
กรอบวงเงินการตั้งจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รวม ๓ โรงเรียน 

จากปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ คงเหลือ   ๙,๒๖๖.๙๘บาท 

งบประมาณ ๒๕๖๓        จ านวน                    บาท 

  

รายการ จ านวน
นักเรียน 

จัดสรร/ปี เป็นเงิน หมายเหตุ 

เงินคงเหลือยกมา   ๙,๒๖๖.๙๘  

๒๙๒,๖๖๖.๙๘ เงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม ๒๗ ๑,๗๐๐ ๔๕,๙๐๐ 
เงินอุดหนุนรายหัวประถม ๑๒๕ ๑,๙๐๐ ๒๓๗,๕๐๐ 

เพ่ิมรายหัวตามมติ ครม.(นร.ไม่เกิน 
๑๒๐ คน) 

๑๒๕ ๕๐๐ ๖๒,๕๐๐  

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ร้อย
ละ๔๐) 

๔๐ ๑,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

เงินค่าหนังสือเรียน 

ยอดยกมา 

     -  ก่อนประถม 
     -  ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
     -  ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
     -  ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
     -  ประถมศึกษาปีที่  ๔ 
     -  ประถมศึกษาปีที่  ๕ 
     -  ประถมศึกษาปีที่  ๖ 

 
 

๒๗ 
๒๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๑๕ 
๑๙ 
๒๗ 

 
 

๒๐๐ 
๖๒๕ 
๖๑๙ 
๖๒๒ 
๖๗๓ 
๘๐๖ 
๘๑๘ 

 
๓๙,๙๔๓ 

 ๕,๔๐๐ 
๑๖,๘๗๕ 
๑๑,๑๔๒ 
๑๑,๘๑๘ 
๑๐,๐๙๕ 
๑๕,๓๑๔ 
๒๒,๐๘๖ 

 
 
 
 
 

๑๓๒,๖๗๓ 

เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน        ก่อน
ประถม 

                                       
ประถม 

๒๗ 

๑๒๕ 
๓๐๐ 

๓๖๐ 
๘,๑๐๐ 

๔๕,๐๐๐ 

๕๓,๑๐๐ 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน           ก่อน
ประถม                              
ประถม 

                                        

๒๗ 

๑๒๕ 
๒๐๐ 

๓๙๐ 
๕,๔๐๐ 

๔๘,๗๕๐ 

๕๔,๑๕๐ 

ยอดยกมา 

เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ก่อน
ประถม                            ประถม 

 

๒๗ 

๑๒๕ 

 

๔๓๐ 

๔๘๐ 

๑๙,๒๖๔.๙๘ 
๑๑,๖๑๐ 

๖๐,๐๐๐ 

 

๙๐,๘๒๙.๙๘ 



 
เงินค่าอาหารกลางวัน ๑๕๖ ๒๐ ๖๒๔,๐๐๐ ๒๐๐ วัน 

เงินรายได้สถานศึกษา 

  อบต. + อบจ. + มูลนิธิ 
-  ๑๑๘,๐๐๐  

รวมงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวันรายได้สถานศึกษา ๗๔๒,๐๐๐  
รวมงบประมาณจัดการศึกษา รายหัว   เงินเพิ่ม ยอดยกมา ๓๕๕,๑๖๖.๙๘  

งบอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(เรียนฟรี) ๓๓๐,๗๕๒.๙๘  

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๒๗,๙๑๙.๙๖  

 
 

การจัดแบ่งงบประมาณปี  ๒๕๖๓ 

 

แผนงาน สัดส่วนร้อยละ จ านวนเงิน 

บ้านม่วง    ตาดเสริม   วังมน 

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  เงินเพ่ิมยอดยกมา๓๕๕,๑๖๖.๙๘ 
ค่าสาธารณูปโภค - ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
-บริหารวิชาการ ๖๐ ๑๗๗,๑๐๐ 

   -บริหารงบประมาณ ๕ ๑๔,๗๐๐ 
   -บริหารงานบุคคล ๒๐ ๕๙,๐๐๐ 
   -บริหารทั่วไป ๑๕ ๔๔,๓๖๖.๙๘ 
อาหารกลางวัน - ๖๒๔,๐๐๐ 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน - ๔๐,๐๐๐ 

เงินรายได้สถานศึกษา - ๑๑๘,๐๐๐ 

นโยบายเรียนฟรี  
     -  หนังสือเรียน 

     -  อุปกรณ์การเรียน 

     -  เครื่องแบบนักเรียน 

-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี 
-  ค่ายวิชาการ/คุณธรรม 
-  ทัศนศึกษา 

 -  ICT 

- ๓๓๐,๗๕๒.๙๘ 
๑๓๒,๖๗๓ 

๕๔,๑๕๐ 

๕๓,๑๐๐ 
๙๐,๘๒๙.๙๘ 

 

 

 



 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ปี  ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านม่วง  ตาดเสริม  วังมน (เรียนรวม) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลยุทธ์ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารวิชาการ (ประมาณร้อยละ ๖๐) ๑๗๗,๑๐๐ 
๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-จัดตกแต่ง พัฒนาห้องเรียน (อภิเดช) 
-พัฒนาศักยภาพและเข้าใจผู้เรียนรายบุคคล (มณฑกานต์) 
-จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (อรัญญา) 
-การใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นการสอนแบบ
โครงงาน (จีรภา) 

(๒๘,๕๐๐)  
๒๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายอภิเดช 

 

๒ 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(อรัญญา) 
พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (อภิเดช) 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย (มณฑกานต์) 
-การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน (อรัญญา) 
-การแสดงผลงานนักเรียน (ขนิษฐา) 
-สื่อการเรียนการสอน (ณัชชา) 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา (อภิเดช) 
-การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน (อรัญญา) 
-การแสดงผลงานนักเรียน (ขนิษฐา) 
-สื่อการเรียนการสอน (ณัชชา) 
ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะและนาฏศิลป์ (คมลิขิต) 
๑.ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี (คมลิขิต) 
๒.ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ (อภิเดช) 
โรงเรียนจัดการเรียนรวม (มณฑกานต์) 
 

(๘๔,๖๐๐) 
๒๒,๐๐๐ 

 
 
 

๕,๖๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

นส. อรัญญา 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส. มณฑกานต์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

นส. ณัชชา 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายอภิเดช 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส. มณฑกานต์ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายระพีพัฒน์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

นายจักรภพ 

 
 

 



๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (อรัญญา, อภิเดช) 
๑.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

๓.จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๔.ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๕.ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

๖.ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๗.รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
๘.พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนางานวิชาการ (มณฑกานต์, ระพีพัฒน์) 
๑.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๒.พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

๓.นิเทศภายใน 

๔.การวัดผล ประเมินผล 

๕.วิจัยในชั้นเรียน 

(๗,๐๐๐) 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

 

๔ พัฒนาห้องสมุด (ระพีพัฒน์) 
 
 

อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย (ณัชชา) 
รักการอ่านสานสู่ฝัน (ณัชชา) 
๑.ห้องสมุดมีชีวิต (ณัชชา) 

๒.วางทุกงานอ่านทุกคน (ณัชชา) 

(๑๕,๐๐๐) 
๑๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

นายระพีพัฒน์ 
 

๕ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (จักรภพ) 
๑.ปลูกผักสวนครัว (จักรภพ) 
๒.เลี้ยงสัตว ์(จักรภพ) 
๓.ออมทรัพย์ (มณฑกานต์) 
๔.บันทึกรายรับ-รายจ่าย (มณฑกานต์) 
๕.จัดป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้ (มณฑกานต์) 
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน  

(๑๒,๐๐๐) 
 

๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 

นายจักรภพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายจักรภพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

นางสาวมณฑกานต์ 



๖ เสริมสร้างคุณลักษณอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน (คมลิขิต) 
-พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-สวดมนต์ อบรมคุณธรรม 

-สมุดบันทึกความดี 
โรงเรียนวิถีพุทธ “คุณธรรมน าความรู้” (คมลิขิต) 
ส่งเสริมและพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน 

-วันส าคัญ 
-กลุ่มสีท าความสะอาด 

-สภานักเรียน 

-สหกรณ์ร้านค้า (จักรภพ, อภิเดช) 

(๒๒,๐๐๐) 
 

๑๔,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 

นายคมลิขิต 

 
 

๗ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย (มณฑกานต์,จีรภา) (๓,๐๐๐) กลยุทธ์ที่ ๑ 

นส. มณฑกานต์ 

๘ โรงเรียนประชารัฐ (ขนิษฐา) ตามงบจัดสรร กลยุทธ์ที่ ๑ 

นส.ขนิษฐา 

๙ 
 

เรียนรูค้ณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จีรภา) 
 

(๕,๐๐๐) 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส. จีรภา 

 
  ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ   กลยุทธ์ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารงบประมาณ (ร้อยละ ๕) ๑๔,๗๐๐  

๑๐ พัฒนางานการเงิน บัญชี  
-พัฒนางานการเงิน  
-พัฒนางานบัญชี 

๒,๕๐๐ กลยุทธ์ที่๕ 
นส.ณัชชา 

๑๑ พัฒนางานพัสดุ และควบคุมภายใน 

-พัฒนางานพัสดุ  
-พัฒนางานควบคุมภายใน 

๒,๕๐๐ กลยุทธ์ที่๕ 
นส.จีรภา 

๑๒ การบริหารค่าสาธารณูปโภค 

๑.ค่าไฟฟ้า 

๒.ค่าน้ าประปา 

๖๙,๗๐๐ กลยุทธ์ที่๕ 
นส.ณัชชา 

 



๓.คา่ขยะ 
งานบริหารบุคคล (ร้อยละ ๒๐) ๕๙,๐๐๐  

๑๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

-ศึกษาดูงาน 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๔๔,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่๔ 
นางสาวมณฑกานต์ 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ   กลยุทธ์ที่ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารทั่วไป (ร้อยละ ๒๐) ๔๔,๓๖๖.๙๘ 
๑๔ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (มณฑกานต์) 

๑.การออกก าลังกาย  (จักรภพ) 
๒.การตรวจสุขภาพ  (จักรภพ) 
๓.การส ารวจภาวะโภชนาการ (ขนิษฐา) 
๔.การตรวจสุขภาพโดย จนท.สาธารณสุข (ขนิษฐา) 
๕.การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน (จักรภพ) 
๖.การส ารวจ ดูแลและป้องกันสารเสพติด (คมลิขิต) 
๗.การดูแลนักเรียนไม่ให้ถูกล่อลวง (คมลิขิต) 
๘.การให้บริการห้องพยาบาล (สุกัญญา) 
๙.การให้บริการห้องน้ า ห้องส้วม (จักรภพ) 
๑๐.ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (จักรภพ) 
๑๑.อบรมผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สุกัญญา) 
ว่ายน้ าเพื่อชีวิต (จักรภพ) 
ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา (จักรภพ) 
กีฬาต้านยาเสพติด (จักรภพ) 

(๑๔,๘๖๖.๙๘) 
๘,๘๐๐.๙๘ 

 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๘๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 

นส.มณฑกานต์ 
กลยุทธ์ที่๓ 
นายจักรภพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

นายจักรภพ 
กลยุทธ์ที่๔ 

นายจักรภพ 

๑๕ บริการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ๔๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส.ณัชชา 

๑๖ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-โฮมรูม-การประเมิน SDQ 

-การคัดกรองนักเรียน-ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน 

-ประวัตินักเรียนรายบุคคล 

-เยี่ยมบ้านนักเรียน-ส่งเสริมทุนการศึกษา 

๗,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายระพีพัฒน์ 



๑๗ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา 

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

-กิจกรรมชุมชน 

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

๑,๕๐๐ กลยุทธ์ที่ ๕ 

นส.มณฑกานต์ 

๑๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

-ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ 

๒๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๖ 

นายจักรภพ 

๑๙ จัดบริการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน ๖๐๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นางสาวขนิษฐา 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ    กลยุทธ์ที่ 

ผู้รับผิดชอบ  

งานตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ อย่างมีคุณภาพ 
๓๓๐,๗๕๒.๙๘ 

 

๒๐ โครงการค่ายวิชาการ ๒๗,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส.อรัญญา 

 
๒๑ หนังสือยืมเรียนและแบบฝึกหัด ๑๓๒,๖๗๓ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นางสาวจีรภา 

 

๒๒ จัดบริการสารสนเทศและ ICT ๗,๖๐๐ กลยุทธ์ที่ ๑ 

นายระพีพัฒน์ 
๒๓ จัดบริการเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ๕๔,๑๕๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส.ณัชชา 

๒๔ จัดบริการเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕๓,๑๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นส.ณัชชา 

 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จักรภพ) 
๑.ชุมนุม 

๒.ลูกเสือ-เนตรนารี 
๓.แนะแนว 

๔.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๒๒๙.๙๘ 

 
 

๑,๐๐๐ 

 



๒๕ ทัศนศึกษา ๔๐,๐๐๐ กลยุทธ์ที่ ๓ 

นายอภิเดช 

นส.มณฑกานต์ 

 
 


