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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ประมาณการรายรับรายจา่ย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง) 

 
รายรับประจ าปีงบประมาณ 62 

งบประมาณปี 62 
เงินอุดหนุนรายหัว  4,๖0๗,๖๒๕ บาท 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                   ๕๓๙,๘๒๕ บาท 
เงินรายได้   1,9๑๙,๕๐0   บาท  
เงินระดมทรัพยากร  1,9๒๐,๓๑0   บาท  
เงินอ่ืนๆ    ๓๒๘,๐๓๐ บาท 

             รวมงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับปี 62  ๘,๙๘๗,๒๖๐     บาท 
งบคงเหลือ ณ ปีงบ 6๑ 

อุดหนุนรายหัว          ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
รวมเงินอุดหนุนคงเหลือ          ๔๐๐,๐๐๐      บาท 
 
รวมงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 ๙,๓๘๗,๒๖๐ บาท 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 62 
งบประมาณ

การด าเนินการ
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ฝ่ายวิชาการ 1,310,745 539,825    1,845,170  
1. โครงการ
ส่งเสริมการ
อ่านเขียน การ
สื่อสารและคิด
ค านวณของ
ผู้เรียน 

135,280 

    135,280  

2. โครงการ
ส่งเสริม
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
แก้ปัญหาของ
ผู้เรียน 

169,000 

     
 

169,000 
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๓. โครงการ
ส่งเสริม
ความก้าวหน้า
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
ของผู้เรียน 

280,000     280,000  

๔ โครงการยก
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และพัฒนาผล
การทดสอบ
ระดับชาติของ
ผู้เรียน 

149,300     143900  

๕. โครงการ
เตรียมความ
พร้อมด้านการ
เรียนและ
ศึกษาต่อของ
ผู้เรียน 

61,000 

    61,000  

๖. โครงการ
วางแผน
ด าเนินงาน
วิชาการในการ
พัฒนาผู้เรียน
รอบด้าน 

322,165 539,825    861,990  

๗. โครงการ
ส่งเสริมจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้เรียน 

87,000     87,000  

๘. โครงการ
เรียนรู้สู่ชุมชน 

37,000     37,000  

๙. โครงการ
ตรวจสอบ
ประเมิน
ความรู้ผู้เรียน 

70,000     70,000  

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

376,100     376,100  
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๑๐. โครงการ
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
และค่านิยมที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

66,000 

    66,000  

๑๑. โครงการ
รักท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
ของผู้เรียน 

58,000     58,000  

๑๒. โครงการ
ส่งเสริมความ
หลากหลายทาง
สังคมและ
วัฒนธรรมของ
ผู้เรียน 

85,000     85,000  

๑๓. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาวะ
ทางร่างกายและ
ลักษณะจิตของ
สังคมของผู้เรียน 

167,๑00     167,๑00  

ฝ่ายแผนงาน
และ
งบประมาณ 1,081,750   1322210  2,403,960 

 

1๔. โครงการ
ส่งเสริม
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและ
นโยบายของ
สถานศึกษา 

67,000     67,000  

1๕. โครงการ
วางระบบ
บริหารและ
จัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

214,750     214,750  

๑๗. โครงการ
ระดม

   1,054,210    
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ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
๑๘. โครงการ
จัดหาพัสดุและ
สาธารณูปโภค 

800,000   268,000  1,068,600  

ฝ่ายบุคลากร 165,000  576000  200,000 941,000  
1๙. โครงการ
วางแผน
อัตราก าลัง
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 

165,000    200,000 365,000  

2๐. โครงการ
จ้างบุคลากร 

  576,000    576,000  

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 1,604,430  1343500 597,500  3,545,430 

 

๒๑. โครงการ
วางแผนจัด
สภาพแวดล้อม
และสื่อการ
เรียนรู้  

810,320   597,500  1,407,820  

๒๒. โครงการ
เครือข่าย
การศึกษาและ
ประเมินผล
การบริหาร 

63,590     63,590  

2๓. โครงการ
ตามนโยบาย
และจุดเน้น 
(ส ารองจ่าย 
10%) 

430,520     430,520  

2๔. โครงการ
รายได้
สถานศึกษา
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 

  1,343,500   1,343,500  
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2๕. โครงการ
ห้องเรียน
คุณภาพ 

300,000     300,000  

รวม 4,538,025 539,825 1919500 1919710 200000 9,111,660  
 
 
 


