
 

 

 
 
 
 
1. งบประมาณด าเนินการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

                1.1 งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ที่คาดว่าจะได้รับ  
ที ่ นักเรียน จ านวน งบประมาณรายหัวๆละ คิดเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 มัธยมศึกษาตอนต้น 811 คน 1,750 x 2 = 3500 2,838,500   
2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 423 คน 1,900 x 2 = 3,800 1,607,400   

รวม 1,234 คน คาดว่าจะได้รับ 4,445,900   
  

       1.2 การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว  
 ก. งบประมาณท่ีน าไปใช้จ่ายประจ า  

 
ที ่ การประมาณการจ่าย (รายจ่ายประจ า) % หมายเหตุ 

1 ส ารองจ่าย  444,590 10  
2 จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/น  าประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต)      0,000  19.12  
3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 972,300 21.87  
4 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและค่าบ ารุงรักษารถมินิบัสโรงเรียน 15,000 0.34  
4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ท าเอกสารการเรียนรู้และเอกสารราชการ 80,000 1.80  

รวมเงินรายจ่ายประจ า 2,361,890 53.13  
เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือจัดสรรตามโครงการ 2,084,010 46.87   

 
 ข. งบประมาณท่ีน าไปจัดสรรตามโครงการ/กิจกรรม แบ่งตามกลุ่มบริหาร 

 
ที ่ รายการจัดสรร 

2,084,010 เพ่ิม(+)/ลด(-) 
เทียบปีก่อน

หน้า 
หมายเหตุ 

% เป็นเงิน 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 66.7 1,389,607 139,360   
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                  6.7 138,881 6,098   
3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ                                          4.0 84,320        9,320.00    
4 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                       9.3 193,441      63,441.00    
5 กลุ่มบริหารทั่วไป 9.5 198,401      13,401.00    

 
รายละเอียดแผนงาน โครงการ 



 

 

6 กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ  3.8 79,360      24,360.00    
รวมเงินที่น ามาจัดสรร 100.00 2,084,010 255,980   

        1.3 งบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ที ่ นักเรียน จ านวน   งบประมาณรายหัวๆละ คิดเป็นเงิน หมายเหตุ 
1 มัธยมศึกษาตอนต้น 811 คน 440 x 2 = 880 713,680   
2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 423 คน 475 x 2 = 950 401,850   
  รวม 1,234 คน คาดว่าจะได้รับ 1,115,530   
        1.4 งบประมาณจากเงินอ่ืนๆ 

ที ่ รายการ ยอดยกมา รับมาในปีปัจจุบัน เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 เงินบ ารุงการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค -     185,100          185,100    
2 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) นักเรียน
จ านวน  คน 

290,616     728,000       1,018,616    

3 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
(SMP@CV) ม.4-6 

256,077     503,500          759,577    

4 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการส่งเสริม
ความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ 
(EIDP) 

129,838     322,000          451,838    

5 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการห้องคู่ขนาน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

80,930     312,000          392,930    

6 เงินบ ารุงการศึกษา และเงินสนับสนุนจาก 
อบจ. ตามโครงการจ้างครูต่างชาติ (เก็บ
นักเรียนคนละ 250 บาท/ภาคเรียน และรับ
จาก อบจ.250,000 โดย อบจ.แบ่งจ่ายครั ง
ละ 125,000 บาท) 

-     867,000          867,000    

7 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการค่ายคณิตศาสตร์
และบูรณาการกับทัศนศึกษา ครั งที่ 9 
(MATH CAMP 9) 

-       51,300           51,300    

8 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการEnglish camp 
To Ratchamongkol University Hua-Hin 

-     104,800          104,800    



 

 

9 เงินบ ารุงการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 

-       47,200           47,200    

10 เงินรายได้สถานศึกษา
ค่าเช่าโรงอาหาร 

    -     156,000          156,000    

เป็นเงิน 757,461   3,276,900       4,034,361    
               1.5 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหาร 

ที ่ กลุ่มบริหาร เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 1,436,207 773,530 3,702,261 5,911,998  

2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ+ค่า
สาธารณูปโภค+ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ 

1,029,320 - 3,000 1,031,790  

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล+ค่าจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1,111,181 - - 1,111,181 - 

4 กลุ่มบริหารทั่วไป 198,401 - - 198,401 - 
5 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 193,441 342,000 - 535,441 - 

6 กลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ+เงิน
ส ารองจ่าย 

523,950 - 4,082,000 4,605,950 - 

รวม 4,492,500 1,115,530 7,787,261 13,394,761 
 

  
เกินเรียนฟรี - 

                  1.6 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 ส านักกลุ่มบริหารวิชาการ 752,050 588,330 - 1,340,380 
 2 ห้องเรียนพิเศษและโครงการส่งเสริมฯ - - 2,622,961 2,622,961 
 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48,379 - - 48,379 
 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 54,760 35,000 51,300 141,060 

 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 85,000 - - 85,000 
 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม 
32,530 10,700 9,000 52,230 

 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 166,653 - - 166,653 
 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 39,000 30,000 1,019,000 1,088,000 
 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 200,000 - - 200,000 
 



 

 

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

57,835 6,500 - 64,335 

 11 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สังกัด
วิชาการ) 

- 103,000 - 103,000 

 เป็นเงิน 1,436,207 773,530 3,702,261 5,911,998 
 

                       1.7 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานวิชาการ แยกตามกลุ่มสาระฯ /ฝ่าย/งาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 ส านักงานวิชาการ     
 1 จัดซื อวัสดุทางการศึกษา 450,000   450,000 
 2 จัดจ้างพิมพ์เอกสารทางวิชาการ 22,940   22,940 
 3 บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
   16,000 

  กิจกรรมที ่1 บริหารจัดการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

2,700    

  กิจกรรมที ่2 รับสมัครและมอบตัวนักเรียน 
ม.1 ม.4 

13,300    

 4 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-
Net 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร) 

35,000   35,000 

 5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ    488,330 
  กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมวิชาการ

มัธยมศึกษา 
 240,000   

  กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ : ภาคใต้ 

 230,000   

  กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะ/ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระฯต่างๆ 

 18,330   

 6 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการ
โรงเรียน) 

100,000 100,000  200,000 

 7 พัฒนางานห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้    60,000 
  กิจกรรมที่ 1 จัดซื อวัสดุสารนิเทศห้องสมุด 21,730    
 



 

 

 กิจกรรมที่ 2 ข่าวสารและสารความรู้ 3,000    
  กิจกรรมที่ 3 จัดซื อวารสารและหนังสือพิมพ์ 11,920    
  กิจกรรมที่ 4 รักการอ่าน 5,000    
  กิจกรรมที่ 5 สัปดาห์ห้องสมุด 4,350    
  กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมและซ่อมแซมหนังสือ 3,500    
  กิจกรรมที่ 7 จัดบรรยากาศห้องสมุด 10,500    
 8 จัดบริการแนะแนว 4,110   4,110 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

9 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 8,000   8,000 
 10 สนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมโรงเรียนด้านเทคโนโลยี 
35,000   35,000 

 11 กิจกรรมลดเวลาเรียน 10,000   10,000 
 12 กระจูด OTOP ชะอวด 2,000   2,000 
 13 สถานศึกษาพอเพียง 

   
7,000 

 

 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2,000 

    
 

กิจกรรมที่ 2 ธนาครขยะ - 
    

 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดปะ
สบการในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

    

 

กิจกรรมที่ 4 การน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 5,000 

    
14 

วินัยสร้างคนตามแนวโครงงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 2,000 

  
2,000 

 เป็นเงิน 752,050 588,330 - 1,340,380 
  

      
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 ห้องเรียนพิเศษและโครงการส่งเสริมฯ 
     15 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

(SMP) 
   

1,018,616 
 

 
ยอดยกมา 290,616 บาท 

     



 

 

 

เงินบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 3,500 
บาท นร. 104 คน จ านวน 728,000 บาท 

     
 

รวมเงินทั งโครงการ 1,018,616 บาท 
  

 
  

 
ส ารองจ่ายโครงการ 10% 

  
101,862 

  

 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

  

305,585 

  
 

กิจกรรมที ่2 สานสัมพันธ์ SMP 
  

2,000 
  

 
กิจกรรมที ่3 สอนเสริมศักยภาพ 

  
81,000 

  
 

 
  

 
  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ 

เป็นเงิน หมายเหตุ 

 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาลุ่มน  าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และ โครงการกังหันลมผลิต
ไฟฟ้า อ าเภอหัวไทร ชั น ม.1-3 (นร.104 คน 
ครู 6 คน รวม 110 คน)   

25,900 

  

 

กิจกรรมที่ 5 เสริมศักยภาพ ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แหล่งเรียนรู้
ภายนอก (มหาวิทยาลัยเด็ก) ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช ม.1-3   

20,000 

  

 
กิจกรรมที่ 6 ค่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์/มหาวิทยาลัยทักษิณ  (3 วัน 2 คืน)   

195,350 
  

 

กิจกรรมที่ 7 ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั งที่ 4 ณ 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี ศึกษาเรียนรู้การจัดการ
ขยะ พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน นิทรรศการพลังงานเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นก
กับสิ่งแวดล้อม เดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่า
ชายเลน ปลูกป่าชายเลน (ม.1-3 จ านวน 
104 คน ครู 6 คน จ านวน 4 วัน 3 คืน) 

  

171,580 

  



 

 

 

กิจกรรมที่ 8  จัดซื ออุปกรณ์ ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 

  

63,650 

  

 

กิจกรรมที่ 9 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาค/ระดับประเทศ/อ่ืนๆ 

  

21,689 

  
 

กิจกรรมที ่10 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) 
  

30,000 
  16 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนชะ
อวดวิทยาคาร (SMP@CV) ม.4-6 

 

  759,577  

 
ยอดยกมา 256,077 บาท 

 
    

 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,250 บาท/ภาคเรียน 
นร.53 คน เป็นเงิน 132,500 บาท 

 

    

   
    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ 

เป็นเงิน หมายเหตุ 

 

ขอรับบริจาคโดยความสมัครจากผู้ปกครอง
นักเรียนคนละ 7,000 บาท/ปี เป็นเงิน 
371,000 บาท  

    

 รวมเงินทั งโครงการ 759,577 บาท      

 ส ารองจ่ายโครงการ 10%   75,958   

 

กิจกรรมที ่1 ปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

 227,873   

 กิจกรรมที่ 2 สานสัมพันธ์ SMP   1,000   

 
กิจกรรมที่ 3 สอนเสริมศักยภาพ (วิทยากร
จากทั งภายในและภายนอกโรงเรียน)  

 20,000   

 

กิจกรรมที่ 4  ค่ายวิชาการ 27-29 มิ.ย. 
2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ม.4-6  
(นร.53 คน ครู 4 คน)  

 137,320   



 

 

 

กิจกรรมที ่5 ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั งที่ 4  งาน
วันนักประดิษฐ์ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา 2-6 กุมภาพันธ์ 
2563 จ านวน 4 วัน 3 คืน (นร.53 คน ครู 4 
คน) 

 

 110,000   

 

กิจกรรมที ่6 จัดซื ออุปกรณ์ ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 

 

 25,335   

 

กิจกรรมที ่7 เสริม/แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาค/ระดับประเทศ/อ่ืนๆ 

 

 162,091   

17 ส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (EIDP) 

   

451,838 

 
 

ยอดยกมา 129,838 บาท 
     

 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,250 บาท/ภาคเรียน 
นร.46 คน เป็นเงิน 115,000 บาท 

     

 

ขอรับบริจาคโดยความสมัครจากผู้ปกครอง
นักเรียนคนละ 2,250 บาท/ภาคเรียน เป็น
เงิน 207,000 บาท 

     
 

รวมเงินทั งโครงการ 451,838 บาท 
     

       
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

เงินอ่ืนๆ 
เป็นเงิน หมายเหตุ 

 ส ารองจ่ายโครงการ   76,958  
  กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน

วิชาการ   76,040   
 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ม.ราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานีและอุทยานแห่งชาติเขาสก   
36,160 

  
 กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษ จ.

ประจวบคีรีขันธ์   114,160   
 กิจกรรมที่ 4 สานสัมพันธ์ EIDP   58,520   
 กิจกรรมที่ 5 สื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร   90,000   

18 ห้องคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    392,930  



 

 

คณิตศาสตร์ 

 
ยอดยกมา 80,930 บาท 

     

 

เงินสนับสนุนห้องเรียนคู่ขนาน SMP 1,000 
บาท/ภาคเรียน นร.156 คน เป็นเงิน 
312,000บาท 

     
 

รวมเงินทั งโครงการ 392,930 บาท 
     

 
ส ารองจ่ายโครงการ 10% 

  
39,293 

  

 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษห้อง
คู่ขนาน SMP 

  
50,800 

  
 

กิจกรรมที่ 2 สอนเสริมศักยภาพ 
  

98,400 
  

 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายวิชาการ 

  
204,437 

  เป็นเงิน 
  

2,622,961 2,622,961 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1 ค่ายภาษาสุขสันต์ (ปลอดการอ่านไม่คล่อง 

เขียนไม่คล่อง) 
4,482   4,482 

 2 วันส าคัญทางภาษาไทย 20,000   20,000 
 3 พัฒนาห้องปฏิบิตการและส านักงานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
23,897   23,897 

 เป็นเงิน 48,379 - - 48,379 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
 



 

 

1 อบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 

16,525   16,525  

** นร.40 ครู 14 คน วิทยากรนักเรียน 4 คน 
จัดวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชะอวด
วิทยาคาร 

     

2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   38,235  

 กิจกรรมที ่1 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ห้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

8,235     

 กิจกรรมที ่2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ 

30,000     

3 ค่ายคณิตศาสตร์และบูรณาการกับทัศน
ศึกษา ครั งที่ 9 (MATH CAMP 9) 

 35,000 51,300 86,300 เงิน
สนับสนุน
จากนร. 

** นร. 90 ครู 9 คน วิทยากรภายนอก 8 คน 
จัดวันที่ 5-7 ธันวาคม 62 ออกนอกสถานที่ 
3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสุตว์
ป่าเขาพลายด า อ าเภอสิชล จ.
นครศรีธรรมราช เก็บนร.คนละ 570 บาท 

     

เป็นเงิน 54,760 35,000 51,300 141,060  
 
 
 

 

    

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
 1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 85,000   85,000 
 เป็นเงิน 85,000 - - 85,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
     1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สังคมศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
   29,530  



 

 

ผู้เรียน 

 กิจกรรมที่ 1 สื่อการเรียนการสอน 2,885     
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการแหล่ง

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
25,000     

 กิจกรรมที่ 3 จัดป้ายนิเทศวันส าคัญ 1,645     
2 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง   9,000 9,000 งบสอบ

ธรรมฯ 
3 สังคมสัญจร ตอนเยือนแหล่งภูมิศาสตร์นคร  10,700  10,700  
*** นร.50 คน และครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ 10 

คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์
นายสรรค์ เจดีย์ปะการัง หาดหอเขา หาด
หน้าด่าน หาดในเพลา หาดแขวงเภา แหล่ง
ปลาตอดเท้า ถ  าเขาวังทอง จ.
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 วนั 

     

4 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่หมฺรบ สารท
เดือนสิบ 

   3,000  

 กิจกรรมที ่1 จัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีสารทเดือนสิบและประเพณีแห่
หมฺรบ 

700     

 กิจกรรมที่ 2 ประกวดหมฺรบ 2,300     
เป็นเงิน 32,530 10,700 9,000 52,230 

 

 

 
 
 
 
 

     
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 

เงินเรียนฟรี 
15 ปี 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1 ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ 
   

66,653 

  กิจกรรมที่ 1 จัดซื อจัดหาวัสดุส านักงาน 3,585 
    



 

 

 กิจกรรมที่ 2 ทัศนศิลป์ 11,298 
     กิจกรรมที่ 3 ดนตรีไทย 6,770 
     กิจกรรมที่ 4 นาฏศิลป์ 45,000 
    2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 100,000 
  

100,000 
 เป็นเงิน 166,653 - - 166,653 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     1 พัฒนาทักษะการฟัง-พูด การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ 

   

867,000 

 ** เงินสนับสนุนจาก อบจ. 250,000 บาท 
  

250,000 
 

เงิน อบจ. 
** เก็บนร.1,234 คน ภาคเรียนละ 250 บาท 

เป็นเงิน 617,000 บาท 
  617,000  เงิน

สนับสนุน
จากนร. 

2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

29,000   29,000 

 3 English camp To Ratchamongkol 
University Hua-Hin 

 30,000 104,800 134,800 เงิน
สนับสนุน
จากนร. 

*** นร.80 คน ครู 10 คน 3-5 กรกฎาคม 2562 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชมคลื่นราชมงคลหัว
หินและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เก็บนร.คนละ 1,310 บาท 

    

 

4 วันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 10,000   10,000 
  

       
       
       
       
      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

5 ส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ   47,200 47,200 เงิน
สนับสนุน
จากนร. 



 

 

*** นร.80 คน (EIDP 40 คน และแผนภาษา-
คณิต 40 คน) ครู 10 คน ศึกษาแหล่งเรีนรู้
ในคณะต่างๆที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ ใน 
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26-28 
ตุลาคม 2562 โดยใช้เงินในโครงการ
ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 40 คนๆ ละ 590 บาท เป็น
เงิน 23,600 บาท และจากนักเรียนแผน
ภาษา-คณิตที่มีความสมัครใจ 40 คน 
จ านวน 23,600 บาท 

     เป็นเงิน 39,000 30,000 1,019,000 1,088,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

     1 ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

30,000   30,000 

 2 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

20,000   20,000 

 3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา    150,000 
  กิจกรรมที่ 1. การแข่งขันกีฬาจังหวัด 14,200    
  กิจกรรมที่ 2. การแข่งขันกรีฑาจังหวัด 45,800    
  กิจกรรมที่ 3. นักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษไปเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาในระดับสูง
ขึ นไปตลอดปีการศึกษา 

90,000    

 เป็นเงิน 200,000 - - 200,000 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
     1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

ส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

   32,835 

  -ใช้ร่วมกัน 5,000 
     -งานคอมพิวเตอร์ 6,390 
    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

 -งานอุตสาหกรรม 20,545     



 

 

 -งานคหกรรม 900     
2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนการสอน (ICT) 128 
25,000   25,000  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเว็บไซต์
เพ่ือการศึกษา (e-Learning)" 

 6,500  6,500  

** นร.40 คน จัด 5 กันยายน 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 126 

    

 

เป็นเงิน 57,835 6,500 - 64,335 
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สังกัด

วิชาการ) 
     1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
   

62,000 
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนและ

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
 50,000   

  กิจกรรมที่ 2 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ  12,000   
 2 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

  41,000 

  กิจกรรมที่ 1 วันไหว้ครู 
 

5,000 
    กิจกรรมที่ 2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

 
1,000 

    กิจกรรมที่ 3 วันแม่แห่งชาติ 
 

5,500 
    กิจกรรมที่ 4 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

 
1,000 

    กิจกรรมที่ 5 วันปิยมหาราช 
 

1,000 
    กิจกรรมที่ 6 วันลอยกระทง 

 
8,000 

    กิจกรรมที่ 7 วันคล้ายวัยพระบรมราชสมภพ 
ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ 

 

1,000 

    กิจกรรมที่ 8 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

9,000 
    กิจกรรมที่ 9 วันปัจฉิมนิเทศ 

 
9,500 

   เป็นเงิน - 103,000 - 103,000 
 

       
       
                       1.8 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 



 

 

รายจ่าย
ประจ า 

จัดสรร% 

1 บริหารจัดการกลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
   

1,028,790 
  กิจกรรมที่ 1 งานใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 850,000     

 กิจกรรมที่ 2 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและ
บ ารุงรักษารถบัส 

15,000    

  กิจกรรมที่ 3 ซื อซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 
(พัสดุกลาง) 

 33,455   

  กิจกรรมที่ 4 งานแผนและสารสนเทศ  8,900   
  กิจกรรมที่ 5 พัฒนาส านักงานกลุ่ม

บริหารงานงบประมาณ 
 41,435   

  กิจกรรมที่ 6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ท า
เอกสารเรียนรู้และเอกสารราชการ 

80,000     

2 ธนาคารโรงเรียน  530 3,000 3,000 สนับสนุนจาก 
ธ.ออมสิน 

เป็นเงิน 945,000 84,320 3,000 1,031,790 
 

                       1.9 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน 

เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ รายจ่าย
ประจ า 

จัดสรร% 

1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

   1,111,181 

  กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานการะพัฒนาวิชาชีพคร ู  20,000    
 กิจกรรมที่ 2 สร้างขวัญและก าลงัใจและยกย่อง

เชิดชูเกียรติครู บุคลากรและนักเรียน 
 3,000    

 กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

972,300     

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (อบรม/ประชุม/สัมมนา) 

 90,881    

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล  25,000    
เป็นเงิน 972,300 138,881 - 1,111,181 

                 1.10 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารทั่วไป 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 50,000  50,000 

 
2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 8,000  8,000 

 
3 พัฒนางานอาคาร สถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
  132,801 

 
 กิจกรรมที่ 1 รักษาความสะอาดห้องเรียน

และบริเวณโรงเรียน 
44,305   

 
 กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ให้

มั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
20,536   

 
 กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบ ารุงโต๊ะ เก้าอี  57,500   

  
 กิจกรรมที่ 4 ตกแต่งสถานที่เนื่องในวัน

ส าคัญต่างๆ 
7,660   

 
 กิจกรรมที่ 5 ติดตั งกระดานไวท์บอร์ด

ประจ าห้องเรียน อาคารเรียน 3 
2,800   

  
4 พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน 
  7,600 

 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 
6,000   

 
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการบริหารและจัดระบบ

การศึกษา 
1,600   

 
 เป็นเงิน 198,401 - 198,401 

 
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  



 

 

                1.11 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 พัฒนางานกิจการนักเรียน 
   

177,441 
  กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 3,500 

     กิจกรรมที่ 2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 3,000 
     กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ปกครอง 28,000 
     กิจกรรมที่ 4 ติดตั งกล้องวงจรปิด 56,565 
     กิจกรรมที่ 5 จัดซื อจัดหาวัสดุส านักงาน 37,680 
     กิจกรรมที่ 6 เยี่ยมบ้านนักเรียน 37,696 
     กิจกรรมที่ 7 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง 3,000 
     กิจกรรมที่ 8 กีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาสี

โรงเรียน + กีฬาอ าเภอ) 
- 

     กิจกรรมที่ 9 อบรมให้ความรู้นักเรียนแกน
น า เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั งครรภ์ในวัยรุ่น 

8,000 

    2 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   
16,000 

  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องสภานักเรียน 5,000 
     กิจกรรมที่ 2 ธนาคารขยะ 500 
     กิจกรรมที่ 3 วันส าคัญทางศาสนา 4,050 
     กิจกรรมที่ 4 สุขภาพเพ่ือชีวิต 1,950 
     กิจกรรมที่ 5 เลือกตั งประธานสภานักเรียน 1,000 
     กิจกรรมที่ 6 รายงานและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสภานักเรียน 
500    

  กิจกรรมที่ 7 ที่ปรึกษาสอนห้องเรียนสวย 700 
     กิจกรรมที่ 8 พัฒนาคุณธรรมรับน้องใหม่ 2,300 
    3 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์ 

   
262,000 

  กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน 
 

60,000 
    กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาอ าเภอ

ชะอวด 
 

202,000 
   4 ทัศนศึกษา 

 
80,000 

 
80,000 

 



 

 

 เป็นเงิน 193,441 342,000 - 535,441 
                 1.12 สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้ตามกลุ่มบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ปี 
เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

1 บริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 69,360   69,360  
2 โรงเรียนดีประจ าต าบล 10,000   10,000  
3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสภาพแวดล้อม

ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
   444,590 เงินส ารอง

จ่าย 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลุ่มสาระฯเพ่ือส่งเสริม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-Net) 

60,000     

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเน้น
การมีส่วนร่วม 

384,590     

4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
ภาคใต้ 

  82,000 82,000 เงินศูนย์
วัฒนธรรม
อ าเภอชะ

อวด 
5 ระดมทรัพยากรเพ่ือก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ (โดม) 
  4,000,000 4,000,000 เงินระดม

ทรัพยากร 
 เป็นเงิน 523,950 - 4,082,000 4,605,950  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

                       1.13 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) แยกตามโครงการ/กิจกรรม 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 
1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ    488,330 

  กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา 

 240,000   

  กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ : ภาคใต้ 

 230,000   

  กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะ/ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระฯต่างๆ 

 18,330   

 2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการ
โรงเรียน) 

100,000 100,000 - 200,000 

 3 ค่ายคณิตศาสตร์และบูรณาการกับทัศน
ศึกษา ครั งที่ 9 (MATH CAMP 9) 

 35,000 51,300 86,300 

 *** นร. 90 ครู 9 คน วิทยากรภายนอก 8 คน 
จัดวันที่ 5-7 ธันวาคม 62 ออกนอกสถานที่ 
3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสุตว์
ป่าเขาพลายด า อ าเภอสิชล จ.
นครศรีธรรมราช เก็บนร.คนละ 570 บาท 

    

 4 สังคมสัญจร ตอนเยือนแหล่งภูมิศาสตร์นคร  10,700 - 10,700 
  นร.50 คน และครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ 10 

คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์
นายสรรค์ เจดีย์ปะการัง หาดหอเขา หาด
หน้าด่าน หาดในเพลา หาดแขวงเภา แหล่ง
ปลาตอดเท้า ถ  าเขาวังทอง จ.
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 วนั 

    

 5 English camp To Ratchamongkol 
University Hua-Hin 

 30,000 104,800 134,800 

 *** นร.80 คน ครู 10 คน 3-5 กรกฎาคม 2562 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชมคลื่นราชมงคลหัว
หินและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เก็บนร.คนละ 1,310 บาท 

    

 



 

 

 
 

 

     
 

 
     ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินอ่ืนๆ เป็นเงิน หมายเหตุ 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเว็บไซต์
เพ่ือการศึกษา (e-Learning)" 

 6,500 - 6,500 

 *** นร.40 คน จัด 5 กันยายน 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 126      

7 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ    62,000  

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนและ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  

50,000 
   

 กิจกรรมที่ 2 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ลูกเสือ  12,000    
8 วันส าคัญของโรงเรียน ชาติ ศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
   

41,000 

 
 

กิจกรรมที่ 1 วันไหว้ครู 
 

5,000 
   

 
กิจกรรมที่ 2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

 
1,000 

   
 

กิจกรรมที่ 3 วันแม่แห่งชาติ 
 

5,500 
   

 
กิจกรรมที่ 4 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

 
1,000 

   
 

กิจกรรมที่ 5 วันปิยมหาราช 
 

1,000 
   

 
กิจกรรมที่ 6 วันลอยกระทง 

 
8,000 

   

 

กิจกรรมที่ 7 วันคล้ายวัยพระบรมราชสมภพ 
ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ 

 

1,000   

 
 

กิจกรรมที่ 8 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

9,000 
   

 
กิจกรรมที่ 9 วันปัจฉิมนิเทศ 

 
9,500 

   9 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสานสัมพันธ์ 
   

262,000 
 

 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน 

 
60,000 

   

 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกรีฑา-กีฬาอ าเภอ
ชะอวด 

 
202,000 

   10 ทัศนศึกษา 
 

80,000 - 80,000 
 เป็นเงิน 100,000 1,115,530 156,100 1,371,630 
 

       สรุป  



 

 

1. เงินอุดหนุนรายหัวที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 4,445,900 บาท ใช้จ่ายเป็นเงินทั งสิ น 4,492,500 
บาท ยอดเงินเกิน 46,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.05 ยอดเงินเกินขอเบิกจ่ายในเงินส ารองจ่าย 

2. เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 1,115,530 บาท ใช้จ่ายเป็น
เงินทั งสิ น 1,115,530 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 


