
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2564 
ภาคเรียนที่ 2/2563, ภาคเรียนที่ 1/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อ าเภอท่าวุ้ง  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี 

 
 
 
 
 



 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2564  

  
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนในการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2564 โดยน า

การแนวทางมาจากการรายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปี 2563 ในส่วนตัวงบประมาณ ได้ท าการประมาณ
การจากจ านวนนักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเรียน โดยประมาณการให้น้อยกว่าจ านวนนักเรียนจริงเล็กน้อย เพ่ือ
ป้องกันจ านวนนักเรียนลดลง เพราะไปรายงานตัวที่อ่ืน รวมถึงในระหว่างเรียน มีนักเรียนย้ายไปเรียนที่อ่ืน ท า
ให้งบประมาณท่ีวางไว้ เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ เมื่อวางแผนการใช้จ่ายไปแล้วอาจท าให้งบประมาณไม่
เพียงพอ  ซึ่งการวางแผนเป็นการวางแผนการใช้จ่ายตลอดทั้งปีงบประมาณ  ในขณะที่งบประมาณที่ได้รับจะ
ได้รับภาคเรียนละ  2 ครั้ง ครั้งแรกและครั้งที่สองของแต่ละภาคเรียน จะได้รับ 70 % 30% ตามล าดับ โดยใน
ปีงบประมาณ 2564 ทางโรงเรียนมีข้อมูลที่มาของงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่รายงานตัวเข้าเรียน   จ านวน 365 คน  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่รายงานตัวเข้าเรียน   จ านวน 228 คน  
รวมนักเรียนที่รายงานตัวเข้าเรียน   ทั้งสิ้น จ านวน  593 คน   

น ามาประมาณการนักเรียนให้น้อยกว่าจ านวนที่รายงานตัวเข้าเรียน   ดังนี้ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 320 คน  
ได้รับงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนคนละ  3500   บาท  รวมเป็น 1,120,000 บาท 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 180 คน  
ได้รับงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนคนละ  3800  บาท รวมเป็น 684,000 บาท 
นักเรียนรวมทั้งสิ้น จ านวน 500  คน 

 
ได้รับงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยประมาณ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2564     จ านวน  1,804,000 บาท 
เงินคงเหลือจากงบประมาณ ปี 2563  จ านวน     449,562 บาท 
รวมเป็นงบประมาณปี 2564      จ านวน  2,253,562 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนั้น น ามาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564     
1. งบบริหารการจัดการสถานศึกษา 
 

 การบริหารการจัดการสถานศึกษา ต.ค. 63- 31 มี.ค. 64 เม.ย. 64- 30 ก.ย. 65 จ านวนเงิน 

 ค่าน้ ามันรถ 50,000 50,000 100,000 

 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 270,000 270,000 540,000 

 ค่าไฟฟ้า 350,000 350,000 700,000 
 ค่าโทรศัพท์ 750 750 1,500 
 ค่าอินเทอร์เน็ต 15,600 15,600 31,200 
 ค่าขยะ 6,000 6,000 12,000 
 สมทบประกันสังคม 10,000 10,000 20,000 
 ค่าซ่อมบ ารุง 50,000 50,000 100,000 
 งบด าเนินงาน 50,000 50,000 100,000 
 พัฒนาบุคลากร 50,000 50,000 100,000 

 รวม 852,350 852,350 1,704,700 

 คงเหลือ 548,862 
 
 
 
น างบประมาณท่ีเหลือ 548,862 บาท มาวางแผนบริหารการจัดการในกลุ่มงาน 4 กลุ่ม ตามปริบทของงาน 
 

 กลุ่มงาน 4 กลุ่ม จ านวนเงิน  

 วิชาการ 315,616  

 บริหารงานบุคคล กิจการนักเรียน 31,390  

 บริหารทั่วไป  179,628  

 งบประมาณ  22,228  

 รวม 548,862  
 
 
 
 
 
 
 
 



น างบประมาณในกลุ่มงาน 4 งาน ดังกล่าว มาวางแผนบริหารการจัดการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มงาน 4 
กลุ่ม ตามปริบทของงาน ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
โครงการที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26,500 
โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25,500 
โครงการที่ 3.1  โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6,500 
โครงการที่ 3.2  โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 19,500 
โครงการที่ 3.3  โครงการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 1,959 
โครงการที่ 3.4  โครงการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7,000 
โครงการที่ 4 โครงการกลุ่มสังคมศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม 23,197 
โครงการที่ 5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน
สุจรติ)  

6,471 

โครงการที่ 6  โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม                                      40,500 
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมสุนทรียภาพทางศิลปะดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

23,000 

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาทักษะในการท างานรักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

26,500 

โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ 18,740 
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 22,228 
โครงการที่ 11  โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้เรียนและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 179,628 
โครงการที่ 12  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพ่ิมประสิทธิภาพครู - 
   12.1 งานบริหารในกลุ่มวิชาการ 68,001 
   12.2 งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้(งานห้องสมุด) 10,000 
   12.3 งานแนะแนวการศึกษา 1,500 
โครงการที่ 13  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของงานประกันคุณภาพสถานศึกษา และโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

2,000 

โครงการที่ 14 โครงการส่งเสริม พัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 
โครงการที่ 15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 6,500 
โครงการที่ 16 งานบริหารส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 10,728 
โครงการที่ 17 โครงการโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน                                                             9,162 
โครงการที่ 18 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ระดับกระทรวงศึกษาธิการ                        

8,748 

 548,862 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 


