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   โรงเรียนบ้านนาสาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 



การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.  เงินอุดหนุนการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  

1.1 ประมาณการรายรับ 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน:คน:ปี จ านวนเงิน (บาท) 
ม.1 378 3,500 1,323,000 
ม.2 360 3,500 1,260,000 
ม.3 296 3,500 1,036,500 
รวม 1,034 3,500 3,619,000 
ม.4 252 3,800 957,600 
ม.5 200 3,800 760,000 
ม.6 196 3,800 744,800 

รวม 648 3,800 2,462,400 

รวมเงินทั้งส้ิน 1,682  6,081,400 

 

1.2  ประมาณการรายจ่าย 

งบรายจ่ายประจ า จ านวนเงิน(บาท) 
1.  สาธารณปูโภค  (ใชเ้งินอุดหนุน) 527,200 
2.  คา่จา้งบุคลากร (ใชเ้งินอุดหนุน) 711,120 
  

รวมทั้งส้ิน 1,238,320 

                                                    คงเหลือ  6,081,400 – 1,238,320 4,843,080 

 

 

 

 

 



งบคงเหลือทีน่ ามาจัดสรร จ านวนเงิน(บาท) 
1.  งบวชิาการ (60%) 2,905,848 
2.  งบบริหารจดัการ (30%)   1,452,924 

- บริหารทัว่ไป                 50% 726,462 
- บริหารงานบุคคล          20% 290,584 
- บริหารงบประมาณ        15% 217,939 
- บริหารกจิการนักเรียน   15% 217,939 

3.  งบส ารองจา่ย (10%) 484,308 

รวมทั้งส้ิน 4,843,080 

2.  เงินอุดหนุนการศึกษา (กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน)  

2.1 ประมาณการรายรับ 

ช่วงช้ันที ่ จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน:คน:ปี จ านวนเงิน (บาท) 

ม.1 378 880 332,640 
ม.2 360 880 316,800 
ม.3 296 880 260,480 

รวม 1,034 880 909,920 
ม.4 252 950 239,400 
ม.5 200 950 190,000 
ม.6 196 950 186,200 

รวม 648 950 615,600 

รวมเงินทั้งส้ิน 1,682  1,525,520 

2.2  ประมาณการรายจ่าย 

งบรายจ่าย จ านวนเงิน(บาท) 
1.  กจิกรรมวชิาการ    ม.ตน้ +  ม.ปลาย 381,380 
2.  กจิกรรมดา้นคณุธรรม จริยธรรม ลูกเสือ เนตรนารี    ม.ตน้ +  ม.ปลาย 381,380 
3.  กจิกรรมทศันศึกษาแหลง่เรียนรู้   ม.ตน้ +  ม.ปลาย 381,380 
4.  กจิกรรมบริการดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ ม.ตน้ +  ม.ปลาย 381,380 

รวมทั้งส้ิน 1,525,520 

 



3.  เงินบ ารุงการศึกษาตามโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

3.1  ประมาณการรายรับ 

รายการ จ านวนคน จ านวนเงิน 
:คน:ภาค 

จ านวนเงิน
(บาท) 

1.  คา่จดัการเรียนการสอนนอกเหนือหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ IEP(lntensive English 
program) 1/1 ,2/1,3/1 
1.2 ห้องเรียนพิเศษวทิย์-คณิต 1/2  , 1/3  ,2/2 , 2/3 
1.3 ห้องเรียนพิเศษวทิย์-คณิต 3/2 3/3 

 
 

108 
 

142 
80 

 
 

3,500x2 
 

3,500x2  
3,000 x2 

 
 

756,000 
 

994,000 
480,000 

2.  คา่จา้งครูชาวตา่งประเทศ 1,682 500x2 1,682,000 
3.  คา่สาธารณปูโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 1,682 200x2 672,800 
4.  คา่ประกนัอุบติัเหตุนักเรียน (รายปี)  1,682 150 252,300 
5.  คา่จา้งบุคลากรปฏิบติังานสถานศึกษา 1,682 300x2 1,009,200 
6.  คา่ตอบแทนวทิยากรภายนอก 1,682 150x2 504,600 
7.  คา่สอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจดัคอมพิวเตอร์ให้กบั 1,682 500x2 1,682,000 
8.  คา่วารสารโรงเรียน นักเรียนเกนิมาตรฐานท่ีรัฐจดัให้ 1,682 100 168,200 
9.  คา่คูม่อืปกครอง (เฉพาะ ม.1,4รายปี) 630 100 63,000 

รวมทั้งส้ิน   8,264,100 

3.2 ประมาณการรายจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 

รายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา จ านวนคน จ านวนเงิน คงเหลือ ใช้เงินอุดหนุน 
1.  คา่จา้งครูตา่งชาติ  5 คน 1,468,500 213,500 - 
2.  คา่สาธารณปูโภค (100,000x12) 1,682 คน 672,800 - 527,200 
3.  คา่จา้งบุคลากร 14 คน 1,720,320 - 711,120 
4.  คา่ตอบแทนวทิยากรภายนอก ระบุไมไ่ด ้ 504,600 ยงัระบุไมไ่ด ้ - 
5.  คา่จดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 1,682 คน 1,682,000 ยงัระบุไมไ่ด ้ - 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุ  1,682 คน 252,300 จา่ยเป็นเงิน - 
7.  คา่วารสารโรงเรียน  1,682 คน 168,200 จา่ยเป็นเงิน - 
8.  คา่คูม่อืนักเรียน  ม.1, ม.4 630 63,000 จา่ยเป็นคูม่อื - 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริรมและพฒันาประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

   

- การจดัอบรมคณะกรรมการนักเรียน (3วนั) 15,000 - 15,000 
- กจิกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน - 70,000 70,000 
- กจิกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน - 4,000 4,000 
- การแขง่ขนังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 15,000 - 15,000 

รวมทั้งส้ิน 30,000 74,000 104,000 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการ คา่ยคณุธรรมจริยธรรม “ตน้กลา้ของพอ่”    
- เขา้คา่ยคณุธรรมจริยธรรมม.1 , ม.4 70,350 - 70,350 
- อบรมนักเรียนม.2 , 3 , 5 , 6 2,400 - 2,400 

รวมทั้งส้ิน 72,750 - 72,750 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน    
- จดัระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 15,000 15,000 30,000 
- ซอ่มบ ารุง อุปกรณ์ส านักงาน 15,000 15,000 30,000 
- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่ 10,000 - 10,000 
- มอบตวันักเรียน 17,000 - 17,000 
- ประชมุผูป้กครองช ั้นเรียน 15,000 15,000 30,000 
- ปัจฉิมนิเทศ ม.3 , ม.6 - 20,000 20,000 
- สารวตัรนักเรียน 3,000 3,000 6,000 
- เย่ียมบา้นนักเรียน 55,000 - 55,000 

รวมทั้งส้ิน 130,000 68,000 198,000 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมสุขภาพและอนามยั (สารเสพติด)    
- เอกชเรย์สารเสพติด 3,000 3,000 6,000 
- สัปดาห์ตอ่ตา้นยาเสพติดและโรคติดตอ่ 2,000 2,000 4,000 
- เดินรณรงค์วนังดสูบบุหร่ีโลกและกิจกรรมวนั

ตอ่ตา้นยาเสพติดโลก 
- 4,000 4,000 

- กจิกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมขุ 

6,000 6,000 12,000 

- กจิกรรมกฬีาตา้นภยัยาเสพติด 3,000 3,000 6,000 

รวมทั้งส้ิน 14,000 18,000 32,000 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ กิจการนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการประกนัอุบติัเหตุ    
- ประกนัอุบติัเหตุ 232,500 - 232,500 

รวมทั้งส้ิน 232,500 - 232,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บุคคล  

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมคณุธรรมในวชิาชีพ    
- อบรมครู เพื่อสง่เสริมคณุธรรมในวชิาชีพ - 50,000 50,000 

รวมทั้งส้ิน - 50,000 50,000 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บุคคล  

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- ปรับปรุงบอร์ด กลุม่บริหารงานบุคคล 3,000 3,000 6,000 
- พฒันาระบบขอ้มลู สารสนเทศเพื่อการบริหาร

จดัการ 
5,765 4,000 9,765 

- ซอ่มบ ารุงครุภณัฑ์ 5,000 5,000 10,000 
- ปรับปรุงครุภณัฑ์ห้องบุคคล 21,000 - 21,000 

รวมทั้งส้ิน 34,765 12,000 46,765 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ บุคคล  

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาบุคลากร    
- ประชมุ/อบรม/สัมมนา 75,000 75,000 150,000 
- ศึกษาดูงาน - 220,000 220,000 
- จดัท าสารสนเทศพฒันาบุคลากร/จัดท า

แฟ้มขอ้มลู 
1,500 1,000 2,500 

- การประเมนิผลการปฏิบติังาน 2,000 2,000 4,000 
- สร้างขวญัและก  าลงัใจ/มฑุิตาจิต 30,650 - 30,650 

รวมทั้งส้ิน 109,150 298,000 407,150 

 

*หมายเหตุ  ศึกษาดูงาน  เงินสวสัดิการ  120,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ คณติศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- จดัแขง่ขนัทกัษะ เน่ืองในสัปดาห์วทิยาศาสตร์ 6,460 - 6,460 
- จดัคา่ยคณิตศาสตร์ - 12,830 12,830 
- จดัแขง่ขนัทางวชิาการระดบันานาชาติวชิา

คณิตศาสตร์ 
- 1,670 1,670 

- จดักจิกรรมเปิดประตูสูแ่หลง่เรียนรู้  
(Open House) 

- - - 

รวมทั้งส้ิน 6,460 14,500 20,960 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ คณติศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- ปรับปรุงห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 5,000 5,000 10,000 
- จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 32,160 14,040 46,200 

รวมทั้งส้ิน 37,160 19,040 56,200 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ภาษาไทย 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
- สอนเสริมและเรียนซ ้า 1,000 1,000 2,000 
- สง่เสริม O-Net นักเรียน ม.3และม.6 - 7,000 7,000 

รวมทั้งส้ิน 1,000 8,000 9,000 

  

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ภาษาไทย 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแหง่การ
เรียนรู้ 

   

- จดัซ้ือสมดุบนัทึกการอา่น 35,000 - 35,000 
- จดัท าทะเบียนแหลง่เรียนรู้และการใชแ้หลง่

เรียนรู้ 
300 300 600 

- เขา้รว่มแขง่ขนัตอ่ค าศพัท์ภาษาไทย - 4,920 4,920 

รวมทั้งส้ิน 35,300 5,220 40,520 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ภาษาไทย 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถ่ินและเอกลกัษณ์ไทย 

   

- วนัสุนทรภู ่ 27,200 - 27,200 
- วนัภาษาไทยแหง่ชาติ 1,600 - 1,600 
- แขง่ขนัทกัษะวชิากรศิลปหัตถกรรมนักเรียน  - 5,000 5,000 

รวมทั้งส้ิน 28,800 5,000 33,800 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ภาษาไทย 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกลุม่
ภาษาไทย 

   

- ปรับปรุงห้องศูนย์ ภาษาไทย 25,000 - 25,000 
- ปรับปรุงห้องส านักงานกลุม่สาระภาษาไทย 17,000 - 17,000 
- จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 5,000 5,000 10,000 
- เกยีรติประวติัภาษาไทย 3,000 2,000 5,000 

รวมทั้งส้ิน 50,000 7,000 57,000 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียน    
- กจิกรรมวนัอาเซียน 3,000 - 3,000 
- กจิกรรมสืบสวน  อนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3,000 - 3,000 
- กจิกรรมวนัรพี 1,500 - 1,500 

รวมทั้งส้ิน 7,500 - 7,500 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

   

- กจิกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระ 2,000 2,000 4,000 
- กจิกรรมบา้นวดัโรงเรียน - 5,000 5,000 
- กจิกรรมแหเ่ทียนพรรษา 20,000 - 20,000 
- กจิกรรมจดัอบรมให้ความรู้แกน่ักเรียนสวด

มนต์แปลองักฤษ 
5,000 - 5,000 

- กจิกรรมวนัมาฆบูชา - 2,000 2,000 

รวมทั้งส้ิน 27,000 9,000 36,000 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- จดัซ้ิอวสัดุอุปกรณ์ 10,000 10,000 20,000 
- ผลิตส่ือการเรียนการสอน 5,000 5,000 10,000 

รวมทั้งส้ิน 15,000 15,000 30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพบริหารจดัการ    
- จดัหาวสัดุครุภณัฑ์ 1 58,290 - 58,290 
- จดัหาวสัดุครุภณัฑ์ 2 - 13,500 13,500 

รวมทั้งส้ิน 58,290 13,500 71,790 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- ผลิตส่ือการสอนวทิยาศาสตร์ 1 25,325 - 25,325 
- จดัหาวสัดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 112,960 - 112,960 
- สัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ 27,070 - 27,070 
- ผลิตส่ือการสอนวทิยาศาสตร์ 2  - 15,780 15,780 
- จดัหาวสัดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 2 - 43,929 43,929 
- สง่เสริมนักเรียนเพื่อสอบคดัเลือกเขา้คา่ย

โอลิมปิกวชิาการ 
- - - 

- สง่เสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ - - - 

รวมทั้งส้ิน 165,355 59,709 225,064 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ สุขศึกษา-พลศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- จดัหาวสัดุฝึกวชิาพลศึกษา 79,465 25,775 105,240 
- ทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย - - - 
- เยาวชนส านึกดี ขบัข่ี ปลอดภยั - - - 
- วยัรุน่วยัใส ไมท่อ้ง ไมแ่ทง้ พอ่แมเ่ขา้ใจ 

คณุครูอุน่ใจ 
- - - 

รวมทั้งส้ิน 79,465 25,775 105,240 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ สุขศึกษา-พลศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- การแขง่ขนัฟุตบอลสี - 5,800 5,800 
- การแขง่ขนักรีฑาสี 148,970 - 148,970 

รวมทั้งส้ิน 148,970 5,800 154,770 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ สุขศึกษา-พลศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการแขง่ขนักฬีาภายนอกโรงเรียน    
- การแขง่ขนักรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชน

และประชาชน อ.บา้นนาสาร 
- 60,800 60,800 

- การแขง่ขนักรีฑานักเรียน นักศึกษาสว่น
ภูมภิาค จงัหวดั 

- 16,400 16,400 

- สง่เสริมความเป็นเลิศกฬีาฟุตซอล 17,400 55,300 72,700 
- สง่เสริมความเป็นกฬีาฟุตบอล 28,580 31,800 60,380 

รวมทั้งส้ิน 45,980 164,300 210,280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- สง่เสริมการเรียนการสอนทศันศิลป์ 19,220 3,330 22,550 
- สง่เสริมการเรียนการสอนดนตรีสากล 20,000 - 20,000 
- สง่เสริมการเรียนการสอนดนตรีไทย 10,000 10,000 20,000 
- สง่เสริมการเรียนการสอนนิทรรศการศิลปะ  10,000 10,000 20,000 
- นิทรรศการ Art Show - 6,000 6,000 

รวมทั้งส้ิน 59,220 29,330 88,550 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ศิลปะ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ 3,000 1,500 4,500 
- ซอ่มแซมโต๊ะปฏิบติังาน 9,000 - 9,000 

รวมทั้งส้ิน 12,000 1,500 13,500 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ คหกรรม 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- ปรับหลกัสูตรกลุม่สาระการงานฯ 10,000 - 10,000 
- จดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 10,000 10,000 20,000 
- คา่ยพฒันาทกัษะมอือาชีพ 10,000 - 10,000 
- กจิกรรมหน่ึงโรงเรียน หน่ึงผลิตภณัฑ์ - 3,200 3,200 

รวมทั้งส้ิน 30,000 13,200 43,200 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ คหกรรม 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ 

   

- จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพื่อการบริการอาหร
เคร่ืองด่ืม และตกแตง่สถานท่ี 

5,000 5,000 10,000 

รวมทั้งส้ิน 5,000 5,000 10,000 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- ปรับหลกัสูตรกลุม่สาระการงานฯ 1,000 - 1,000 
- จดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 57,435 27,000 84,435 
- คา่ยพฒันาทกัษะมอือาชีพ 6,000 - 6,000 

รวมทั้งส้ิน 64,435 27,000 91,435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ แนะแนว 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ 3,000 15,000 18,000 
- ซอ่มบ ารุงวสัดุ ครุภณัฑ์อ่ืนๆ 5,000 5,000 10,000 

รวมทั้งส้ิน 8,000 20,000 28,000 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ แนะแนว 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- ผลิตส่ือการสอน 3,235 2,955 6,190 
- แนะแนวศึกษาตอ่ 3,000 3,000 6,000 
- กจิกรรม YC จิตอาสา 3,000 - 3,000 
- ศึกษาขอ้มลูเป็นรายบุคคล 550 114 664 
- บริการสนเทศ 7,000 7,000 14,000 
- บริการให้ค าปรึกษา 500 500 1,000 
- กจิกรรมจดัวางตัวบุคคล 1,500 1,500 3,000 
- เย่ียมบา้นนักเรียนท่ีมปัีญหา/เส่ียง 1,000 1,000 2,000 
- สารสนเทศงานแนะแนว - - - 
- กจิกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC) 8,400 1,000 9,400 

รวมทั้งส้ิน 28,185 17,069 45,254 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ห้องสมุด 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูบุ่คคลแหง่การเรียนรู้    
- จดัซ้ือวสัดุสารนิเทศ 25,000 25,000 50,000 
- สัปดาห์ห้องสมดุ 3,000 - 3,000 
- จดัหาวสัดุบริการห้องสมดุ 5,450 5,000 10,450 
- วางทุกงานอา่นทุกคน 440 440 880 
- ชมุนุมห้องสมดุ 550 550 1,100 
- ตกแตง่ห้องสมดุ 5,000 - 5,000 
- ห้องสมดุสูช่มุชน 2,500 2,500 5,000 

รวมทั้งส้ิน 41,940 33,490 75,430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ICT 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาและสง่เสริมการใช ้ ICT    
- พฒันาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนห้อง 

223 
285,000 285,000 570,000 

- พฒันาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนห้อง 
224 

331,200 331,200 662,400 

- คา่ยสง่เสริมการใช ้  ICT 25,000 25,000 50,000 
- ซอ่มบ ารุง 50,000 50,000 100,000 
- เชา่คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาคน้ควา้ 53,880 53,880 107,760 

รวมทั้งส้ิน 745,080 745,080 1,490,160 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ICT 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- จดัหาและผลิตส่ือการสอน 85,600 10,000 95,600 
- จดัป้ายนิเทศวนัส าคญัและกจิกรรมตา่งๆ 5,000 5,000 10,000 
- ชมุนุมคอมพิวเตอร์ 3,000 3,000 6,000 
- สง่เสริมความเป็นเลิศ - - - 

รวมทั้งส้ิน 93,600 18,000 111,600 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- ผลิตส่ือการเรียนการสอน 13,054 13,050 26,104 
- จดัป้ายนิเทศ 506 430 936 
- One  Week One Word 2,590 2,580 5,170 
- Christmas day - 16,480 16,480 
- ตรุษจีน - 6,540 6,540 

รวมทั้งส้ิน 16,150 39,080 55,230 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- ลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 3,000 - 3,000 
- จดัท าป้ายชื่อตั้งโต๊ะครูกลุม่สาระ 5,223 - 5,223 
- จดัท าบอร์ดบุคลากร 1,500 - 1,500 
- จดัท าบอร์ดสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 1,000 - 1,000 

รวมทั้งส้ิน 10,723 - 10,723 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม และคา่นิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

   

- คา่ยกจิกรรมบงัคบั - 572,080 572,080 
- กจิกรรมนักศึกษาวชิาทหาร 5,000 15,000 20,000 
- กจิกรรมจดัหาวสัดุอุปกรณ์ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ 
- 10,100 10,100 

- กจิกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 53,850 - 53,850 
- กจิกรรมวนัส าคญัของลูกเสือ 3,850 2,000 5,850 

รวมทั้งส้ิน 62,700 599,180 661,880 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมและพฒันาให้เป็นบุคคลแหง่การ
เรียนรู้ 

   

- กจิกรรมศึกษาแหลง่เรียนรู้ ม.ตน้ - 244,040 244,040 
- กจิกรรมศึกษาแหลง่เรียนรู้ ม.ปลาย - 205,800 205,800 

รวมทั้งส้ิน - 449,840 449,840 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาบุคลากรกลุม่บริหารวชิาการ    
- ประชมุ  อบรม  สัมมนา  วชิาการ 100,000 100,000 200,000 
- นิเทศภายใน 2,000 2,000 4,000 
- จดัหาครู  บุคลากร  วทิยากร - - - 

รวมทั้งส้ิน 102,000 102,000 204,000 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้    
- การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน

เป็นส าคญั 
41,000 30,000 71,000 

- การวดัผล และประเมนิผลตามสภาพจริง 20,000 30,000 50,000 
- การใชแ้ละปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

 (รร.1-รร.5) 
1,100 1,100 2,200 

- การสง่เสริมการใชแ้หลง่เรียนรู้ และภูมปัิญญา
ทอ้งถ่ิน 

3,000 3,000 6,000 

- การใชแ้ละผลิตส่ือนวตักรรม 3,000 3,000 6,000 
- การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 2,000 3,000 5,000 
- การนิเทศภายใน 3,000 3,000 6,000 
- การปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา (ปพ.) 1,100 1,100 2,200 

รวมทั้งส้ิน 74,200 74,200 148,400 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมการเรียนการสอนโรงเรียน
มาตรฐานสากลสูป่ระชาคมอาเซียน 

   

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการ 200,000 300,000 500,000 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทะเบียน 

และงานวดัผล 
100,000 50,000 150,000 

- การซอ่มฯปรับปรุงห้องส านักงานบ ารุงรักษา
วสัดุอุปกรณ์ ส านักงานวชิาการ 

50,000 300,000 350,000 

รวมทั้งส้ิน 350,000 650,000 1,000,000 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันานักเรียนสูค่วามเป็นเลิศ  และเพื่อการมี
งานท า (แขง่ขนัทกัษะวชิาการ) 

 
200,000 

 
300,000 

 
500,000 

รวมทั้งส้ิน 200,000 300,000 500,000 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาคณุภาพเพื่อการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

   

- ประชมุ อบรม  และชี้แจง 15,000 15,000 30,000 

รวมทั้งส้ิน 15,000 15,000 30,000 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นผูเ้รียนสูม่าตรฐานสากล    
- การสอนเสริมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,4และ

เรียนซ ้า 
15,000 15,000 30,000 

- การสอนเสริมนักเรียนช ั้น ม.3 และช ั้นม.6 
เตรียมตวัการสอบ O-NET 

- 60,000 60,000 

- การสอนเสริมติวเขม้ การสอบ O-NETรว่มกบั
หนว่ยงานอ่ืน 

- 5,000 5,000 

- การสอนเสริม ติวเขม้เตรียมสอบ GAT/PAT - 5,000 5,000 
- กจิกรรมเพชรบา้นนาสาร - 20,000 20,000 

รวมทั้งส้ิน 15,000 105,000 120,000 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ IS ในโรงเรียน    
- โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ IS ใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

40,000 40,000 80,000 

รวมทั้งส้ิน 40,000 40,000 80,000 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งานบริหารทัว่ไป 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
(ชมุชน) 

   

- ซอ่มเคร่ืองดนตรี 10,000 - 10,000 
- คา่ยวงโยธวาทิต - 10,000 10,000 
- จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ดนตรี 10,000 15,000 25,000 
- จดัหาชดุวงโยธวาทิต 61,000 - 61,000 

รวมทั้งส้ิน 81,000 25,000 106,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งานบริหารทัว่ไป 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
 (รักษาความปลอดภยั) 

   

- บ ารุงรักษาครุภณัฑ์ 1,000 1,000 2,000 
- ปรับปรุงห้องนอนเวรยามกลางคืน - - - 

รวมทั้งส้ิน 1,000 1,000 2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งานบริหารทัว่ไป 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
 (งานควบคมุภายใน) 

   

- รวบรวมขอ้มูลจากทุกฝ่าย - 410 410 
- จดัท ารายงานเสนอตน้สังกดั - - - 

รวมทั้งส้ิน - 410 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งานบริหารทัว่ไป 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
 (งานโภชนาการและคุม้ครองผูบ้ริโภค) 

   

- จดัป้ายนิเทศ 3,000 - 3,000 
- จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 10,000 5,000 15,000 
- จดัซอ่มโต๊ะ-เกา้อ้ีครูในโรงอาหาร 15,000 - 15,000 
- จดัซ้ือกระโปรงเกา้อ้ี 25,000 - 25,000 
- จดัซ้ือกระโปรงโต๊ะ 60,000 - 60,000 

รวมทั้งส้ิน 113,000 5,000 118,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งานบริหารทัว่ไป 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน
และเอกลกัษณ์ไทย (กจิกรรมนอกหลกัสูตร) 

   

- วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

2,000 - 2,000 

- วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินี 

21,030 - 21,030 

- วนัไหวค้รู 9,650 - 9,650 
- วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเจา้ลูก

เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 
2,000 - 2,000 

- วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจา้อยูห่ัวมหา
วชิราลงกรณ์ 

8,995 - 8,995 

- วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
สิริกต์ิในรัชกาลท่ี 9 

11,740 - 11,740 

- วนัสันติภาพสากล 900 - 900 
- วนัคลา้ยวนัสวรรคตรัชกาลท่ี 9 - 6,350 6,350 
- วนัปิยมหาราช - 3,500 3,500 
- วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมพิล 
- 5,480 5,480 

- วนัข้ึนปีใหม ่ - 12,900 12,900 

รวมทั้งส้ิน 56,315 28,230 84,545 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งานบริหารทัว่ไป 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมความสัมพนัธ์ช ุมชน    
- กจิกรรมแหข่บวนเทศกาลเมอืงเงาะนาสาร 35,000 - 35,000 
- ชดุการแสดงในงานเทศกาลอาหารฟูดแฟร์ - 2,700 2,700 
- ชดุการแสดงในงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหาคม 
2,700 - 2,700 

- ชดุการแสดงในงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 

2,700 - 2,700 

- บริการดา้นวงโยธวาทิต/แหข่บวนกลองยาว
ให้กบัชมุชน 

- - - 

- บริการดา้นดนตรีให้กบัชมุชน - - - 

รวมทั้งส้ิน 40,400 2,700 43,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งานบริหารทัว่ไป 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
 (งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม) 

   

- ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารสถานท่ี 160,000 100,000 260,000 
- พฒันาอาคารและสถานท่ี 120,000 120,000 240,000 
- จดัซ้ือโต๊ะ-เกา้อ้ีนักเรียน - - - 

รวมทั้งส้ิน 280,000 220,000 500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ยานพาหนะ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- บริการยานพาหนะ 100,000 100,000 200,000 

รวมทั้งส้ิน 100,000 100,000 200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ คณะกรรมการสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- คณะกรรมการภาคีเครือขา่ย 2,491 2,400 4,891 

รวมทั้งส้ิน 2,491 2,400 4,891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ประชาสัมพนัธ์ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการสง่เสริมความสัมพนัธ์กบัช ุมชน    
- วารสารประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 77,500 77,500 155,000 
- ขา่วประชาสัมพนัธ์บน facebook และเวป็ไซต์ - 3,210 3,210 
- เสียงตามสาย - - - 
- พฒันางานโสตทศันศึกษา 61,000 54,000 115,000 
- จดหมายขา่ว - - - 

รวมทั้งส้ิน 138,500 134,710 273,210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ อนามัยโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- จดัหายาและเวชภณัฑ์ 12,000 12,000 24,000 

รวมทั้งส้ิน 12,000 12,000 24,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งานแผนงานและโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ    
- จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 3,500 - 3,500 
- จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ 7,400 6,700 14,100 
- ประชมุปฏิบติัการจดัท าแผน - 67,800 67,800 

รวมทั้งส้ิน 10,900 74,500 85,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ (พสัดุ)    
- จดัท าเอกสารงานพสัดุ 10,000 10,000 20,000 
- การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ภายในส านักงาน 
10,000 10,000 20,000 

- ซอ่มบ ารุงครุภณัฑ์ในห้องส านักงาน 5,000 5,000 10,000 

รวมทั้งส้ิน 25,000 25,000 50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
(งานการเงิน) 

   

- พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 15,000 15,000 30,000 

รวมทั้งส้ิน 15,000 15,000 30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
(ส านักงานผูอ้ านวยการ) 

   

- พฒันประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 18,638 18,938 37,576 

รวมทั้งส้ิน 18,638 18,938 37,576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ รับนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ    
- กจิกรรมสารสนเทศงานรับนักเรียน - 1,000 1,000 
- กจิกรรมการรับนักเรียน 4,430 22,475 26,905 

รวมทั้งส้ิน 4,430 23,475 27,905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ โครงการห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนมาตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียน
พิเศษ SMP & SMT 

   

- ปรับปรุงซอ่มแซมส่ืออุปกรณ์ 11,400 8,400 19,800 
- จดัซ้ือส่ืออุปกรณ์ 47,000 3,000 50,000 
- ทกัษะวชิาการ SMP & SMT Show - 20,000 20,000 
- ปฐมนิเทศ & สายสัมพนัธ์พี่น้อง 15,000 - 15,000 
- สอบวดัมาตรฐานความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
66,300 - 66,300 

- แนะแนวสัญจร - 4,000 4,000 
- ศึกษาแหลง่เรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ม.1 
131,100 - 131,100 

- ศึกษาแหลง่เรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ม.2 

- 156,800 156,800 

- ศึกษาแหลง่เรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ม.3 

- 830,500 830,500 

- ศึกษาแหลง่เรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีม.4 

91,100 - 91,100 

- สง่เสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 134,000 134,000 268,000 

รวมทั้งส้ิน 495,900 1,156,700 1,652,600 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ โครงการห้องพเิศษ IEP 1/1 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียน
พิเศษ IEP ม.1/1 

   

- คา่ซอ่มแซมและพฒันาห้องเรียน 15,000 15,000 30,000 
- ส่ือและอุปกรณ์ 7,500 7,500 15,000 
- คา่จดักจิกรรม IEP Open House - 13,000 13,000 
- คา่ย Orientation 13,000 - 13,000 
- สอนเสริมวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ

ภาษาองักฤษ 
- 10,000 10,000 

- สอบวดัผลทางการเรียนภาษาองักฤษ - 3,600 3,600 
- แนะแนวโครงการ IEP - 2,000 2,000 
- กจิกรรมคา่ยภาษาองักฤษ - 130,000 130,000 
- กจิกรรมปัจฉิมสัมพนัธ์ (จดัซุม้) - 1,500 1,500 

รวมทั้งส้ิน 35,500 182,600 218,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ โครงการห้องพเิศษ IEP  2/1 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียน
พิเศษ IEP ม.2/1 

   

- คา่ซอ่มแซมและพฒันาห้องเรียน 8,500 3,200 11,700 
- ส่ือและอุปกรณ์ 15,590 - 15,590 
- คา่จดักจิกรรม IEP Open House - 13,000 13,000 
- คา่ย Orientation 11,800 - 11,800 
- สอนเสริมวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ

ภาษาองักฤษ 
- 18,000 18,000 

- สอบวดัผลทางการเรียนภาษาองักฤษ - 9,000 9,000 
- แนะแนวโครงการ IEP - - - 
- กจิกรรมคา่ยภาษาองักฤษ - 140,427 140,427 
- กจิกรรมคา่ยภาษาองักฤษ 

(กจิกรรมเดิมของม.1/1) 
105,084 - 105,084 

- กจิกรรมปัจฉิมสัมพนัธ์ (จดัซุม้) - 1,500 1,500 

รวมทั้งส้ิน 140,974 185,127 326,101 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2563 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ วิชาการ โครงการห้องเรียนพเิศษ IEP  3/1 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินทีข่อ รวม 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
โครงการพฒันาผูเ้รียนมาตรฐานการเรียนรู้ห้องเรียน
พิเศษ IEP ม.3/1 

   

- กจิกรรมคา่ยภาษาองักฤษ 148,720 - 148,720 

รวมทั้งส้ิน 148,720 - 148,720 

 

 


