
 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 

ที ่

 

งบประมาณ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

๑/๒๕๖๒ ๒/๒๕๖๒ รวม 

๑ เงินอุดหนุนรายหัว อนุบาล ประถมและมัธยม ๒๕๘,๑๐๐ ๒๕๘,๑๐๐ ๕๑๖,๒๐๐ ไม่รวม 
๒ ปัจจัยพื้นฐาน ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ Tor up 
๓ อาหารเด็กนักเรียนพักนอน ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ (๙๙,๐๐๐) 

๔ โครงการเรียนฟรี  ๑๕  ปี  อย่างมีคุณภาพ ๓๐๘,๙๗๒ ๑๐๒,๓๓๕ ๔๑๑,๓๐๗  
๕ โครงการอาหารกลางวัน ๒๑๔,๐๐๐ ๒๑๔,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐  
๖ เงินบริจาคค่าอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมต้น 

เงินบริจาคสมทบแม่บ้าน 
๑๑๘,๓๐๐ 
๔๙,๕๐๐ 

๑๑๘,๓๐๐ 
๔๙,๕๐๐ 

๒๓๖,๖๐๐ 
๙๙,๐๐๐ 

 

๗ เงินค่าประชุมกรรมการ ๙,๒๕๐  ๙,๒๕๐ สพฐ. 
๘ เงินจัดสรรค่าอินเตอร์เน็ต(สพฐ.) ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ สพฐ. 
๙ เงินกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน ๑๒๘,๐๐๐  ๑๒๘,๐๐๐  

๑๐ เงินอุดหนุนจาก อบต.อิปุ่ม ๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  
๑๑ งบบริจาค ๓๒๗,๒๐๔  ๓๒๗,๒๐๔  
 รวม ๑,๔๙๑,๘๒๖ ๙๒๐,๗๓๕ ๒,๔๑๒,๕๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณปี ๒๕๖๒ ทีโ่รงเรียนได้รับจัดสรร 



แผนการใช้งบประมาณ    โรงเรียนบ้านทับกี่  รายการงบฯประจ า  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
งบประจ า 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก/พาหนะ 
๑.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
๑.๓ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
๑.๔ ค่าวัสดุส านักงาน 
๑.๕ ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 
๑.๖ ค่าถ่ายเอกสาร 
๑.๗ ค่าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑.๘ ค่าประชุมประจ าเดือน 
๑.๙ กิจกรรมวันส าคัญ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๙,๒๕๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒. ค่าสาธารณูปโภค 
๒.๑ ค่าไฟฟ้า/ระบบน้ าประปาน้ าดื่ม 
๒.๒ ค่าอินเตอร์เน็ต(สพฐ.จ่าย)/โทรศัพท์ 
๒.๓ ค่าน้ าประปา(ไฟฟ้า) 
๒.๔ ค่าไปรษณีย์ 

 
๙๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๙,๐๐๐ 
๙๐๐ 

 

๓ เงินทุนส ารอง ๑๐,๐๐๐  
 รวมงบประมาณ ๒๐๙,๑๕๐  

 

- สรุปงานโครงการและงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  รวมทั้งสิ้น   ๒,๖๗๓,๒๗๐  บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ที ่ งานโครงการ 

ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

 งานบริหารวิชาการ       

๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ๒๓,๘๐๐  ๒๓,๘๐๐  ๔๗,๖๐๐ 
 นางอัญชลี แก้วย้อย 

 นางสาววิไล  ศิริ 

๒ 
 

โครงการพัฒนางานวิชาการ ๕,๙๙๙  ๙๖,๙๒๖ 

 

๑๐๒,๙๒๕ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 
นางสาวพิชญ์มณฑ์ สีหะวงศ์ 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 

๓ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาองักฤษ ๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐  
 

๒๘,๐๐๐ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 

นายมัญชัย  กันเจิม 

๔ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 

 
  ๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์    วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงษ์ 

๕ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โอเน็ต กระบวนการ PLC   ๒,๐๐๐ 

 

 ๒,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
นางสาวพิชญ์มณฑ์ สีหะวงศ์ 

๖ 
โครงการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย กิจกรรม
ดนตรี – นาฎศิลป์ (ทับกี่สะออน) 

๑๐,๐๐๐   
 

๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ 
นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิริ 

๗ 

 
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาววิไล ศิริ 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 
 

๘ 

 

โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก
สถานท่ี 

 

  ๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 
นางสาวพิชมณฑ์ สหีะวงศ ์

  นายมนัญชัย  กันเจิม 
  นางอัญชลี แก้วย้อย 
 

๙ 
 
โครงการห้องสมุด  ๓ ด ี
 

๒๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
 
 ๓๐,๐๐๐ 

นางสาวพิชมณฑ์ สหีะวงศ ์
นายมนัญชัย  กันเจิม 

๑๐ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ICTเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เนต็ 
CAT 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 



ที ่ งานโครงการ 
ภาคเรียนที ่ ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

๑๑ 
โครงการโรงเรยีนสีขาว รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด  (To  Be  
Number  One) 

๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 

 

 ๒,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา        ค าพิลา 
นายอภิเชษฐ์  ป้ายภูมิ 

๑๒ โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
 

 
๒๐,๐๐๐ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๑๓ โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

-  - 
 

- 
นางอัญชลี   แก้วย้อย 
นางสาวรัชธิดา สุโพธิ์ขัน 
นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 

๑๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

๑๒,๕๐๐  - 
 

๑๒,๕๐๐ นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 

๑๕ โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ๒๓,๕๐๐  -  ๒๓,๕๐๐- นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า 

๑๖ โครงการนิเทศภายใน -  -  - นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

๑๗ 

โครงการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
นักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๗๐,๐๐๐  ๖๗,๐๐๐  ๑๓๗,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูม ิ
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 
น.ส.พิชญมณฑ์ สีหะวงศ ์
นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงศ ์
นายสักรินทร์ แปงใจ 

๑๘ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ นางสาวรัชธิดา สโุพธิ์ขันธ 

 งานบริหารงบประมาณ       

๑๙ 
โครงการปรับปรุงระบบงานการเงนิ -
บัญชี พัสด ุ

๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐ 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 
นายอภิเชษฐ์  ป้านภูม ิ

๒๐ 
โครงการระดมทุนจัดท าผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา    

  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

 งานบริหารงานบุคคล       

๒๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในโรงเรยีน 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
  นายศฤงคาร  หล้ากันหา 

 

 



ที ่ งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

 งานบริหารทั่วไป       

๒๒ 

 
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันระดับ
อนุบาล –ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
 

๒๔๔,๐๐๐ ๑๖๗,๘๐๐ ๒๔๔,๐๐๐ ๑๖๗,๘๐๐ ๗๙๓,๖๐๐ 
นางสมลักษณ์   วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี       แก้วย้อย 

๒๓ 

 
โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนางานอนามัยในโรงเรยีน 
 

๑,๕๐๐  ๑,๕๐๐  ๓,๐๐๐ 
นางณภัทร สุเทียนทอง 
นางสาวพิชญมณฑ์  สีหะวงศ์ 

๒๔ 

 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ปรับปรุงหอพัก 
 -ค่าอาหารนักเรยีนพักนอน 
-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 

๕,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๕๒,๕๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๕๒,๕๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๑๐๕,๐๐๐ 

นายกฤตยา  ค าพิลา 
นางสาวรัชธิดา สโุพธิ์ขัน 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๒๕ 

 
โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบงานสาร
บรรณ 
 

-  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ 
 
นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ 
 

๒๖ 

 
โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคญั
กิจกรรมคา่ย และความสัมพันธ์ชุมชน 
 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา  ค าพิลา 
นางสาววิไล ศริ ิ
นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๒๗ 
โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ- เนตรนารี และลูกเสือ  ๓  ด ี

  ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์       วิบูลย์ค า 
นายกฤตยา       ค าพิลา 

๒๘ 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน  อาคารประกอบ
และสภาพแวดล้อม ไฟฟ้า 

๓๐,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายพิเศษ   พายัพ 
นายสักรินทร์  แปงใจ 

๓๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

- - - - - 
 นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม 

 นายมนัญชัย  กันเจิม 

๓๐ 
โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยใน
โรงเรียน สภานักเรียน -  -  - 

นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน 

นายกฤตยา   ค าพิลา 

 



ที ่ งานโครงการ 
ภาคเรียนที่  ๑ ภาคเรียนที่  ๒ 

รวม ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

งบ 
ประมาณ 

นอก 
งบประมาณ 

๓๑ 
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน/เขตฯ 

๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 

นายกฤตยา   ค าพิลา 

นางสาวแพรวพรรณ พิมพ์เสนา 

นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 

๓๒ โครงการอาหารเสรมินม  ๘๓,๖๗๔  ๘๓,๖๗๔ ๑๖๗,๓๔๘ นางอัญชลี  แก้วย้อย 

๓๓ 
โครงการกิจกรรมเรียนฟรี  
๑๕  ปี อย่างมีคณุภาพ 

     นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรมค่าหนังสือเรียน ๑๒๘,๘๓๗    ๑๒๘,๘๓๗ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรอุปกรณ์การเรียน ๓๗,๓๑๕  ๓๗,๓๑๕  ๗๔,๖๓๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 - กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน ๗๗,๗๙๐    ๗๗,๗๙๐ นางอัญชลี   แก้วย้อย 

 

- กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
 ๑. วิชาการ 
 ๒. คุณธรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
 ๓. ศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอก 
 ๔. ICT 

 
๖๕,๐๒๐ 

 
 

 
๖๕,๐๒๐ 

 
 

 
๑๓๐,๐๔๐ 

 
 

นางสาวพิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 

นายกฤตยา ค าพิลา 
นางอญัชขลี แก้วย้อย 
นส.รัชธิดา สุโพธิ์ขันธ 
 

๓๔ 

 
โครงการจดัซื้อ/จดัหา/ซ่อมแซม/ผลิต/ 
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี/ครุภณัฑ์ 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

นางสมลักษณ์ วิบูลย์ค า 
นางสาวรัชธิดา สโุพธิ์ขัน 
นายอภิเชษฐ์ ป้านภูม ิ
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 

๓๕ 
 
โครงการระบบน้ าประปาและน้ าดืม่ 
 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ 
นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
นายพิเศษ  พายัพ 

๓๖ โครงการแยกขยะพิทักษ์โลก ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐  ๘,๐๐๐ 

นายกฤตยา ค าพิลา 
นายนิธวัฒน์ ค าทะเนตร 

นายพิเศษ  พายัพ 
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ 

 รวม ๘๗๘,๒๖๑ ๕๙๘,๔๗๔ ๗๖๘,๐๖๑ ๔๓๑,๔๗๔ ๒,๖๗๖,๒๗๐  

 

 

 

 


