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มีรายละเอียดดังน้ี

1. งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรร  1,184,685.00 บาท

2. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรร 233,040.00 บาท

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ
ค่าสาธารณูปโภค 332,589.54                 
ค่างบกลาง 66,517.91                   

399,107.45                 
ฝ่ายบริหารวิชาการ

1 โครงการพัฒนาครูผู้สอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (133,000) ครูศิริสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 15,000.00                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5,000.00                     
อนุรักษ์และพัฒนาทักษะภาษาไทย 10,000.00                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9,000.00                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12,000.00                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,000.00                   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 7,000.00                     
นิเทศภายใน 2,000.00                     
กิจกรรมแนะแนว 15,000.00                   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน
งบอุดหนุน

รวม



ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4,000.00                     
งานทะเบียนและวัดผล 17,000.00                   
กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 27,000.00                   
รวม 133,000.00                

2 โครงการห้องเรียนกีฬาสานฝันสู่นักกีฬาอาชีพ 80,000.00                   ครูชูเกียรติ
3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะ 10,000.00                   ครูศรัทธา

ฝ่ายบริหารท่ัวไป
4 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานธุรการและงานท่ัวไป (40,000) ครูธดล

งานธุรการ		 20,000.00                   
งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและครู		 15,000.00                   
พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์		 5,000.00                     
รวม 40,000.00                  

5 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 428,850.70                 ครูศรัทธา
6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 14,000.00                   ครูธดล
7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,000.00                     ครูธีรวัต
8 โครงการนักเรียนพักนอน 8,000.00                     ครูสมภักด์ิ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 27,200.00                   ครูเสาวลักษณ์
10 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ 126,000.00                 ครูเสาวลักษณ์

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
11 โครงการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ 50,000.00                   ครูวุฒิพัทธ์ิ
12 โครงการจัดท าแผนและเสนอของบประมาณ 8,200.00                     ครูธนะชัย

931,250.70รวม



ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ของบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
13 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพการเรียนการสอนด้าน ICT (85,000) ครูธีรวัต

กิจกรรมห้องเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21,000.00                   
กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล 40,000.00                   
กิจกรรมซ่อมแซมบ ารุงรักษาจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 24,000.00                   
รวม 85,000.00                  

14 โครงการเปิดโลกวิชาการ ICT กีฬา อาชีพ 30,000.00                   ครูวันวิสา
15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 41,571.21                   ครูพอตา
16 โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต (193,500) ครูอริสรา

ลิตเต้ิลเชฟทีอาร์ (Little Chef T.R.) 11,000.00                   
ช่างตัดผมชาย 5,000.00                     
ปักผ้าเบ้ืองต้น 5,000.00                     
ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20,000.00                   
ห้องเรียนภาษาเมียนมา 10,000.00                   
COFFEE T.R. 10,000.00                   
ห้องเรียนโกรเซอร่ี ไทยแลนด์ 5,000.00                     
อาหารในครัวเรือน 9,000.00                     
ช่างเช่ือมไฟฟ้า 1 20,000.00                   
แอร์โฮสเตส 10,000.00                   
สกรีน & flex 1,2 10,000.00                   
เตรียมกีฬาม.ต้น 5,000.00                     
เตรียมกีฬาม.ปลาย 5,000.00                     
เกษตรพอเพียง 10,000.00                   

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี)



ห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล 35,000.00                   
สวนผักออร์แกนิค 10,000.00                   
อัจฉริยภาพทางดนตรี 10,000.00                   
กีฬาเซปัคตะกร้อ 3,500.00                     
รวม 193,500.00                

17 โครงการเรียนรู้ก้าวไกลภายใต้ Covid-19 40,000.00                   ครูศิริสัมพันธ์
390,071.21                

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ของบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
18 โครงการศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 25,416.28                   ครูเสาวลักษณ์
19 โครงการพัฒนาศักยภาพของด้านการอ่านการเขียนไม่คล่องของนักเรียน 75,600.00                   ครูเสาวลักษณ์

101,016.28                
1,821,445.64              รวมสุทธิ

งบรายได้สถานศึกษา
รวม

รวม


