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แผนการใช้เงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 

.................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
             ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
รายได้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2549 ก าหนดเงินรายได้
สถานศึกษา  ได้แก่ เงินรายได้และผลประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับจากการผิดสัญญา                
ลาศึกษา เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยเงินงบประมาณ เงินที่มีผู้มอบ
ให้และเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ไม่รวมถึงเงินงบประมาณรายจ่าย 
              โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปี พ .ศ. 
2562  ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และเพ่ือให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียน ได้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สู งสุดต่อผู้เรียน 
และสนองต่อความต้องการของชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
1.2 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
1.3 เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ และมีคุณภาพมาตรฐาน 

3. เป้าหมาย 
       3.1 ด้านปริมาณ  
            3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น     จ านวน     1,455  คน 

                                                         3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย  จ านวน    1,062  คน 
    3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา        จ านวน      168  คน 
                                                                            รวมทั้งสิ้น  2,517    คน 
         3.2   ด้านคุณภาพ  
    3.2.1 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพและ

มาตรฐานจากหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
            3.2.2 โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุด   
4. แนวทางการด าเนินงาน 

4.1 ส ารวจความต้องการของการใช้เงินรายได้สถานศึกษาในการจัดการศึกษาตลอดปี 
4.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดสรรณรายได้สถานศึกษาให้เพียงพอตลอดปี 
4.4  จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปี และเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 



 
 

4.5 เสนอแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปี ต่อผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่เพ่ือขออนุมัติ 
4.6 ด าเนินการตามแผนโดยจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น 
4.7 สรุปและรายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแผน 

5. งบประมาณ 
           ได้รับจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา เป็นเงิน    9,438,750   บาท   
     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6. ผลที่ค่าดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารเงินรายได้สถานศึกษาในทุกด้านมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการยอมรับจากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

7. การประเมินและติดตาม 

1. จากรายคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 

2. จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่ยงานต้นสังกัด 

 

 

 

      (ลงชื่อ) .........................................ผู้เสนอแผน       (ลงชื่อ) .....................................     ผู้เห็นชอบแผน 
              ( นางกันตินันท์   สักคุณา )                               ( นายมานิตย์  รัตนปัญญา ) 
               หัวหน้างานแผนงาน                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
                              (ลงชื่อ) .........................................................ผู้อนุมัติแผนฯ 
                                              (นางสุปราณี   อยู่ฤกษ์) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน               
                 
 



 
 

     ข้อมูล การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงาน เงินรายได้สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ -  
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ -  
3. กลุ่มบริหารบุคคล 5,874,892 62.24 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 560,600 5.94 

5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน -  

6. ค่าสาธารณูปโภค -  
7. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง -  
8. ค่าอินเทอร์เน็ต -  
9. ค่าประกันอุบัติเหตุ 377,550 4.00 
10. ซื้อคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 1,250,000 13.24 
11.ส ารองจ่าย 10% 1,375,708 14.58 

รวมงบประมาณที่จัดสรร 9,438,750 100 
ยอดประมาณการคงเหลือ 0  



 
 

         รายละเอียดการใชเ้งินรายไดส้ถานศึกษา ของกลุ่มบริหารโรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินงบ
ที่ได้รับอนุมัติ 

คิดเป็นร้อยละ ผู้รับผิดชอบ 

1 บริหารทั่วไป 1.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับความรู้และ
ข่าวสารจากงานประชาสัมพันธ์ 
2.โรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สู่ชุมชนและได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนในระดับดีเยี่ยม 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

 
 486,200 

 
 

7.55 

 
น.ส.วาทินี 

1. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
   1.1 กิจกรรมสื่อสิ่งพิมพ์งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

2. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

นักเรียน ครูและบุคลากรมีระบบ
คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ระบบการ
สื่อสารภายใน สามารถใช้งานได้อย่างม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารโรงเรียน 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

 
 

74,400 

 
 

1.16 

 
 
นายณัฐกร     2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย  

อาคาร 7 

2 กลุ่มบริหารบุคคล 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    1.1 กิจกรรมงานวางแผนอัตราก าลัง 

โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างพอเพียง               เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

 
 
 

5,874,892 

 
 
 

91.29 

 
 
 
น.ส.ณัฐฐินันท์ 

 รวมเงิน   6,435,492   



 
 

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562   โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วันที่เริ่ม
โครงการ 

วันที่สิ้นสุด
โครงการ 

จ านวนเงินที่
ได้รับอนุมัติ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
ต.ค. – ธ.ค. 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค. –มี.ค. 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.-มิ.ย. 

ไตรมาสที่ 4 
ก.ค. –ก.ย 

1 บริหารทั่วไป 

1. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
   1.1 กิจกรรมสื่อสิ่งพิมพ์งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

1 ต.ค. 61  
 

30 ก.ย. 62 486,200 291,570 194,630 - - 

2. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

   
 

    

   2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย อาคาร 7 1 ต.ค. 61  30 ก.ย. 62 74,400 74,400 - - - 
2 กลุ่มบริหารบุคคล        

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.1 กิจกรรมงานวางแผนอัตราก าลัง 

1 ต.ค. 61  
 

30 ก.ย. 62 5,874,892 1,868,723 1,860,000 186,800 1,959,369 

3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        
 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 

    1.1 ประกันอุบัติเหตุหมู่ นร. 
1 ต.ค. 61  

 
30 ก.ย. 62 377,550 377,550 - - - 

 2. ซื้อคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 1 ต.ค. 61  30 ก.ย. 62 1,250,000 1,250,000 - - - 
 3. ส ารองจ่าย 10% 1 ต.ค. 61  30 ก.ย. 62 1,375,708 350,000 350,000 350,000 325,708 
 รวมเงิน   9,438,750 4,212,243 2,353,800 536,800 2,285,077 



 
 

      

   

 

 



 
 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

 


