
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
ประมาณการรายรับรายจ่าย 

 

 



 

 

1) งบประมาณการบริหารจัดการ 

ประเภทรายรับ คงเหลือจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

ประมาณการปีงบ 
ประมาณ 2566 

รวม 
งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 
1. งบประมาณ     
1.1 เงินรายหัว 38,838.54 807,891 310,794 1,118,685 
2. เงินนอกงบประมาณ     
2.1 เงินรายไดส้ถานศึกษา 89,292.31   89,292.31 
2.2 เงินบริจาค -    
2.3 หน่วยงานอ่ืน -    
รวมท้ังสิ้น 128,130.85   1,207,977 
 

 

2) งบประมาณค่าหนังสือเรียน 

ประเภทรายรับ คงเหลือจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

ประมาณการปีงบ 
ประมาณ 2566 

รวม 
งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 
1. งบประมาณ     
1.1 เงินค่าหนังสือเรียน - - -  
2. เงินนอกงบประมาณ     
2.1 เงินบริจาค - - -  
รวมท้ังสิ้น - - -  
 

 

3) งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน 

ประเภทรายรับ คงเหลือจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

ประมาณการปีงบ 
ประมาณ 2566 

รวม 
งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 
1. งบประมาณ     
1.1 เงินค่าอุปกรณ์  - 112,840 43,420 156,260 
2. เงินนอกงบประมาณ     
2.1 เงินบริจาค -    
รวมท้ังสิ้น - 112,840 43,420 156,260 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ประเภทรายรับ คงเหลือจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

ประมาณการปีงบ 
ประมาณ 2566 

รวม 
งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 
1. งบประมาณ     
1.1 เงินค่าเครื่องแบบ  - - -  
2. เงินนอกงบประมาณ     
2.1 เงินบริจาค - - -  
รวมท้ังสิ้น - - -  
 

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเภทรายรับ คงเหลือจาก
ปีงบประมาณ 

ที่ผ่านมา 

ประมาณการปีงบ 
ประมาณ 2566 

รวม 
งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 
1. งบประมาณ     
1.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 753,754.32 202,244 77,804 280,048 
2. เงินนอกงบประมาณ     
2.1 เงินบริจาค - - -  
รวมท้ังสิ้น 753,754.32 202,244 77,804 280,048 
 

6) งบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

ประเภทรายรับ คงเหลือจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

ประมาณการปีงบ 
ประมาณ 2566 

รวม 
งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2 
1. งบประมาณ     
1.1 เงินปัจจัยพื้นฐาน  142,500 363,000  363,000 
2. เงินนอกงบประมาณ     
2.1 เงินบริจาค - -  - 
รวมท้ังสิ้น 142,500 363,000  363,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ 

ปีงบประมาณ 2566 
 



 

 

รายละเอียดจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2566 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนเงินรายหัว ยอดรวม 
ม.ต้น 301   คน 3,500  1,053,500 
ม.ปลาย 302   คน 3,800  1,147,600 
รวม 603  2,201,100 

 

รายจ่าย 

งบประมาณจดัสรรในโรงเรียน 
ร้อยละของ
งบประมาณ จำนวนเงิน 

ฝ่ายบริหารวชิาการ 60 1,320,660 
ฝ่ายบริหารทั่วไป  

30 660,330 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
งบสำรองจ่าย 10 220,110 

                              รวมทั้งหมด 2,201,100 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนเงินรายหัว ยอดรวม 
ม.ต้น 301  คน 440/ 2 ภาคเรียน x 301 264,880 
ม.ปลาย 302 คน 475/ 2 ภาคเรียน x 302 286,900 
รวม 603  551,780 

 



 

 

รายละเอียดงบประมาณปี 2566 จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ที ่ กิจกรรม 

จำนวนเงิน (บาท) 
เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดมทรัพย์ 20% 10% อ่ืนๆ หมายเหตุ 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT 
 งบประมาณวิชาการ           

1. พัฒนางานวิชาการ 480,000         นางศิริพร  พรหมประศร ี

2. ทักษะวิชาการ 150,000         นางศิริพร  พรหมประศร ี

3. ก้าวสู่ม.ปลาย 10,000         นายธวัช  ทิพย์เสนา 

4. เปิดบ้านวิชาการ 40,000         นางศิริพร  พรหมประศร ี

5. จ้างครูสอนเวียดนาม 200,000         นางสาวงามทิพย์ หมั่น
ทองขาว 

6. พัฒนาการเรียนการสอน 10,000         นางศิริพร  พรหมประศร ี

7.  รับสมคัรนักเรียนใหม ่ 15,000         นางสาวธราพร  โรคน้อย 

8. งานทะเบียน/จดัซื้อสิ่งพิมพ์งานทะเบียน 20,000         นางสาวธราพร โรคน้อย 

9. โรงเรียนมาตรฐานสากล 30,000         นางรัตดาภรณ์  แสงสว่าง 

10. สวนพฤกษศาสตร ์ 40,000         นางรัตดาภรณ์  แสงสว่าง 

11. พัฒนาปรับปรุงห้องสมดุมีชีวิต 10,000         นางสาวเสาภา  ผาพองยุน 

12. พัฒนาสร้างวินัยนักศึกษาวิชาทหาร 10,000         นายวันปิยะ  จันทรเดช 

13. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนห้องปฏิบตักิารคหกรรม 10,000         นางรสรินทร์  นุ่มก่วน 

14. ส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยขนมอบ 10,000         นางรสรินทร์  นุ่มก่วน 

15. พัฒนายกระดับห้องเรียนหน้าอยู ่ 5,000         นายวีระศักดิ์  พรหมประศร ี

16. พัฒนายกระดบัผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 10,000         นายวีระศักดิ์  พรหมประศร ี

17. คณิตคดิเร็ว 4,660         นายวีระศักดิ์  พรหมประศร ี

18. แนะแนวศึกษาต่อ 15,000         นางสาวปิยะดา  พรหมอารักษ ์

 

 



 

 

รายละเอียดงบประมาณปี 2566 จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ที ่ กิจกรรม 

จำนวนเงิน (บาท) 
เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดมทรัพย์ 20% 10% อ่ืนๆ หมายเหตุ 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT 
 งบประมาณวิชาการ (ต่อ)           

19. พัฒนาการเรียนการสอนสาระสุขศึกษา 10,000         นายจักรี  พรมเกต ุ

20. วันคริสต์และสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 20,000         นางสาวจิรสุดา  ทองทิพย์ 

21. วันสุนทรภูร่ำลึกรักษาไทยต้านภัยยาเสพตดิ 20,000         นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน 

22. จัดซื้อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุด 10,000         นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน 

23. ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 10,000         นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน 

24. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิท์างภาษาไทย 15,000         นางสาวเสาวภา  ผาพองยุน 

25. จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ 20,000         นางรัตดาภรณ์  แสงสว่าง 

26. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 10,000         นายโรจน์ศักดิ์  อินทนน 

27. วันวิทยาศาสตร ์ 40,000         นางรัตดาภรณ์  แสงสว่าง 

28. ปรับปรุงศูนย์วิทย์-คณิตและเทคโนโลย ี 10,000         นายธวัช  ทิพย์เสนา 

29. จัดหาสื่อกลุ่มสาระสังคมฯ 10,000         นางสาววิราวรรณ คำประวตั ิ

30. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนร่วม 10,000         นางสาวภัควลญัชญ์ ศรี
ประภา 

31. พสว.สานฝันปันโอกาส 30,000         นายประภาษณ์  นุ่มก่วน 

32. ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต 60,000         นายประภาษณ์  นุ่มก่วน 

33. เศรษฐกิจพอเพียง 20,000         นายเข็มเพชร  ศรีทอง 

34. ปรับปรุงโรงเรือนไกไ่ข ่ 20,000         นายเข็มเพชร  ศรีทอง 

35. พัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระศิลปะสูอ่าชีพมาตรฐานสากล 20,000         นางสาววิมลจายา  ไขศร ี

 

 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณปี 2566 จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ที ่ กิจกรรม 

จำนวนเงิน (บาท) 
เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดมทรัพย์ 20% 10% อ่ืนๆ หมายเหตุ 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT 
 งบประมาณวิชาการ (ต่อ)           

36. สหกรณ์โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 10,000         นางสาวเบญจวรรณ  ศรีปาน 
            
 งบประมาณบริหารทั่วไป           

1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 37,000         นายไพฑูรย์  สุริยะศรี 
2. รักษาความสะอาดปรับภูมิทัศน์ 25,000         นายทรงวฒุิ  ยลถนอม 
3. งานธุรการ 10,000         นางสาวเบญจวรรณ  ศรีปาน 
4. ยานพาหนะ 120,000         นายไพฑูรย์  สุริยะศรี 
5. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 20,000         นางสาวภชัรินทร์  ราชัย 
            
 งบประมาณบริหารงานงบประมาณ           

1. จัดหาครุภัณฑ์ห้องงบประมาณ 10,000         นางสาวจิรสดุา  ทองทพิย์ 
2. บริหารการเงินและบัญชี 70,000         นางสาวปัณฑิตา  ฤทธิแผลง 
3. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ 3,000         นางสาววิราวรรณ  คำประวตั ิ
  

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดงบประมาณปี 2566 จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ที ่ กิจกรรม 

จำนวนเงิน (บาท) 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดมทรัพย์ 20% 10% อ่ืนๆ หมายเหตุ 
วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT 

 งบประมาณบริหารงานงบประมาณ (ต่อ)           

4. บริหารพัสดุละสินทรัพย์ 440,330         นายนิเทศก์  พรมกาวงศ์ 
            
 งบประมาณบริหารงานบุคคล           

1. บริหารงานบุคคล 10,000         นางสาวงามทิพย์  หมัน่
ทองขาว 

2. พัฒนาอัตรากำลัง 320,000         นายพรเทพ  บงัแมน 
3. ส่งเสริมครูและบุคลากร 120,000         นายพรเทพ   บงัแมน 
4. ศึกษาดูงานของบุคลากร 90,000         นายวีระศักดิ์  พรหมประศร ี
            
 งบประมาณบริหารกิจการนักเรียน           

1. ประชุมผู้ปกครอง 20,000         นายเทพณรงค์  บุตรราช 
2. เยี่ยมบ้านนักเรียน 15,000         นายวชิเยนทร์ ทิพย์มาตร ์
3. โรงเรียนปลอดบุหรี่ 10,000         นางสาววิมลจายา  ไขศร ี
4. สถานศึกษาสีขาว 60,000         นายวนัปิยะ  จันทรเดช 
5. สภานักเรียน 30,000         นายวนัปิยะ  จันทรเดช 
6. ไหว้ครู 15,000         นางสาววิมลจายา  ไขศร ี
 รวม 2,201,100          
 รวมทั้งสิ้น 2,201,100          

 



 

 

รายละเอียดงบประมาณปี 2566 จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

ที ่ กิจกรรม 

จำนวนเงิน (บาท) 
เงิน

อุดหนุน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดมทรัพย์ 20% 10% อ่ืนๆ หมายเหตุ 

วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา ICT 
 งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           

1. ลูกเสือ-เนตนารี  50,000        นายจักรี  พรมเกตุ 

2. ค่ายคุณธรรมนำชีวิต   10,000       นายนิเทศก์  พรมกาวงศ์ 

3. ค่ายภาษาอังกฤษ   25,000       นายพรเทพ  บังแมน 

4. ค่ายฟิสิกส์     25,170       นายโรจนศักดิ์  อินทนน 

5. แห่เทียนเข้าพรรษา   20,000       นางสาวเบญจวรรณ ศรีปาน 

6. วันแม่   20,000       นางสาวฉวีวรรณ ปามี 

7. กีฬาสีภายใน   60,000       นายจักรี  พรมเกตุ 

8. กีฬาสีภายนอก   50,000       นายจักรี  พรมเกตุ 

9. ปัจฉิมนิเทศ     20,000       นายโสพิษ  คุณปัญา 

10. ทัศนศึกษา    100,000      นายจักรี  พรมเกตุ 

11. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนโพธิ
แสนวิทยา 

    141,610     นายศราวุธ  แจ้งสุข 

12. โสตทัศนศึกษา     30,000     นายทรงวุฒิ  ยลถนอม 

 รวม 551,780          

 รวมทั้งสิ้น 551,780          



 

 

 

รายละเอียดการของบประมาณประจำปี2566 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ โครงการ งบประมาณ 
ฝ่ายบริหารวิชาการ พัฒนางานวิชาการ 480,000 

60% ทักษะวิชาการ 130,000 

    ก้าวสู่ ม.ปลาย 10,000 

    เปิดบ้านวิชาการ 40,000 

    จ้างครูสอนเวียดนาม 200,000 

    พัฒนาการเรียนการสอน 10,000 

    รับสมัครนักเรยีนใหม่ 15,000 

    ทะเบียน/จัดซื้อสิ่งพมิพ์งานทะเบียน 20,000 

    โรงเรียนมาตรฐานสากล 30,000 

    สวนพฤกษศาสตร ์ 40,000 

    พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดมชีีวิต 10,000 

    พัฒนาสร้างวินยันกัศกึษาวิชาทหาร 10,000 

    จัดซ้ือออุปกรณ์ในการเรยีนห้องปฎิบัติการคหกรรม 10,000 

    ส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยขนมอบ 10,000 

    พัฒนายกระดับห้องเรยีนหนา้อยู่ 5,000 

    พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิก์ารเรยีนวิชาคณติศาสตร์ 10,000 
    คณิตคิดเรว็ 4,660 
    แนะแนว 15,000 

    พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศกึษา 10,000 

    วันคริสตม์าสและสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 10,000 

    วันสุนทรภูร่ำลกึสำนกึรกัภาษาไทยต้ายภัยยาเสพติด 20,000 

    จัดซื้อสิ่งพิมพเ์ข้าห้องสมุด 10,000 

    ส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน 10,000 

    พัฒนาและส่งเสริมศกัยภาพภาพผลสัมฤทธิท์างภาษาไทย 15,000 

    จัดซื้ออุปกรณว์ิทยาศาสตร ์ 20,000 

    ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมแข่งขันเครือ่งบินพลังยาง 10,000 

    วันวทิยาศาสตร ์ 40,000 

    ปรับปรุงห้องศูนย์วทิย-์คณิตฯและเทคโนโลย ี 10,000 

    จัดหาสื่อกลุ่มสาระสังคมฯ 10,000 

    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนร่วม 10,000 

    พสว.สานฝนัปันโอกาส 30,000 

    ค่ายเสริมสร้างทกัษะชีวิต 6,000 

    เศรษฐกิจพอเพยีง 20,000 

    ปรับปรุงโรงเรอืนไก่ไข่ 20,000 

    พัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระศิลปะสูอ่าชีพมาตรฐานสากล 20,000 

    สหกรณโ์รงเรยีนโพธิแสน 10,000 

รวม 1,320,660 



 

 

 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ โครงการ งบประมาณที่ขอ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค 37,000 

30% รักษาความสะอาดปรับภมูิทัศน์ 25,000 
  งานธุรการ 10,000 
  ยานพาหนะ 120,000 
  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 20,000 
 สหกรณ์โรงเรียน 2,000 

รวม 94,000 
      

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ โครงการ งบประมาณที่ขอ 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ จัดหาครภุณัฑ์ห้องงบประมาณ 10,000 

  บริหารการเงินและบัญชี 70,000 
30% จัดทำแผนปฎิบัติการงบประมาณและแผนกลยุทธ์ 3,000 

  บริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 357,330 
รวม 440,330 

      
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ โครงการ งบประมาณที่ขอ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริหารสำนักงานบุคคล 10,000 
30% พัฒนาอัตรากำลัง 320,000 

  ส่งเสริมครูและบคุลากร 120,000 
  ศึกษาดูงานของบุคลากรโรงเรยีนโพธิแสนวิทยา 90,000 

รวม 100,000 
      

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ โครงการ งบประมาณที่ขอ 
ฝ่ายบริหารงาน ประชุมผู้ปกครอง 20,353 
กิจการนักเรยีน เยี่ยมบ้านนักเรียน 22,000 

30%  โรงเรียนปลอดบหุรี ่ 20,000 
  สถานศึกษาสีขาว 15,000 
  สภานักเรียน 22,000 
 ไหว้คร ู 15,000 

รวม 96,000 
      

      
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ งบประมาณที่ขอ 
  ลูกเสือ-เนตรนารี 50,000 
  ค่ายคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรม 10,000 
  ค่ายภาษาอังกฤษ 25,000 
 ค่ายฟิสิกส์ 25,170 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม แห่เทียนเข้าพรรษา 20,000 
  วันแม ่ 20,000 
  กีฬาสีภายใน 60,000 
  กีฬาสีภายนอก 50,000 
  ปัจฉิมนิเทศ 20,000 

 ศึกษานอกสถานที่ ทัศนศึกษานอกสถานที่ 100,000 
ICT  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนโพธิแสนวิทยา 141,610 
  โสตทัศนศึกษา 30,000 
  รวม 551,780 
  รวมทั้งสิ้น 551,780 

 


