
 
                                              งานบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564        
 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
เงิน

อุดหนุน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เกษตร
อาหาร
กลางวัน 

เงินที่
หน่วยงานอ่ืน

สนับสนุน 
 งานบริหารงานวิชาการ      
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 32,620 10,000    
 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

O-NET,NT,LAS 
-     

 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ท่ีอ านวยกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET,NT,LAS 

-     

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา -     
 กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ  5,000    
 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  5,000    
 กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา -     
 กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา -     

 รวม 32,620 10,000    
2 วิถีพุทธกัลยาณมิตรและวันส าคัญ 25,500     
 กิจกรรมวันมาฆบูชา -     
 กิจกกรมวันวิสาขบูชา -     
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา      
 กิจกรรมวันไหว้ครู -     
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ -     
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 -     
 กิจกรรมวันภาษาไทย -     
 กิจกรรมวันแม่ -     
 กิจกรรมวันพ่อ -     
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 5,000     
 กิจกรรมวันเด็ก 7,000     
 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  10,000    
 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 10,000     

 



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เกษตร
อาหาร
กลางวัน 

เงินที่
หน่วยงานอ่ืน

สนับสนุน 
 งานบริหารงานวิชาการ (ต่อ) 
 กิจกรรมไหว้งามอย่างไทย -     
 กิจกรรมวันอาเซียน 3,500     
 กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ -     
 กิจกรรทบทวนค าปฏิญาณลูกเสือ -     
 กิจกรรมจัดท าป้ายและธงในสถานศึกษา 5,000     
 รวม 25,500 10,000    
3 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนสู่มาตรฐาน 143,000     
 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนสู่มาตรฐาน -     
 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน        
 กิจกรรมพัฒนาห้องแสดงผลงานวิชาการ      
 กิจกรรมจัดห้องวิชาการงานทะเบียน      
 กิจกรรมจัดหาสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์   -     

 รวม 116,000     
4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 15,000 12,000    
 กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้      
 กิจกรรมโครงงานบัณฑิตน้อย      
 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย      
 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี      
 กิจกรรม DAY CAMP      
 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง      
 กิจกรรมบัณฑิตน้อย/บายศรีสู่ขวัญ  5,000    
 กิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว      
 กิจกรรมทัศนศึกษา  7,000    
 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพอนุบาล      
 กิจกรรมจัดท าสื่อส่งเสริมพัฒนาอนุบาล      
 รวม 15,000 12,000    
5 โครงการประสานนโยบายของส านักงานเขต งาน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
20,000 

 
    



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เกษตร
อาหาร
กลางวัน 

เงินที่
หน่วยงานอ่ืน

สนับสนุน 
 กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน แบบทดสอบของ

เขต 
     

 กิจกรรมการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน นักเขียน 
นักเรียนบกพร่อง 

     

 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดค านวณ      
 กิจกรรมการคัดลายมือในสถานศึกษา      
 กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและสื่อสารทาง

ภาษาอังกฤษ 
     

 รวม 20,000     
6 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ      
 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่ม 1 พัฒนา 

และการจัดเหมารถเพ่ือพาไปแข่งขันที่ต่างๆ 
 18,000    

 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา และอุปกรณ์ท่ี
ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 

 14,000    

 รวม  32,000 
 

   

7 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 12,000     
 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน -     
 จัดท าแผน IEP -     
 กิจกรรมสนับสนุนทุนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน -     

 กิจกรรมแนะแนววัดแววความถนัดทางอาชีพ -     
 กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน -     
 รวม 12,000     

8 โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 20,000     
 กิจกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
 กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน      
 กิจกรรมการสร้างผู้น าในการท างานเป็นกลุ่ม      
 กิจกรรมด าเนินการตามพระบรมราโชวาท      

 รวม 20,000     



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เกษตร
อาหาร
กลางวัน 

เงินที่
หน่วยงานอ่ืน

สนับสนุน 
 รวมยอดงบประมาณงานบริหารวิชาการ 268,120 64,000    
 รวมยอดงบประมาณงานบริหารวิชาการ 8 

โครงการ 
322,120 

 งานบริหารงานบุคคล      
9 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25,000     
 กิจกรรมสนับสนุนครูไปอบรมสัมมนา      
 กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจข้าราชการครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา 
     

 กิจกรรมการศึกษาดูงาน      
 รวม 25,000     

10 โครงการบริหารสถานศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

5,000     

 กิจกรรมวางระบบการท างานให้ครอบคลุมทั้ง  
4 งาน 

     

 กิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ในสถานศึกษา 

     

 กิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนการสอน      
 กิจกรรมการก ากับติดตามงานของครู      

 รวม 5,000     
 รวมงบประมาณงานบริหารงานบุคคล  

2 โครงการ 
30,000     

 งานบริหารทั่วไป      
11 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4,000     
 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน      
 กิจกรรมสภานักเรียน      
 กิจกรรมการดูแลเขตบริการ       
 กิจกรรมสารวัตรนักเรียน      
 กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในโรงเรียน      

 รวม 4,000     



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เกษตร
อาหาร
กลางวัน 

เงินที่
หน่วยงานอ่ืน

สนับสนุน 
12  โครงการชุมชนสัมพันธ์ 5,500     
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน      
 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา      
 โครงการชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)      
 กิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียนและผู้อ่านรุ่นเยาว์      
 เอกสารเผยแพร่ของโรงเรียน      
 รวม 5,500     
13 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้เรียน 21,500     
 กิจกรรมจัดหายาและเวชภัณฑ์ -     
 กิจกรรมจัดท าเอกสารส่งเสริมสุขภาพ -     
 กิจกรรมตรวจความสะอาดและพัฒนาห้องสุขา -     
 กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ -     
 สุขภาพดีมีสุนทรียภาพ ดนตรี -     
 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการนักเรียน      
 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน -     
 กิจกรรมธนาคารออมทรัพย์นักเรียน -     

 รวม 21,500     
14 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้สู่

ชุมชน 
45,060     

 ค่าตัดหญ้า ตกแต่งตน้ไม้รายเดอืน  
1500* 12 เดือน 

     

 ซ่อมแซมวัสดุ – อุปกรณ์ตัดหญ้า      
 ซ่อมแซม ระบบไฟฟา้และประปาในโรงเรียน      
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงามและความสะอาด      
 กิจกรรมซ่อมแซมกระดานด า ประตู หน้าต่าง      
 กิจกรรมก าจัดขยะ และจัดแยกขยะในโรงเรียน      
 กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษา      
 กิจกรรมจัดหาไม้กวาด      

 รวม 45,060     



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เกษตร
อาหาร
กลางวัน 

เงินที่
หน่วยงานอ่ืน

สนับสนุน 
15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 

ในโรงเรียน 
5,000    ปัจจัยพื้นฐาน 

 กิจกรรมตัดผมชาย     2,000 
 กิจกรรมตัดผมหญิง      
 กิจกรรมการเพาะเห็ด     3,000 
 กิจกรรมการจับผ้าโต๊ะและเวทีแสดงผลงาน     25,000 
 ตามรอยพ่อศาสตร์พระราชา     14,000 
 M.T.GREEN     5,000 
 การปลูกพืชผักสวนครัว     20,000 
       

 รวม 5,000    69,000  
16 โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข  โรงเรียนปลอดบุหรี่  
5,000     

 การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยา
เสพติด  

     

 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน 

     

 การจัดท าป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด      
 รวม 5,000     

 รวมยอดงบประมาณงานบริหารทั่วไป 86,060     

 รวมยอดงบประมาณงานบริหารทั่วไป 
 6 โครงการ 

86,060 
 

 งานงบประมาณ      
17 โครงการบริหารงานพัสดุ การเงินและสารบรรณ 13,000     
 กิจกรรมงานสารบรรณ -     
 กิจกรรมการจัดเก็บพัสดุการเงินและบัญชี -     

 รวม 13,000  
 

   



 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

เกษตร
อาหาร
กลางวัน 

เงินที่
หน่วยงานอ่ืน

สนับสนุน 
18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 55,000    

 กิจกรรมจัดสรรเครื่องแบบนักเรียน 1 ปีการศึกษา      
 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การเรียน      
 กิจกรรมจัดหาแบบเรียน      
 กิจกรรมคุณธรรม (อยู่ในโครงการวิถีพุทธ)      
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ  5,000    
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  5,000    
 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล  -    
 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถม-มัธยม  -    
 กิจกรรม ICT  5,000    
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(covid-19) 

 40,000    

 รวม  55,000    
 รวมงบประมาณงานบริหารงานงบประมาณ  13,000 55,000    

 สรุปยอดรวม 2 โครงการ 68,000 
 สรุปยอดบริหารงานบุคคล 30,000     
 สรุปยอดบริหารทั่วไป 86,060     
 สรุปยอดงานงบประมาณ 13,000     
  129,060     
19 สาธารณูโภค 108,000     
20 งบกลาง  (พัฒนาเสถียรภาพสถานศึกษา ) 43,020     

 อ่ืนๆ -     
 รวม      

       
 รวม 538,200 119,000    
 รวม 657,200 

 



 
 
 
 
 
 
 


