
ส่วนที่ 5 
แผนงานงบประมาณ 

ปงีบประมาณ 2561 – 2564 
 
แนวทางการบริหารงบประมาณคา่จดัการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว) 

1) ลักษณะการใช้งบประมาณ  ให้ใช้ในลักษณะ  3  ประเภท งบรายจ่าย ดังน้ี 
       ก. งบบคุลากร 
           -  ค่าจ้างชั่วคราว  เช่น  จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน  พนักงานขับรถ  ยาม   เจ้าหน้าที่รักษา 
     ความสะอาด ฯลฯ  
      

       ข. งบด าเนนิงาน 
        (1)  ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น ฯลฯ 
        (2)  ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้าง ซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ  
    ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  
        (3) ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา คา่เครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
   ทรัพยส์ิน ฯลฯ 

         (4) ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ  
 

        ค. งบลงทนุ 
          (1) ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
                 (2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และ  
     หรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมที่ ถนน รั้ว  

สะพาน  
     บ่อน้ า ฯลฯ 

 

 หมายเหต ุ งบลงทุนและงบด าเนินงาน สามารถด าเนินการได้ เพิ่มเติมตามหนังสือส านักงบประมาณ  
ด่วนที่สุด ที่ นร 0702 / ว 51 ลงวันที่ 20  มกราคม  2548  เรื่อง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น 
  ค่าใช้สอย  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย   ส่วน
กรณีที่มีส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้  
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
 (2)  ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากคา่วัสดุ 
  ค่าวัสดุ  รายจา่ยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มวีงเงินไม่เกิน 5,000  
บาท ที่ดิน และ หรือ สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000  บาท  รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุง ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
 

  ค่าครุภัณฑ ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดเกินกว่า 
20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นต้น 
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ตารางที่ 6 แสดงการประมาณการจ านวนนักเรียน 

นักเรียน 
ป ี

2558 
ป ี

2559 
ปปีจัจบุนั 
2560 

ปลี่วงหน้า  3  ป ี
2561 2562 2563 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 
ม.2 
ม.3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

 
87 
65 
70 

 
42 
38 
78 

 
76 
86 
62 

 
46 
39 
38 

 
75 
75 
86 

 
62 
38 
39 

 
79 
75 
72 

 
50 
38 
51 

 
79 
75 
72 

 
50 
38 
51 

 
79 
75 
72 

 
50 
38 
51 

 

ประมาณการรายรับ ปี 2557 – 2560 

ที ่ รายรับ 
งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1 อุดหนุนรายหัว 1,489,600 1,444,90

0 
1416,00

0 
1,291,10

0 
1,483,6

50 
2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 130,000 130,000 130,000 210,000 213,000 
3 เงิน 15 ปีเรียนฟร ี 1,281,878 932,892 913,165 1,012,07

5 
1,288,4

12 
4 ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 260,000 395,000 387,000 249,500 300,000 
 รวม 3,161,478 2,902,79

2 
2,846,1

65 
2,762,67

5 
3,285,0

62 
 

แผนงบประมาณของสถานศึกษา ป ี2560 
 

ท่ี กลุ่มงาน โครงการ งบประมาณ 

1 วิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 45,000  

2 วิชาการ คุณธรรมดี จรยิธรรมเด่น  เนน้ค่านิยมที่พึงประสงค ์ 28,700 

3 วิชาการ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลักประชาธิปไตย 16,000 

4 วิชาการ นิเทศการศึกษา     0  

5 บริหารทั่วไป ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 15,000    

6 วิชาการ พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน 17,000 

7 บริหารทั่วไป จัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 58,100 
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8 วิชาการ ประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5,500   

9 งบประมาณ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 3,000   

10 บริหารทั่วไป ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,200 

ท่ี กลุ่มงาน โครงการ งบประมาณ 

11 บริหารทั่วไป ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 13,000 

12 บุคคล จัดหา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 355,402 

13 บริหารทั่วไป ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบางดีวิทยาคม 15,400 

14 งบประมาณ สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน 172,600 

15 งบประมาณ สนันสนุนหนังสือเรียน 360,105 

16 งบประมาณ สนันสนุนอุปกรณ์การเรียน 155,440 

17 งบประมาณ ทัศนศึกษา 60,000 

18 บริหารทั่วไป สนับสนุนนักเรยีนยากจนด้วยเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 210,000 

19 งบประมาณ สาธารณูปโภค 259,200 

20 งบประมาณ คนละไม้ คนละมือ พวกเราคือบางดีวิทย์ 222,600    

21 บริหารทั่วไป    ส่งเสริม วัฒนา ภาษาและวัฒนธรรมไทย 14,500 

22 บรหิารทั่วไป    บอกรักพ่อ  วันร าลึกสุนทรภู ่ 8,000   

23 วิชาการ เปิดรั้วโรงเรียน  (Open House) 30,000   

24 บริหารทั่วไป    พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 12,000 

25 วิชาการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา 50,000 

26 บริหารทั่วไป พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 10,000 

27 วิชาการ ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 50,000 

28 วิชาการ พัฒนานักเรียนด้วยระบบงานแนะแนว 22,000   

29 วิชาการ ก้าวสู่อาเซียน 0    

30 วิชาการ จัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 40,000 

31 วิชาการ จัดการเรียนรู้ดว้ยสะเต็มศึกษา 15,000 

32 วิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT 0 

33 วิชาการ พัฒนานักเรียนสูค่วามเป็นเลิศ 136,000 

34 วิชาการ วันวิทยาศาสตร ์ 0 
35 วิชาการ พัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ 5,000 
36 วิชาการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร ์ 10,000 
37 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 13,000 
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38 วิชาการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

31,500 

39 วิชาการ ส่งเสริมและวัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 1,000   
40 วิชาการ ยกผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5,000 
ท่ี กลุ่มงาน โครงการ งบประมาณ 

41 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 5,000 
42 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์เพ่ือความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 6,000 
43 วิชาการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
17,500 

44 วิชาการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 96,000 
45 วิชาการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 6,500 
46 บริหารทั่วไป จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ 7,000 
47 บริหารทั่วไป ค่านิยม 12ประการ 2,000 
48 งบประมาณ จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 233,700 
49 วิชาการ ห้องสมุดมีชีวิต 3 ด ี 20,000 
50 บริหารทั่วไป พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มสาระการงานฯ 20,000 
 

 
 
 

 
 
 


