
คำนำ 
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นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 1 

1.ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดศรีสว่าง  153  หมู่ที่ 6  ตำบลหารแก้ว  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

50230 E-Mail : watsrisawang2560@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  2  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมี  นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม  ดำรงตำแหน่ง  

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง  ตั้งแต่วันที่  14  พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน 

1.1 ปรัชญาของโรงเรียน“การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

1.2 วิสัยทัศน์   “โรงเรียนวัดศรีสว่างมุ่งส่งเสริมสัมมาชีพ  ให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข” 

1.3  สีประจำโรงเรียน เหลือง – แดง 

 1.4  พันธกิจ 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     2. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

     3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 1.5   เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ในระดับดีขึ้นไป   

2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการในระดับดีเลิศ 

  3. ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีเลิศ 

1.6   อัตลักษณ์โรงเรียน          “เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  ตามแนววิถีพุทธ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
1.7   เอกลักษณ์ โรงเรียน        “ คนดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
1.8  กลยุทธ์โรงเรียน   

 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
            กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสรมิและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 
             แนวทางการดำเนินงาน  และเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 รัฐบาลได้จัดสรร

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2565  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน  จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 

2. ค่าหนังสือเรียน 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โดยมีแนวทางการดำเนินงาน  และเกณฑ์การจัดสรร  ดังนี้ 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน 

 ค่าจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  เงินงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  เงิน

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่  เงินอุดหนุนรายหัว  ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  

โดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการ  ดังนี้ 

 1.1. เงินอุดหนุนรายหัว  สำหรับนักเรียนทั่วไป 

  1.1.1  เงินอุดหนุนรายหัว  จัดสรรให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  โดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ  ดังนี้ 

  ระดับก่อนประถมศึกษา   1,700  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  850 บาท/คน) 

ระดับประถมศึกษา         1,900  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  950 บาท/คน) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3,500  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  1,750 บาท/คน) 

1.1.2  ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  12  มิถุนายน 2550   

เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน  ดังนี้   

ระดับประถมศึกษา         1,000  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  500 บาท/คน) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3,000  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  1,500 บาท/คน) 



2.ค่าหนังสือเรียน 

  2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามอัตราที่นักเรียนในสถานศึกษาของรัฐได้รับมูลค่าต่อชุด  

ดังนี้ 

  ก่อนประถมศึกษา  200 บาท/คน/ปี 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  656 บาท/คน/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  650 บาท/คน/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  653 บาท/คน/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  707 บาท/คน/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  846 บาท/คน/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  859 บาท/คน/ปี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  808 บาท/คน/ปี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  921 บาท/คน/ปี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  996 บาท/คน/ปี 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 

  ระดับก่อนประถมศึกษา   200  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  100 บาท/คน) 

ระดับประถมศึกษา         390  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  195 บาท/คน) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  450  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  210 บาท/คน) 

4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

  ระดับก่อนประถมศึกษา   300  บาท/คน/ปี  

ระดับประถมศึกษา         360  บาท/คน/ปี  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  450  บาท/คน/ปี  

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับก่อนประถมศึกษา   430 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  215บาท/คน) 

ระดับประถมศึกษา         480  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  240 บาท/คน) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  880  บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ  440 บาท/คน) 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

คาดการณ์งบประมาณที่ได้รับเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง  สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

*********************************************** 

1. เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน   

โรงเรียนวัดศรีสว่าง  สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปกีารศึกษา 2565 งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน  จากข้อมูลจำนวนนักเรียน  ณ วันที่  10  

พฤศจิกายน 2564  โดย  จำนวนนักเรียน  196  คน ดังนี้ 

ระดับก่อนประถมศึกษา     32    คน 

ระดับประถมศึกษา          103   คน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    61    คน    

1.1 อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) เป็นเงินทั้งสิ้น   463,600   บาท 

ระดับก่อนประถมศึกษา   1,700  บาท/คน/ปี    จำนวน  32  คน เป็นเงิน   54,400 บาท 

ระดับประถมศึกษา         1,900  บาท/คน/ปี  จำนวน  103  คนเป็นเงิน  195,700 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3,500  บาท/คน/ปี  จำนวน  61  คน เป็นเงิน  213,500 บาท 

 

รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณ 2565 

ที ่ รายการงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 

 ประมาณการงบประมาณ ปี 2564 463,600  

 ยอดยกมา 318,000 ***************** 

 รวม 781,600  

 ค่าสาธารณณูปโภค 70,000 

 เหลืองบประมาณ  711,600 อุดหนุนรายหัวก่อนประถม 1,700 บาท , ประถม

1,900 บาท ,มัธยม 3,500 บาท 

งบเพิ่มเติมโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนต่ำกว่า 

300 ลงมา เพิ่มอีก 1000 ต่อคนต่อปี=61,000 

 

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ ประมาณ60% 426,960 

2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ประมาณ30% 213,480 

3. งบสำหรับกันไว้ฉุกเฉิน  ประมาณ 10%  71,160 



รายละเอียดจ าแนกตามโครงการ  

ที ่ รายการงบประมาณ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 
รายหัว 

อุดหนุน 
อื่นๆ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 26 โครงการ(60%) 426,960   
กลยุทธ์ระดับแผนงาน(โครงการ)    
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 10,000  นางอัญชณา 
2 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน(งานศิลปหัตถกรรม) 20,000  นายอนุษา 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร 15,000  นางนวนัฏ 
4. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามศักยภาพปฐมวัย 27,000  นางนวนัฏ 
5. โครงการจัดซื้อวัสดุประจำห้องเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 85,800  นางณัฐพร 
6. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 10,000  น.ส.อังศุมาลิน 
7. โครงการอนามัยโรงเรียน 10,000  น.ส.จันทรา 

8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6,000  นายธนพัฒน์ 
9. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ  5,000  น.ส.สกาวเดือน 
10 โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 10,000  นายธนพล 

11. . โครงการกีฬานักเรียน 10,000  นายธนพล 

12. โครงการนิเทศด้วยกระบวนการ  PLC 1,000  นางนวนัฏ 

13. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ - กพร. นายอนุษา 

14. โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สัมมาชีพในโรงเรียน 20,000  นายอนุษา 

15. 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประกัน
คุณภาพ                          

10,000  นางอัญชณา 

16. โครงการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้ข่าวและเหตุการณ์
เป็นสื่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสว่าง อำเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

5,000  นางณัฐพร 

17. โครงการวันสำคัญ *ปัจฉิม งานประจำปี และวันสำคัญ 30,000  นางใกล้รุ่ง 



ที ่ รายการงบประมาณ 
งบประมาณ  

 อุดหนุน 
รายหัว 

อุดหนุน 
อื่น ๆ 

18. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 10,000  นางอัญชณา 

19. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000  นายธนพัฒน์ 

20. โครงการส่งเสริมการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 20,000  นายมนตรี 

21. ห้องเรียนคุณภาพ 22,000  น.ส.อังศุมาลิน 

22. โครงการ-อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่-เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน 50,000  นายอนุษา 

23. โครงการการพัฒนาเพศศึกษาในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3,000  น.ส.จันทรา 

24. โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 10,000  นางอิศราภรณ์ 

25. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 10,000  นางนวนัฏ 

26. โครงการป้ายสีแต้มฝันปันจินตนาการ 7,160  น.ส.จันทรา 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 10 โครงการ (30%)  213,480   
27. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 2,000  นางนวนัฏ 
28. โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ                                12,000  นางใกล้รุ่ง 
29. โครงการพัฒนาบุคลากร 50,000  นางอิศราภรณ์ 
30. โครงการงานชุมชนสัมพันธ์ 5,000  นายประเสริฐ 
31. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 90,980  นายประเสริฐ 
32. โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียน 18,500  นางใกล้รุ่ง 
33. โครงการจัดระบบธุรการ 30,000  น.ส.สกาวเดือน 
34. โครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ 2,000  นางใกล้รุ่ง 
35. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 1,000  นางณัฐพร 

36. โครงการเด็กดีศรีสว่างสร้างเงินออมทรัพย์ 2,000  น.ส.ลักขณา 

งบอ่ืน ๆ   130,000   
37. โครงการทุนนี้เพ่ือน้องมัธยม  100,000 นายมนตรี 

 



ที ่ รายการงบประมาณ 
งบประมาณ  

 อุดหนุน 
รายหัว 

อุดหนุน 
อื่น ๆ 

38. โครงการทุนนี้เพ่ือน้องมัธยม  30,000 น.ส.อังศุมาลิน 

งบสำหรับกันไว้ฉุกเฉิน (10%) 71,160   
รวมทั้งสิ้น 640,440 130,000  

หมายเหตุ     ถัว่เฉล่ียทุกโครงการ 

1.2 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน   

โรงเรียนวัดศรีสว่าง  สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปกีารศึกษา  2565 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ภาคเรียนละ 

55,000  บาท  รวม 2  ภาคเรียน  เป็นเงิน   110,000  บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

รายละเอียด และประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนินการ ยอดเงินค่าใช้จ่าย (บาท) หมายเหตุ 
1. ทุนการศึกษา 1/2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 55,000  
2. ทุนการศึกษา 2/2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 55,000  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 

2.ค่าหนังสือเรียน 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง  สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปีการศึกษา 2565 ค่าหนังสือเรียน จากข้อมูลจำนวนนักเรียน  ณ วันที่  10  พฤศจิกายน 2564  จำนวน

นักเรียน  196 คน เป็นเงินจำนวน  136,921  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ก่อนประถมศึกษา 32 คน  คนละ 200 บาท  เป็นจำนวนเงิน    6,400 บาท 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11 คน  คนละ 656 บาท  เป็นจำนวนเงิน   7,216 บาท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 23 คน  คนละ 650 บาท  เป็นจำนวนเงิน   14,950 บาท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 20  คน  คนละ 653 บาท เป็นจำนวนเงิน   13,060 บาท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 17  คน  คนละ  707 บาท  เป็นจำนวนเงิน  12,019 บาท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 18  คน  คนละ  846 บาท  เป็นจำนวนเงิน  15,228 บาท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 14  คน  คนละ  859 บาท  เป็นจำนวนเงิน  12,026 บาท 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 18 คน  คนละ  808 บาท  เป็นจำนวนเงิน    14,544 บาท  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 18  คน  คนละ  921 บาท  เป็นจำนวนเงิน   16,578 บาท 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 25  คน  คนละ  996 บาท เป็นจำนวนเงิน   24,900  บาท 

   รวมเป็นเงิน            136,921 บาท 

 

ลำดับ 
ที ่

รายการใช้จ่าย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/65 136,921    
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,921   

 

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง  สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปีการศึกษา 2565 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน  2  ภาคเรียน จากข้อมูลจำนวนนักเรียน  ณ วันที่  10  

พฤศจิกายน 2564  จำนวนนักเรียน  196  คน เป็นเงินจำนวน  72,190    บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับก่อนประถมศึกษา    32 คน  คนละ 200  บาท  เป็นจำนวนเงิน    6,400   บาท 

ระดับประถมศึกษา         103  คน คนละ 390  บาท  เป็นจำนวนเงิน  40,170   บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   61 คน คนละ 420  บาท  เป็นจำนวนเงิน  25,620   บาท 

    รวมเป็นเงิน   72,190    บาท 

 

ลำดับ 
ที ่

รายการใช้จ่าย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 1/2565 ภาคเรียนที่ 1/65 36,095  
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/2565 ภาคเรียนที่ 2/65 36,095  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,190 
   

 

 

 

 



4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง  สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปีการศึกษา 2565 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จากข้อมูลจำนวนนักเรียน  ณ วันที่  10  พฤศจิกายน 2564  

จำนวนนักเรียน  196 คน เป็นเงินจำนวน  67,500    บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับก่อนประถมศึกษา    32  คน  คนละ 300  บาท   เป็นจำนวนเงิน    9,600    บาท 

ระดับประถมศึกษา        103  คน  คนละ 360  บาท    เป็นจำนวนเงิน    37,080   บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  61  คน  คนละ 450  บาท   เป็นจำนวนเงิน    27,450   บาท 

รวมเป็นเงิน   74,130    บาท 

ลำดับ 
ที ่

รายการใช้จ่าย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าเครื่องแบบนักเรียนประจำปี
การศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1/65 74,130  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,130 
 

5.อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น   116,880   บาท 

ระดับก่อนประถมศึกษา    430   บาท/คน/ปี    จำนวน  32  คน เป็นเงิน   13,760 บาท 

ระดับประถมศึกษา         480  บาท/คน/ปี  จำนวน  103  คนเป็นเงิน   49,440 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  880  บาท/คน/ปี  จำนวน  61  คน เป็นเงิน   53,680 บาท   

 

6.ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 

โรงเรียนวัดศรีสว่างได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลหารแก้ว  สำหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 -ประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ 
ที ่

รายการใช้จ่าย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. อาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1 จำนวน   
135 คน 100 วัน  คนละ 21 บ. 

ภาคเรียนที่ 1/65 283,500  

2. อาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2จำนวน   
135 คน 100 วัน  คนละ 21 บ. 

ภาคเรียนที่ 2/65 283,500  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 567,000 



7.เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหารแก้ว   

โรงเรียนวัดศรีสว่างได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหารแก้ว 

เพ่ือดำเนินการตามโครงการ  ดังนี้ 

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................................... .........................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................................  

............................................................................................................................. .......................................................  

 

           (ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

            (นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม) 

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

 

 (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบ    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบ 

    (นายมานพ  แก้วดี)                                                (พระนิกร  จนทสโร) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบ    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบ 

    (นางวิยะดา  สุดใจ)                                                (นางใกล้รุ่ง  เตปา) 

      กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบ    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบ 

    (นายอุดร  ใจคำ)                                                    (นายอุดม  พมิสาร) 

      กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

(ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบ    (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบ 

    (นายดนตรี  สมศรี)                                                (นางประกายดาว  พิมสาร) 

      กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 

 

 

 

 

 

 


