
แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าป ี2563 
 

     1)   เงินงบประมาณท่ีใช้  ปีงบประมาณ  256๓ 
   

งบประมาณ รายจา่ยตามฝา่ยงาน 
รายหัวประถมศึกษา 
นักเรียนช้ัน ป.1 - 6  จ านวน  ๕๓๐  คน 
รายหัว 1,900x๕๓๐ = ๑,๐๐๗,๐๐๐  บาท 
พัฒนาผู้เรียน ๔๘๐x๕๓๐ = ๒๕๔,๔๐๐  บาท 
งบรายหัวประถม เหลือ ๑,๐๐๗,๐๐๐+๕๗๒ = ๑,๐๐๗,๕๗๒ 
                =๑,๐๐๗,๕๗๒ - ๒๕๒,๐๐๐ = ๗๕๕,๕๗๒ บาท 
จัดสรรตามสัดส่วน วิชาการ/บริหารทั่วไป/บุคลากร
(63/36/1)  ได้ดังนี ้
วิชาการ  (๕๐ %)          =     ๓๗๘,๐๐๐  บาท 
บริหารทั่วไป (๔๐ %)   =     ๓๐๓,๐๐๐  บาท 
บุคลากร (๙ %)          =    ๖๘,๐๐๐  บาท 
งบประมาณ (๑ %)       =    ๖,๕๗๒   บาท    
งบพัฒนาผู้เรียน          =    ๒๕๔,๔๖๐  บาท 
ยอดยกมาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน๒๖,๗๖๐.๗๕ บาท 
จัดสรรตามสัดส่วน   วิชาการ/บริหารทั่วไป 
วิชาการ  (๘๐ %)         =     ๒๒๔,๑๖๐.๗๕  บาท 
บริหารทั่วไป (๒๐ %)     =     ๕๗,๐๐๐  บาท 
 
 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
วิชาการ ๓๗๘,๐๐๐+๒๒๔,๑๖๐.๗๕= ๖๐๒,๑๖๐.๗๕    บาท 
บริหารทั่วไป ๓๐๓,๐๐๐ + ๕๗,๐๐๐   = ๓๖,๐๐๐   บาท 
บุคลากร     ๖๘,๐๐๐  บาท 
งบประมาณ ๖,๕๗๒   บาท    

งบส านกังาน         ๕0,000   บาท 
(มาจากประถม       ๓๐,000   บาท) 
(มาจากอนุบาล       ๒๐,000   บาท) 
 
 

งบสาธารณูปโภค    ๔๔๔,000  บาท 
(มาจากประถม       ๒๒๒,000  บาท) 
(มาจากอนุบาล       ๒๒๒,000  บาท) 
 
 

งบประมาณ รายจา่ยตามฝา่ยงาน 
รายหวักอ่นประถม     นักเรียน อ. 1 – ๓  จ านวน  ๓๐๐  คน 
รายหัว 1,700 x ๓๐๐  =  ๕๑๐,๐๐๐ – ๒๔๒,000  =   ๒๖๘,๐๐๐    บาท 
พัฒนาผู้เรียน 430 x ๓๐๐ = ๑๒๙,๐๐๐  บาท 
รวบงบก่อนประถมท่ีใช้ในโครงการ ๘๐,๓๖๙.๖๗+๒๖๘,๐๐๐+๒๐๓,๗๕๑.๖๗+๑๒๙,๐๐๐= ๖๘๑,๑๒๑.๓๔ 
 

จัดสรรตามสัดส่วน วิชาการ/บริหารทั่วไป/บุคลากร(๙๒/๓/๕)  ได้ดังนี ้
วิชาการ  (๙๒ %)          =     ๓๒๐,๖๖๔    บาท 



บริหารทั่วไป (๓ %)       =      ๙,๗๐๕.๖๗   บาท 
บุคลากร (๕ %)            =       ๑๘,๐๐๐    บาท 
งบพัฒนาผู้เรียน        206,726    บาท 
จัดตามสัดส่วนวิชาการ/บริหารทั่วไป/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๖๖/๓๓   
     (๑๒๙,๐๐๐+๒๐๓,๗๕๑.๘๕)  = ๓๓๒,๗๕๑.๘๕ 
วิชาการ  (๖๖ %)          ๒๒๐,๐๐๐       บาท 
บริหารทั่วไป(๓๓ %)       ๑๑๒,๗๕๑.๘๕  บาท 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
วิชาการ       ๓๒๐,๖๖๔ + ๒๒๐,๐๐๐      = ๕๔๐,๖๖๔    บาท 
บริหารทั่วไป ๙,๗๐๕.๖๗ + ๑๑๒,๗๕๑.๘๕ = ๑๒๒,๔๕๗.๕๒ บาท 
บุคลากร      ๑๘,๐๐๐  บาท 
งบประมาณ     -   บาท    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนปฏิบตักิารประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖๓  
งานบรหิารงานวชิาการ   

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 
(เงนิรายหวั ๓๗๘,๐๐๐ บาท และเงนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ๒๒๔,๑๖๐.๗๕ ) 

โครงการ 
เงนิอดุหนนุรายหวั เงนิกจิกรรม 

พฒันาผูเ้รยีน ผูร้ับผิดชอบ 
อนบุาล ประถมศกึษา อนบุาล ประถมศกึษา 

๑. โครงการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา (COVID-๑๙) 

- - - 184,160.75 นางโสภา  ธิวงค์ 
นางนันทา  กิมิเส 
นางจินตนา  บุญรัตน ์

๒. โครงการนิเทศแบบ ๓๖๐ 
องศา 

- 2,000 - - นางโสภา  ธิวงค์ 

๓. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

- 20,000ค่าจ้าง
ครูอัตราจ้าง
115,164 

- - นางโสภา  ธิวงค์ 

๔. โครงการเปิดบ้านวิชาการ - 10,000  - - นางโสภา  ธิวงค์ 
๕. โครงการพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

- 58,136 - - นางสุไหรหนับ  หะยีเตะ 
นางโสภา  ธิวงค์ 

๖. โครงการสานฝันปันลูก - 15,000 - - นางสุไหรหนับ  หะยีเตะ 

๗. โครงการวัดผลประเมินผล 
- 50,000 - - นางสุไหรหนับ  หะยีเตะ 

นางวรินทร์ธาร กิจฉาโณ 
๘. โครงการห้องเรียนคุณภาพ - 50,200 - - นางนงนภัส นุ้ยสุข 
๙. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

- 
10,000  - 

- 
นางนงนภัส นุ้ยสุข 

๑๐. โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี - 9,000 - - นางวรินทร์ธาร  กิจฉาโณ 
นางสาวพิชชาภา   
อินชะนะ 

๑๑. โครงการลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้ 

- 10,000 - - นางวรินทร์ธาร  กิจฉาโณ 
นางนงนภัส  ยอดแก้ว   

๑๒. โครงการวิจัยช้ันเรียน - 500 - - นายจรกฤตย์   
คณวัฒน์ธะนนัท์ 

๑๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- - - 10,000 นายจรกฤตย์   
คณวัฒน์ธนันท์ 
นางสาวพิชชาภา   
อินชะนะ 

๑๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Ative Learning) 
 

- 13,000 - - นางสาวพิชชาภา 
 อินชะนะ 
 



 

โครงการ เงนิอดุหนนุรายหวั เงนิกจิกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน 

รบัผดิชอบ 

อนบุาล ประถมศกึษา อนบุาล ประถมศกึษา 
๑๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 

- 10,000 - - นางนงนภัส  ยอดแก้ว 
นางสาวพิชชาภา   
อินชะนะ 

๑๖. โครงการทักษะการคัด
ลายมือ 

- 5,000 - - นางยุพาพักตร ์ แก้วงาม 
นางนงนภัส  ยอดแก้ว 

๑๗. โครงการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- - - 10,000 
นางสุนันทา  พรหมอินทร์ 
นางอ าภา  นาคะวัจนะ 

๑๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- - - 20,000 นางสาวกาญจนา   
ปราบณรงค์ 

รวม - 378,000 - 224,160.75  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนปฏิบตักิารประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖๓  
งานบรหิารงานทัว่ไป     งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  

(เงนิอดุหนนุรายหวัประถมศกึษา ๓๐๐,๓๐๐ บาท เงนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประถมศกึษา ๕๗,๐๐๐ บาท) 
(เงนิอดุหนนุรายหวัอนบุาล 10,000 บาท เงนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนอนบุาล /20,๐๐๐.85 บาท) 

โครงการ 
เงนิอดุหนนุรายหวั เงนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

ผูร้ับผิดชอบ 
อนบุาล ประถมศกึษา อนบุาล ประถมศกึษา 

๑.โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- 4,000  - - นางนันทา  กิมิเส 

๒.โครงการส่งเสริมสุขภาพ - ๑๐,๐๐๐  20,000.85 
 

๕๐,๐๐๐  นางวัชรี พิพัฒนวานิช  
/นางสุนันทา ถาวรจิตร  

๓.โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ - ๔,๐๐๐  - - นางนันทา  กิมิเส 
๔.โครงการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย
โดยใช้สภานักเรียน 

- ๔,๓๐๐  - - นายเกษม  ตะลุง 

๕.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง - ๑๐,๐๐๐  - - นายณัฐพล ไชยมะโณ 
๖.โครงการมุจลินทร์สัมพันธ์ - ๒๐,๐๐๐  - - นางสาวพิมพ์ชนก   

เหล็มปาน 
๗.โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 5,000 ๕๐,๐๐๐  

ค่าจ้าง
พนักงาน
บริการ

๑๑๔,๐๐๐  

- - นายนรา   
ประสงค์ผล 

๘.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- ๘,๐๐๐  - - นางสาวธารปภัสร์   
ด าน้อย  

๙.โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล 

- ๘,๐๐๐  - - นางนันทา  กิมิเส 

๑๐.โครงการส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน 

- ๘,๐๐๐  - - นายนุกุล  ปาวิชัย 

๑๑.โครงการสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน 

- ๓,๐๐๐  - - นางอ าภา  นาคะวัจนะ 

๑๒.โครงการสืบสานศิลป 
วัฒนธรรมไทย 

- ๑๗,๐๐๐  - - นายสุรเชษฐ์  เปล่ง
ประดับ 

๑๓.โครงการส่งเสริมส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

- 2๐,๐๐๐  - ๗,๐๐๐  นางศิริลักษณ์ 
ลิขิตธาดาภัทร 
นางสาวอาภรณ์ 
มากสังข ์

๑๔.โครงการอาหารกลางวัน 5,000 20,000 - - นางชลกานต์เหรัมพกุล 
/นางสุนันทา  ถาวรจิตร 

รวม 10,000 ๓๐๐,๓๐๐๐  20,000.85 ๕๗,๐๐๐   
 



รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนปฏิบตักิารประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖๓  
งานบรหิารบคุคล 

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  
(เงนิอดุหนนุรายหวั 86,0๐๐ บาท  

 

โครงการ 
เงนิอดุหนนุรายหวั เงนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

ผูร้ับผิดชอบ 
อนบุาล ประถมศกึษา อนบุาล ประถมศกึษา 

โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรให้ 
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- 86,000  - - นางนิศากร ศรีรักษ์ 
นางสาวกาญจนา  
ปราบณรงค์ 
นางสาวจันทรามาศ 
วงค์สุวรรณ 

รวม - 86,๐๐๐ - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนปฏิบตักิารประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖๓  
งานการเงนิบญัช ีพัสดุ   

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  
(เงนิอดุหนนุรายหวั 7,666 บาท 

 

โครงการ 
เงนิอดุหนนุรายหวั เงนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

ผูร้ับผิดชอบ 
อนบุาล ประถมศกึษา อนบุาล ประถมศกึษา 

พัฒนาการเงนิ บัญชี และพัสดุ 
 

 

- 7,666 
 

- - นางรุ่งรัตน์  ชูมณี 
นางสาวสุนทรี   
รัตนโชเต 

รวม - 7,666 - -  
 
 
 

 
 
 
 



 
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนปฏิบตักิารประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖๓ ระดบัปฐมวยั   

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 

(เงนิรายหวั 348369.67 บาท และเงนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 332,751.85 บาท) 
 

โครงการ งบประมาณ                
เงนิรายหวั 

งบประมาณ          
กจิกรรมพฒันา

ผู้เรยีน 

ผูร้ับผิดชอบ 

๑.โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

5,000 24,335 นางสาวยูรีฮัน รอดกุบ 

๒.โครงการพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารปฐมวัย 

๕,ooo  นางสาวชนนิกานต์  นวลพลับ 

๓.โครงการห้องเรียนคุณภาพ 274,664 50,000 นางวัชรี พิพัฒนวานิช 
๔.โครงการพัฒนาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

1,000    นางสาวจันทรามาศวงค์
สุวรรณ 

๕.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับปฐมวัย 

2,500 46,200 นางสาวสุปราณี หมัดอะดัม 

๖.โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยโดยใช้ 
PISUTN MODEL 

10,000 20,000 นางสาวธารปภัสร์ ด าน้อย 

๗.โครงการแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย  70,000 นางอ าภา นาคะวัจนะ 
๘.โครงการอนุบาลมุจลินทร์
สัมพันธ์ 

6,205.67  นางสาวมารีนา ดอกา 

๙.โครงการส่ือพัฒนาการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย 

15,000 88,216 นางสาวมูนีเราะห์ ดอเลาะ 

๑๐.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมปฐมวัย 

1,000 14,000 นางนิศากร ศรีรักษ์ 

๑๑.โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 5,000  นางสาวยูรีฮัน  รอดกุบ 
๑๒.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18,000  นางวัชรี พิพัฒนวานิช 
 

๑๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพ  20,000.85 นางสาวมารีนา ดอกา 
๑๔.โครงการอาหารกลางวัน 5,000  นางสาวมูนีเราะห์ ดอเลาะ 

รวม 348369.67 332,751.85  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


