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แผนการใช้งบประมาณ  ประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ปีการศึกษา  2563 
 
1.  ประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินงบประมาณ  ปีการศึกษา 2563 
 1.1  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2563         730    คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 481    คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 249    คน 
 1.2  เงินงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนรายหัว) 
  เงินอุดหนุนที่ได้รับ 2,629,700 บาท 
 1.3  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 150,000 บาท 
 1.4  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
  - ค่าหนังสือเรียน 727,822 บาท 
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน 316,560 บาท 
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 340,950 บาท 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 659,830 บาท 
 1.5  เงินรายได้สถานศึกษา 
  เงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร 1,623,500 บาท 
 1.6  เงินงบประมาณจัดสรร  ปีการศึกษา  2563 
  -  ค่าสาธารณูปโภค 700,000 บาท 
  -  งานยานยนต์ 150,000 บาท 
  -  ค่าวัสดุกลางส านักงาน 200,000 บาท 
  -  ค่าจ้างครูและบุคลากรสนับสนุน 863,100 บาท 
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท 
  -  ค่าปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร 90,500 บาท 
  -  งบกลาง 800,000 บาท 
  -  กลุ่มบริหารวิชาการ 749,760 บาท 
  -  กลุ่มบริหารงบประมาณ 62,480 บาท 
  -  กลุ่มบริหารงานบุคคล 124,960 บาท 
  -  กลุ่มบริหารทั่วไป 187,440 บาท 
  -  ส ารองจ่าย 124,960 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,448,362 บาท 
 
2.  การจัดสรรงบประมาณ  ปีการศึกษา  2563 
 จ าแนกเป็นงบด าเนินการของงานประจ าและโครงการตามแผนกลยุทธ์ 
 2.1  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 150,000 บาท 
 2.2  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 1,385,332 บาท 
 2.3  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 659,830 บาท 
 2.4  ค่าสาธารณูปโภค 700,000 บาท 



 2.5  งานยานยนต์ 150,000 บาท 
 2.6  ค่าวัสดุกลางส านักงาน 200,000 บาท 
 2.7  ค่าจ้างครูและบุคลากรสนับสนุน 440,000 บาท 
 2.8  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท 
 2.9  งบกลาง 800,000 บาท 
 2.10  งบด าเนินการของโครงการตามแผนกลยุทธ์   1,249,600 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,448,362 บาท 
 
3.  การจัดสรรเงินกิจกรรมพิเศษ  ปีการศึกษา  2563 
 ด้วยการขอรับเงินระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง  มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า  ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนแล้ว จึงขอความเห็นชอบจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27 
 เงินบ ารุงการศึกษา  (ระดมทรัพยากร)  ปีการศึกษา  2563  มี  4  รายการ  ดังนี้ 
  1.  ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 800 บาท 
  2.  ค่าสอนคอมพิวเตอร์ จ านวน 300 บาท 
  3.  ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ จ านวน 600 บาท 
  4.  ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน 400 บาท 
    รวมเป็นเงิน       2,100   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2563  (พ.ค. 2563 - เม.ย. 2564) 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 

  จ านวนเงิน รวมเงิน       จ านวนเงิน 
ก.  เงินงบประมาณ     ก่อนการจัดสรรงบประมาณ 

  
  

1.  เงินค่าจัดการเรียนการสอน     1.  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
  

           150,000  
     1.1  ม.ต้น 1,683,500   2.  เงินอุดหนุนเรียนฟรี  15  ปี 

  
        1,385,332  

     1.2  ม.ปลาย 946,200    2,629,700  3.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  

           659,830  
2.  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน         150,000  4.  ค่าสาธารณูปโภค 

  
           700,000  

3.  เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี     5.  ค่าปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร 
  

            90,500  
   3.1  ค่าหนังสือเรียน 727,822   6.  งานยานยนต์ 

  
           150,000  

   3.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน 316,560   7.  ค่าวัสดุกลางส านักงาน 
  

           250,000  
   3.3  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 340,950   8.  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนและค่าประกันสังคม 

 
           863,100  

   3.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 659,830    2,045,162  9.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  

           200,000  
      10.  งบกลาง 

  
           800,000  

      รวม 
  

        5,248,762  
ข.  เงินรายได้สถานศึกษา     การจัดสรรตามสัดส่วน  จ านวน     1,199,600  ดังนี้   
1.  ค่าสนับสนุนสาธารณูปโภค 584,000   1.  งบวิชาการ  60% 

  
           719,760  

2.  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 219,000   2.  งบบริหารทั่วไป  30% 
  

  
3.  ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 438,000        2.1  กลุ่มบริหารงบประมาณ  5% 

  
            59,980  

4.  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน 292,000        2.2  กลุ่มบริหารงานบุคคล  10% 
  

           119,960  
5.  ค่าบ ารุงโรงอาหาร 90,500 1,623,500      2.3  กลุ่มบริหารทั่วไป  15% 

  
           179,940  

      3.  งบส ารองจ่าย 10% 
  

           119,960  
                 -    รวม 

  
        1,199,600  

รวมทั้งสิ้น      6,448,362  รวมทั้งสิ้น             6,448,362  



การจัดสรรงบประมาณ  กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน  ประจ าปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนขัติยะวงษา 

 

ที ่ กลุ่มบริหาร 
จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ  

1 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน         150,000     

2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี       1,385,332     
3 ค่าสาธารณูปโภค 30,100   669,900  
4 งานยานยนต์ 150,000      
5 ค่าวัสดุกลางส านักงาน 200,000      

6 
ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

    863,100  

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000      
8 งบกลาง     90500  
9 กลุ่มบริหารวิชาการ 800,000      
10 กลุ่มบริหารงบประมาณ 749,760       586,830     
11 กลุ่มบริหารงานบุคคล 62,480      
12 กลุ่มบริหารทั่วไป 124,960 73000    
13 งบส ารองจ่าย 187,440      
 รวม 2,629,700 2,195,162 1,623,500  
 รวมทั้งสิ้น 6,448,362 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามโครงการ  ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวม ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ      

1 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

137,740 - - 137,740 นางกรองทอง 

2 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

- 120,000 - 120,000 นางกรองทอง 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
และบริบทของสถานศึกษา 

- 160,830 - 160,830 นายสมคดิ 

4 โครงการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

81,000 - - 81,000 นางรัตนา 

5 โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3,000 - - 3,000 นายสมชาย 

6 โครงการส่งเสริมตามศาสตร์
พระราชา 

14,020 - - 14,020 นางอรวรรณ 

7 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

10,000 10,000 - 20,000 นางพรสวรรค ์

8 โครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 

- 81,830 - 81,830 นางพวงเพชร 

9 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย  

53,000 - - 53,000 นายสมชาย 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

42,000 - - 42,000 นางสิริลักษณ ์

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

75,000 20,000 - 95,000 นายภูชิต 

12 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนสังคมศึกษา 

45,000 - - 45,000 นางพรสวรรค ์

13 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 

100,000 100,000 - 200,000 นายชัยชนะ 



ที ่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวม ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้านทัศนศิลป์
และด้านประติมากรรม 

10,000 - - 10,000 น.ส.นิสาชล 

15 โครงการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้านดนตรี 

63,000 - - 63,000 นายชูศักดิ ์

16 โครงการสืบสานส่งเสริม
ศิลปะนาฏศิลป์ไทยและ
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

25,000 - - 25,000 นางทัศนี 

17 โครงการการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  

41,000 - - 41,000 น.ส.ทิพยวรรณ 

18 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ จีน 

50,000 - - 50,000 นางรัตนาวด ี

รวมกลุ่มบริหารวิชาการ 749,760 586,830 - 1,336,590  

 กลุ่มบริหารงบประมาณ      
19 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงบประมาณ 
31,480 - - 31,480 นางทัศนี 

20 โครงการนโยบายและการ
บริหารงานแผนงานและ
สารสนเทศ  

25,000 - - 25,000 นางสิริลักษณ ์

21 โครงการพัสดุสู่คุณภาพ
ผู้เรียน 

200,000 - - 200,000 นายรังสรรค ์

22 โครงการพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการ
กระจายอ านาจโดยบริหาร
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

6,000 - - 6,000 นางสิริลักษณ ์

รวมกลุ่มบริหารงบประมาณ 262,480 - - 262,480  

 กลุ่มบริหารงานบุคคล      

23 โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
คร ู

239,960 - 504,000 743,960 นางจุฬาพรรณ 

24 โครงการส่งเสริมนักเรียนให้
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

20,000 - 73,000 93,000 นางพรสวรรค ์



ที ่ ชื่อโครงการ เงินอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รวม ผู้รับผิดชอบ 

ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
25 โครงการส่งเสริมระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
33,500 - - 33,500 นางมัชฌิมา 

26 โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข 

10,500 - - 10,500 ส.ต.พงษ์ศักดิ ์

27 โครงการการบริหารกิจการ
นักเรียน 

16,000 - - 16,000 น.ส.ทิพยวร
รณ 

รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล 324,960 73,000 504,000 901,960  

 กลุ่มบริหารทั่วไป      

28 โครงการพัฒนากลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

193,550 - 94,500 288,050 นางอรวรรณ 

29 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

158,990 - 934,500 1,093,490 นายศุภชัย 

30 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย  

 

15,000 - 90,500 105,500 นางครีภัทร  

 รวมกลุ่มบริหารทั่วไป 367,540 - 1,119,500 1,487,040  
 
 
 
 
 


