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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 

 

1. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวที่จะได้รับ 
ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวท่ีจะได้รับจากจ านวนนกัเรียนของโรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิ 

วิทยาคม  ปีการศึกษา 25563 
  

นักเรียน จ านวนนักเรียน เงินอุดหนุนต่อคน รวม หมายเหตุ 
นักเรียนม.ต้น 90 3,500 315,000  

นักเรียนม.ปลาย 65 3,800 247,000  
ร.ร.ไม่ถึง300 คน 155 1,000 155,000  

เงินท่ีเหลือจ่ายจาก
ปีก่อน 

  225,800  

รวม 942,800  
 
              รวมเงินงบประมาณที่จัดสรรปีการศึกษา 2563  เป็นเงิน 942,800 บาท 
 

2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง 
ราการ งบรายจ่าย

ส่วนกลาง 
งบบริหาร หมายเหตุ 

ค่าไฟ 300,000   
ค่าประปา -   
ค่าอินเตอร์เน็ต (อุดหนุน) 10,000   
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 36,000   
วัสดุอุปกรณ์ ( ค่าหมึกและไข
เครื่องก๊อปป้ีปริ้นท์) ส านักงาน 

50,000   

ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 10,000   
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30,000   
ค่ารถรับ - ส่งนักเรียน 40,000   
ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 30,000   
รวม 506,000   
 



งบประมาณในการบริหาร 
 เงินอุดหนุนรายหัวท้ังหมดท่ีน ามาจัดสรร                 942,800    บาท 
 รายจ่ายส่วนกลาง                                                  506,000  บาท 
  คงเหลือท่ีน าไปจัดสรร                436,800  บาท 

3. งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในปีการศึกษา 2563 จ านวนตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

3.1 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิ
วิทยาคม 

ท่ี 
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เรียนฟร ี อุดหนุน 
1 ส่งเสริมวิชาการ  12,000 21,000 นางประเทือง 
2 นิเทศภายใน  0 0 นางประเทือง 
3 การจัดหาและใช้ส่ือการเรียนรู้   3,000 นางประเทือง 
4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   12,000 นางประเทือง 
5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   2,000 นางประเทือง 
6 การพัฒนางานทะเบียน   6,800 น.ส.บัวสวรรค์ 
7 บริการการแนะแนว   600 น.ส.บัวสวรรค์ 
8 พัฒนาห้องสมุด   12,000 น.ส.บัวสวรรค์ 
9 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวดันครนายก   4,000 นายค านึง 
10 การแข่งขันกีฬาภายใน   18,000 นายค านึง 
11 การแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ   15,000 นายค านึง 
12 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   1,000 นางนภาภรณ์ 
13 การรับนักเรียนและแนะแนวการศึกษา   7,000 น.ส.บัวสวรรค์ 
14 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 22,000  15,000 นางประเทือง 
15 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 40,000  0 นางประเทือง 
16 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย   10,000 น.ส.สุวรรณ ี
17 นิทรรศการวิชาการ open house   13,500 นางประเทือง 
18 ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญของเจ้าของภาษา   5,000 น.ส.ดารณี 
19 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   5,000 น.ส.ดารณี 
20 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   10,000 น.ส.บัวสวรรค์ 
21 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   10,000 น.ส.พัชรา 
22 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   15,000 นางนภาภรณ์ 



23 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  8,000 
น.ส.ศิริวรรณ 

24 พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา   10,000 นายค านึง 
25 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   12,000 น.ส.ศศิธร 
26 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   10,000 นางสิตา 
27 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 41,630  0 นางประเทือง 
28 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษา 
  2,000 

นางประเทือง 

29 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3,000 น.ส.ศิริวรรณ 
30 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา   0 น.ส.บัวสวรรค์ 
31 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์เพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ้
  0 

น.ส.พัชรา 

32 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนช้ันม.3
และม.6 

  0 
นางนภาภรณ์ 

33 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม   0 น.ส.ศิริวรรณ 
34 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ 
  0 

น.ส.ดารณี 
 

 รวม 230,900 115,630   

 รวมท้ังส้ิน 346,530 
 

3.2 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิ
วิทยาคม 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    
เรียน
ฟรี อุดหนุน 

1 ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  0 0 น.ส.ดารณี 
2 การจัดการระบบบริหารและพัฒนาองค์กร   3,000 น.ส.ดารณี 
3 ด าเนินงานธุรการ   10,000 น.ส.ดารณี 
4 จัดท าระบบควบคุมภายใน   1,000 น.ส.ดารณี 
5 ประชาสัมพันธ์การศึกษา   5,000 น.ส.ปิยดา 

  รวม      19,000   



3.3 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนเลขธรรมกิตต์ิ
วิทยาคม 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    เรียนฟร ี อุดหนุน 
1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   0 น.ส.พัชรา 
2 ส่งเสริมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ   1,000 น.ส.สวรรณ ี
4 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร   1,000 น.ส.รัชนี 

  รวม   2,000  
 
3.4 รายละเอียดขออนุมัติโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเลข

ธรรมกิตต์ิวิทยาคม 
ท่ี โครงการ งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
    เรียนฟร ี อุดหนุน 

1 ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน   17,600 นางประเทือง 
2 ส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน   8,000 ครูบัวสวรรค์ 
3 ส่งเสริมพัฒนาประสานงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน   18,000 น.ส.ปิยดา 
4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   7,000 นายค านึง 
5 ส่งเสริมและด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม   5,000 น.ส.สุวรรณ ี
6 ส่งเสริมการด าเนินการสภานักเรียน   3,000 น.ส.ศศิธร 
7 อบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 30,000   น.ส.สุวรรณ ี

  รวม 30,000 58,600  
 รวมท้ังส้ิน 88,600  

 


