
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
(ตุลาคม 2564 - กนัยายน 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดขะจาว  
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 
  โรงเรียนวัดขะจาว ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจำปี ในการกำกับ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
2565 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย
มีผู้รับผิดชอบโครงการแยกตามแผนงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้ดำเนินการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับทางผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 
 
 
          โรงเรียนวัดขะจาว 
                     1 ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2565 

โรงเรียนวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. รายรับเงินอุดหนุนรายหัว เรียนฟรี 15 ป ี

ชั้น ยอดยกมาปี 2564 งบปี 2565 รวม 
อนุบาล 47,192.84 83,300.00 130,492.84 

ประถมศึกษา 85,249.30 389,500.00 474,749.30 
รวม 605,242.14 

 
2. รายรับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ยอดยกมาปี 2564 งบประมาณปี 2565 รวม 
334,814.84 119,470.00 454,284.84 

 
3. รายรับเงินรายได้สถานศึกษา 

ยอดยกมาปี 2564 งบประมาณปี 2565 รวม 
713.62 248,550.00 249,263.62 

 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
ท่ี แผนงาน งบประมาณ 

1 ฝ่ายวิชาการ 224,300.00 
2 ฝ่ายบุคคล 15,000.00 
3 ฝ่ายงบประมาณ 171,781.27 
4 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 154,500.00 
5 ฝ่ายกิจการนักเรียน 474,284.84 
6 งบสำรองจ่ายเพื่อความจำเป็น 19,600.87 

 

 
 
 
 
 
 



 
ฝ่ายวิชาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 
1 ยกระดับคุณาพการศึกษา 54,800 ครูจตุพร ต.ค.64-ก.ย.65 
2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4,500.00 ครูจตุพร 

ต.ค.64-ก.ย.65 

3 การจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียนต้นแบบเรียน
รวม 

5,000.00 ครูจงรักษ์ 
ต.ค.64-ก.ย.65 

4 วัดผลและประเมินผล 44,000.00 ครูจตุพร ต.ค.64-ก.ย.65 
5 พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษา 
51,500.00 ครูจตุพร 

ต.ค.64-ก.ย.65 

6 ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน 10,000.00 ครูกรรณิกา ต.ค.64-ก.ย.65 
7 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000.00 ครูจตุพร ต.ค.64-ก.ย.65 
8 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 30,000.00 ครูสุวิกา ต.ค.64-ก.ย.65 
9 วันสำคัญ 5,000.00 ครูอรรถพล ต.ค.64-ก.ย.65 
10 นิเทศภายในโรงเรียน 1,000.00 ครูเรณู ต.ค.64-ก.ย.65 
11 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  10,000.00 ครูจตุพร ต.ค.64-ก.ย.65 
12 ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน 2,500.00 ครูรุ่งกานต์ ต.ค.64-ก.ย.65 
13 เปิดบ้านวิชาการ 3,000.00 ครูจตุพร พ.ย.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 224,300.00   
 

 
ฝ่ายบุคคล 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 
1 พัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรสู่ครูมือ

อาชีพ 
15,000.00 ครูรุ่งกาญจน ์ ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 15,000.00   
 

 
 
 
 



 
ฝ่ายงบประมาณ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 
1 จัดทำแผนงบประมาณเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
30,000.00 ครูรสรินทร์ ต.ค.64-ก.ย.65 

2 สาธารณูปโภค  134,781.27  ครูสุวิกา ต.ค.64-ก.ย.65 
3 บัญช ี 1,000.00 ครูนภาพร ต.ค.64-ก.ย.65 
4 การเงิน 1,000.00 ครูสุวิกา ต.ค.64-ก.ย.65 
5 พัสดุ 5,000.00 ครูอภิสุดา ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 171,781.27    
 

 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 
1 งานธุรการ 5,000.00 ครูสิรินทร์นภา ต.ค.64-ก.ย.65 
2 รับนักเรียน 500.00 ครูนภาพร ต.ค.64-ก.ย.65 
3 ความสัมพันธ์ชุมชน 5,000.00 ครูรุ่งกานต์ ต.ค.64-ก.ย.65 
4 ปัจฉิมนิเทศ 5,000.00 ครูพชร ต.ค.64-ก.ย.65 
5 ส้วมสุขสันต์ 4,000.00 ครูพชร ต.ค.64-ก.ย.65 
6 เศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างเพียงพอ 5,000.00 ครูจตุพร ต.ค.64-ก.ย.65 
7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อม ซ่อมแซม

ครุภัณฑ์อาคารสถานท่ีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
130,000.00 ครูพชร 

ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 154,500.00   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
ท่ี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาใน

การดำเนินงาน รายหัว 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-

เนตรนารี) 
    231,284.84  ครูพชร 

ต.ค.64-ก.ย.65 

2 กีฬาต้านยาเสพติด      31,000.00  ครูพชร ธ.ค.64-มี.ค.65 
3 ประชาธิปไตยในโรงเรียน      2,000.00   ครูพชร ต.ค.64-ก.ย.65 
4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/โรงเรียน

สีขาว 
   10,000.00   ครูรุ่งกานต์ 

ต.ค.64-ก.ย.65 

5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      1,000.00   ครูรสรินทร์ ต.ค.64-ก.ย.65 
6 ทัศนศึกษานักเรียน       30,000.00  ครูรุ่งกานต์ ต.ค.64-ก.ย.65 
7 ดุริยางค์      5,000.00   ครูพชร ต.ค.64-ก.ย.65 
8 พัฒนาเด็กไทยอาหารกลางวัน+

เสริมนม 
  ครูศิราณี 

ต.ค.64-ก.ย.65 

9 โรงเรียนคุณธรรม      12,000.00  ครูอรรถพล ม.ค.-ก.ย.65 
10 โรงเรียนสุจริต      2,000.00   ครูอรรถพล ต.ค.64-ก.ย.65 
11 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

 
   150,000.00  

 
ครูจตุพร 

พ.ย.64-ก.ย.65 

รวม    20,000.00     454,284.84    
รวมงบประมาณ 474,284.84   

 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาใน

การดำเนินงาน 
1 จ้างบุคลากรทางการศึกษา 228,550.00 ครูศิราณี ต.ค.64-ก.ย.65 
2 ความสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน 5,000.00 ครูรุ่งกาญจน ์ ต.ค.64-ก.ย.65 
3 กีฬาต้านยาเสพติด 5,000.00 ครูพชร ต.ค.64-ก.ย.65 
4 จัดซื้อชุดการแสดง 5,000.00 ครูจงรักษ์ ต.ค.64-ก.ย.65 
5 กีฬาการศึกษาพิเศษ 5,000.00 ครูอัฏฐวัฒน์ ต.ค.64-ก.ย.65 

รวมงบประมาณ 248,550.00   
 


