,515.00 193,030 

 

สรุปงบประมาณท่ีคาดวาจะไดรับสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 

     ท่ี รายการ งบประมาณ 

1 
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

 

 

         765,600.00  
 

  1.1 งบบริหารงานวิชาการ (รอยละ60)              459,360.00  

  1.2 งบบริหารท่ัวไป (รอยละ30) 

 

           229,680.00  

  1.3 งบนโยบายเรงดวน (รอยละ10)                76,560.00  

2 คาหนังสือเรียน 

  

           218,895.00  

3 คาเครื่องแบบนักเรียน                123,390.00  

4 คาอุปกรณการเรียน 

  

           121,500.00  

5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน                193,030.00  

6 เงินรายไดสถานศึกษาอ่ืนๆ 

  

             14,000.00  

  รวมท้ังส้ิน          1,422,415.00  

 

 

 

 

 



สวนที ่4  

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2563 

 

 แผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดนําเสนอ รายละเอียดการใช

งบประมาณตามกลุม / งาน / โครงการ โดยจําแนกประเภทรายจาย ตามแผนการใชจายงบพัฒนาตามกลยุทธ 

สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563  - 2566 และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ประจําปการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 



แผนการใชจายงบพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 

งบพัฒนาตามกลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม ฝายงาน 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

รา
ยห

ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานรางกาย วิชาการ √    2,000.00    2,000.00 

-  กิจกรรมรางกายของหนู  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมรองเลน เตน ราํ  √    500.00    500.00 

-  กิจกรรมหนูนอยคนเกง  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมปลอดภัยไวกอน  √    500.00    500.00 

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานอารมณ จิตใจ วิชาการ √    2,500    2,500 

- กิจกรรมยิ้มสวยแกมใส  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมลลีานองหนู  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมศลิปะสรางสรรค  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมสนับสนุน  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมสรางสมาธิ  √    500.00    500.00 

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานสังคม วิชาการ √    2,000    2,000 

- กิจกรรมเด็กดีมีวินัย  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมของหายไดคืน  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมเลนปนเรยีน  √    500.00    500.00 



โครงการ/กิจกรรม ฝายงาน 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

รา
ยห

ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

- กิจกรรมหนูนอยฑตูวัฒนธรรม  √    500.00    500.00 

โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา วิชาการ √    3,000    3,000 

- กิจกรรมสื่อสารสิ่งสงสัย  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมบอกเลาเอาความ  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมภาษาพาเพลิน  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร นอย  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมเปดหนาตางความคิด  √    500.00    500.00 

- กิจกรรมรักการอาน/หนูนอยนักอาน  √    500.00    500.00 

โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ 

วิชาการ √ √  30,000.00 62,000.00    92,000.00 

- กิจกรรมรักการอาน สรางการเรยีนรู(มูลนิธิไทยรัฐ)  √    3,000.00    3,000.00 

- กิจกรรมเสียงตามสาย  √    1,000.00    1,000.00 

- กิจกรรมเขียนแตงประโยคจากภาพ,เขียนคําคลอง

จอง 

 √    1,000.00    1,000.00 

- กิจกรรมหองสมดุมีชีวิต  √    6,500.00    6,500.00 

- กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก  √    5,000.00    5,000.00 

- กิจกรรมอานหนังสือใหผูปกครองฟง  √    1,000.00    1,000.00 

- กิจกรรมการทําโครงงานตามกลุมสาระการเรียนรู  √    3,000.00    3,000.00 

- กิจกรรมสอนซอมเสริม  √    1,000.00    1,000.00 



โครงการ/กิจกรรม ฝายงาน 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

รา
ยห

ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

- กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐจากนักเรียน  √    3,000.00    3,000.00 

- กิจกรรมสื่อมวลชนศึกษา  √    3,000.00    3,000.00 

- กิจกรรมติวเขมกอนสอบระดับชาต ิ  √    5,000.00    2,000.00 

- กิจกรรมแขงขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน   √  20,000.00 10,000.00    30,000.00 

- ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีประพฤติด ี  √   10,000.00     10,000.00 

- กิจกรรมชุมนุมงานอาชีพ  √    2,000.00    2,000.00 

- กิจกรรมฝกประสบการณอาชีพชวงปดภาคเรยีน  √    1,000.00    1,000.00 

- กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูดานอาชีพ  √    5,000.00    5,000.00 

 - กิจกรรมสงเสรมิดาน ICT   √   3,000.00    3,000.00 

โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

บริหาร

ท่ัวไป 

  5,000.00 81,000.00 74,030.00    160,030.00 

- กิจกรรมเด็กดีศรไีทยรัฐวิทยา (มลูนิธิไทยรัฐ)  √    1,000.00    1,000.00 

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  √    5,500.00    5,500.00 

- กิจกรรมเขาคายลูกเสือ - เนตรนาร ี   √  50,000.00 50,030.00    100,030.00 

- กิจกรรมอนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทยและทองถ่ิน  √    1,000.00    1,000.00 

- กิจกรรมแนะแนว  √    1,500.00    500.00 

- กิจกรรมเขาคายคุณธรรม  √  5,000.00 23,000.00 2,000.00    30,000.00 

- กิจกรรมอาหารกลางวัน                             

- กิจกรรมอาหารเสริมนม            



โครงการ/กิจกรรม ฝายงาน 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

รา
ยห

ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

- กิจกรรมอนามัยโรงเรยีน  √      10,000.00    10,000.00 

- กิจกรรมแขงขันกีฬาระดบัโรงเรยีน เครือขายฯ

และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  √ 
 8,000.00 2,000.00    10,000.00 

- กิจกรรมหองเรียนสีขาว  √        1,000.00    1,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ฝา
ยง

าน
 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

รา
ยห

ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพวิชาการ วิชาการ     5,000.00    5,000.00 

   - กิจกรรมตามขอบขายงาน  √        5,000.00         5,000.00  

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานงานบริหาร

ท่ัวไป 

บริหาร

ท่ัวไป 

    18,680.00    18,680.00 

   กิจกรรมตามขอบขายงาน  √        5,000.00         5,000.00  

- กิจกรรมสงเสรมิประสิทธิภาพงานสารบรรณ

และสาํนักงานโรงเรียน 

 √    

  10,600.00  

   

  10,600.00  

- กิจกรรมตอนรับบุคคลภายนอก  √        3,080.00         3,080.00  

โครงการพัฒนางานงบประมาณ บริหาร

งบประมาณ 
√    5,000.00 60,000.00   65,000.00 

  กิจกรรมตามขอบขายงาน  √        5,000.00         5,000.00  

- กิจกรรมบรหิารจดัการคาสาธารณูปโภค  √       60,000.00   60,000.00 

โครงการพัฒนางานบุคลากร 
บริหาร

บุคคล 
√    5,000.00    5,000.00 

  กิจกรรมตามขอบขายงาน  √        5,000.00         5,000.00  

โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียน วิชาการ √   50,000.00 30,000.00     80,000.00  

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  √        3,000.00         3,000.00  

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  √        3,000.00         3,000.00  



โครงการ/กิจกรรม 

ฝา
ยง

าน
 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

รา
ยห

ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

- กิจกรรมเสรมิหลักสูตรท่ีเนนคณุภาพผูเรียนรอบ

ดาน 

          

1. ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู   √  50,000.00           50,000.00 

 2. กิจกรรมเขาคายคุณธรรม              

 3. กิจกรรมตอตานสิ่งเสพติด  √        3,000.00         3,000.00  

 4. กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ   √        5,000.00         5,000.00  

 5. กิจกรรมสภานักเรียน  √        2,000.00         2,000.00  

 6. กิจกรรมสหกรณรานคา  √        1,000.00         1,000.00  

  ๗. ธนาคารขยะ  √        1,000.00         1,000.00  

  ๘. กิจกรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 √    

  10,000.00  

   

  10,000.00  

๙. กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม  √        2,000.00         2,000.00  

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บริหาร

บุคคล 

√   
60,000.00  22,000.00  

   
82,000.00 

- กิจกรรมวางแผนอัตรากําลัง  √                  -        

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรู  √        5,000.00      

- กิจกรรมศึกษาดูงานดานการเรียนการสอน  √     30,000.00      

- กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  √        2,000.00      

- กิจกรรมนิเทศภายใน  √        1,000.00      



โครงการ/กิจกรรม 

ฝา
ยง

าน
 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

รา
ยห

ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

- กิจกรรมสงเสรมิความกาวหนาทางวิชาชีพ  √        1,000.00      

- กิจกรรมอบรมความเปนพลเมืองดี(มูลนิธิ

ไทยรัฐ) 

 √    

  10,000.00  

    

- กิจกรรมอบรมสัมมนาครผููสอนหลักสตูร

สื่อมวลชนศึกษา (มูลนิธิไทยรัฐ) 

 √   30,000.00 

    

    

- กิจกรรมครดูีเดน(มูลนิธิไทยรัฐ)  √        3,000.00      

โครงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
บริหาร

ท่ัวไป 

    
117,000.00  20,000.00 96,000.00 203,000.00 

- กิจกรรมปรับปรุงหองนํ้าปฐมวัย  √       10,000.00 10,000.00 

- กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเลน  √       10,000.00 10,000.00 

- กิจกรรมแตงหองและจัดมุมประสบการณ

ปฐมวัย 

 √    

    4,000.00  

       4,000.00 

- จัดหาครุภณัฑประจําหองเรียนปฐมวัย  √      20,000.00  20,000.00 

- กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

 √    
 50,000.00      50,000.00  

- กิจกรรมแตงหองและจัดมุมประสบการณ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 √       

18,000.00  
   

   

18,000.00  

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน  √    10,000.00   10,000.00 20,000.00 

- กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคาร

ประกอบ 

 √    
   66,000.00 66,000.00 



โครงการ/กิจกรรม 

ฝา
ยง

าน
 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

รา
ยห

ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

- กิจกรรมปรับปรุงหองปฏิบัติการใหเอ้ือตอการ

เรียนรู  

 √    
10,000.00    10,000.00 

- กิจกรรมจัดหาและสรางท่ีประดษิฐาน

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 

     
     

- กิจกรรมจัดอาคารสถานท่ีตามอัตลักษณ

โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ 

 √    
5,000.00    5,000.00 

- กิจกรรมปรับปรุงหองพยาบาล  √    20,000.00    20000.00 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหาร

ท่ัวไป 

√    
20,000.00  30,000.00  50,000.00 

- กิจกรรมสรางและจัดหาสื่อชุดฝกประสบการณ

สําหรับเด็กปฐมวัยท่ีสอดคลองกับพัฒนาการเด็ก

ท้ัง ๔ ดาน 

 √    

10,000.00    10,000.00 

- กิจกรรมจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับการ

บริหารจดัการ 

 √    
    30,000.00  30,000.00 

- กิจกรรมจดัทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  √        2,000.00         2,000.00  

- กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศดานวิชาการ  √        2,000.00         2,000.00  

- กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณ  √        2,000.00         2,000.00  

- กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศดานบริหาร

ท่ัวไป 

 √    
    2,000.00         2,000.00  

- กิจกรรมจัดทําขอมูลสารสนเทศดานบุคลากร  √        2,000.00         2,000.00  



กลยุทธท่ี 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ฝ่า
ยง
าน

 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

งบ
รา

ยห
ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ คาสาธารณูปโภค ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนน  นักเรียนเปนสําคัญในศตวรรษท่ี 21 

วิชาการ     98,860.00    98,860.00 

- กิจกรรมวิเคราะหหลักสูตรระดับปฐมวัย  √       2,000.00     2,000.00 

- กิจกรรมจัดทําแผนการจัดประสบการณปฐมวัย  √       1,000.00     1,000.00 

- กิจกรรมวิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  √       4,000.00     4,000.00 

- กิจกรรมจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 √        

3,000.00  

   

3,000.00 

- กิจกรรมจัดทํา จดัหา พัฒนาสื่อการเรยีนการสอน

ระดับปฐมวัย 

 √       

10,000.00  

   

12,000.00 

- กิจกรรมจัดทํา จดัหา พัฒนาสื่อการเรยีนการสอน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 √       

30,000.00  

   

38,000.00 

- กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต                    -        

- กิจกรรมสหกรณโรงเรียน            

- กิจกรรมสภานักเรียน            

- กิจกรรมประกวด Best Practice ท่ีเกิดจากการเรียน

การสอนสื่อมวลชนศึกษา 

     

              -    

    

- กิจกรรมแนะแนว         -     - 



โครงการ/กิจกรรม 

ฝ่า
ยง
าน

 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

งบ
รา

ยห
ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ คาสาธารณูปโภค ครุภณัฑ สิ่งกอสราง 

- กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน  √       4,000.00         4,000.00  

- กิจกรรมอบรมและพัฒนาครูดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูระดับปฐมวัย 

 √         

3,000.00  

   

   3,000.00  

- กิจกรรมอบรมและพัฒนาครูดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

 √        

5,000.00  

   

    5,000.00  

- กิจกรรมจัดทําคลังขอสอบ  √       2,000.00         2,000.00  

- กิจกรรมวิจัยช้ันเรียน  √       2,860.00         2,860.00  

- กิจกรรมสอนซอมเสริม  √       -         -  

- กิจกรรมงานทะเบียนและประเมนิผลการเรยีน  √     10,000.00       10,000.00  

- กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน                    -        

- กิจกรรมสอบปลายปและปลายภาคเรยีน  √     10,000.00       10,000.00  

- กิจกรรมการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.๑,ป.๓,ป.๖ และ ม.๓  √       5,000.00         5,000.00  

- กิจกรรมจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค,การอาน คิด วิเคราะหเขียนและสื่อสาร 

 √         

2,000.00  

   

    2,000.00  

- กิจกรรมการประเมินสมรรถนะสาํคัญสําหรับนักเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 √        

2,000.00  

   

    2,000.00  

- กิจกรรม PLC (Professional Learning 

Community) 

 √        

3,000.00  

   

    3,000.00  

 



 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาตามมาตรการสงเสริม 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ฝา
ยง

าน
 

งบฯท่ีใช งบดําเนินงาน งบลงทุน 

รวม 

งบ
รา

ยห
ัว 

พัฒ
นา

ผูเ
รีย

น 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
คา

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง 

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูสื่อมวลชนศึกษาใน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

วิชาการ     13,000.00    13,000.00 

- กิจกรรมจัดทําหนังสือพิมพ  √    3,000.00    3,000.00 

- กิจกรรมประกวด Best Practice ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน

สื่อมวลชนศึกษา 

 √    

10,000.00 

   

10,000.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คําสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ท่ี          / 2563 

เรื่อง  คณะทํางานจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ปการศึกษา 2563 

………………………………………………………………………. 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี 3 / 2546  สั่ง  

ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม  2546 เรื่อง   มอบอํานาจในการบังคับบัญชา  

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปการศึกษา  และใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการประจําป  ปการศึกษา 2563  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพจึงแตงตั้งบุคคล

ตอไปนี้  เปนคณะกรรมการดําเนินการ 

ท่ีปรึกษา 

 นายธวัช  ตัสโต   ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)    

คณะทํางาน 

 1.นางชารินี  บางรัก    คร ู    ประธานกรรมการ 

 2.นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช คร ู               กรรมการ 

 3.นางสาวเนาวรัตน  เอก  คร ู    กรรมการ/เลขานุการ 

ใหครูท่ีไดรับแตงตั้ง  ดําเนินจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประประจําปใหสอดคลองกับนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. สพป. ชุมพร เขต 1  และแผนกลยุทธการศึกษาของโรงเรียนตามขอมูล

พ้ืนฐานท่ีมีอยูปจจุบัน  
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง   ณ  วันท่ี   19  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563  

 

ลงชื่อ              ธวัช  ตัสโต 

                                                  (นายธวชั  ตัสโต) 

                            ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

 


