
 

  



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 

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

 โรงเรียนท่าอุแทพทิยาไดร้ับงบประมาณเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณทั้งสิ้น 

4,819,761 บาท ซึ่งสามารถจำแนกได ้ดังนี้ (ตามข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 2565) 

งบประมาณ ระดับ 
จำนวน

นักเรียน (คน)  
จำนวนงบประมาณ/คน 

(บาท) 
รวมเป็นงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณอุดหนุน 

 ม.ต้น  
              
303                       3,500  

             
1,060,500  

 ม.ปลาย  
              
152                       3,800                 577,600  

 รวม  
              
455    

             
1,638,400  

ค่าหนังสือเรียน 469,706 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 197,180 

ค่าเสื้อผ้า 212,350 

ยอดยกมาของงบประมาณอุดหนุน ปี 2564  200,000 

      

งบประมาณ ระดับ 
จำนวน

นักเรียน (คน)  
จำนวนงบประมาณ/คน 

(บาท) 
รวมเป็นงบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี 
2565 

 ม.ต้น  
              
303                          880                 266,640  

 ม.ปลาย  
              
152                          950                 144,400  

 รวม  
              
455                   411,040  

 ยอดยกมาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564                   856,613  



งบประมาณ/รายได้
สถานศึกษา 

จำนวน
นักเรียน (คน) 

 จำนวนเงิน/
คน (บาท)   รวมเป็นงบประมาณ (บาท)  

 ระดมทรัพย ์              380             1,250                                                475,000  

 ยอดยกมาของเงินระดมทรัพย ์ปี 2564                                                159,472  

 ขายปาล์ม  200000 

 สรุปงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565  

- งบประมาณอุดหนุน   2,717,639  บาท 

- รายได้สถานศึกษา   834,472 บาท 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1,267,653 บาท 

รวมทั้งสิ้น    4,819,761 บาท 

  งบสำรองจ่าย 44,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามกลุม่งาน จำนวน 3,259,412 บาท 

ท่ี   กลุ่มงาน  

 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 อุดหนุนราย
หัว  

 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน  

 รายได้
สถานศึกษา  

 ระดมทรัพย์   อื่น ๆ   รวม  
 

คงเหลือ  
  

        
1   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ         263,139  

     
498,509    

     
108,800           870,448      

               
2  

 ฝ่ายบริหารงานงานทัว่ไป  

       390,605    
          52,000  

           442,605      
               
3  

 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  

1,811,686  130,000              
       

1,941,686      
               
4   ฝ่ายบริหารงานบุคคล           58,150            491,400  

     
151,200           700,750      

               
5  

 ฝ่ายบริหารงานกิจการ
นักเรียน           98,056         1,000                  -    

       
86,560       -           185,616      

 รวม       2,621,636  
     

629,509          543,400  
     

346,560         4,141,105      
 

งบประมาณคงเหลือ 678,722 บาท
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รายละเอียดการบริหารงบประมาณประจำการศึกษา 2565 

 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ                                                                                             

1 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา นางสาวนลัทพร มีแก้ว 5,000 
2 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 8 กลุ่มสาระ และ 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว 

537,678 

3 โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรูและทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
28,800 

4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (8กลุม่สาระ) /
นิเทศ 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว 101,180 

5 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นางสาวนลัทพร มีแก้ว 10,000 
6 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร 2,500 
7 โครงการโรงเรียนปลอด 0 ร มส นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร 500 
8 โครงการสวนพฤกษศาสตร ์ นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์

นางสาวจริาวรรณ  ศรวีรกร 
นางสาวศุภานิช  อินตา 

6,000 

9 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวโรสนานี  ทิพย์หมัด 3,000 
10 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การจดัการเรียนรู ้
นางสาวประภัสสร  โยมา 
นางสาวบุษกร  อุทัยรัตน ์

170,000 

11 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเลี้ยงชีพได้แบบโครงการ นางสาวจริยา  ชุมกลัด 1,000 
12  โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ 
นางณัฐณิชา  ปราบนคร - 

13 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่น นางสาวชฎาทิพย ์ พูนนาผล 500 
14 โครงการ “สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED” นางสาวเนตรชนก  มีนวลชื่น - 
15 โครงการ 1 คร ู1 วิจัย นางสาวโรสนานี  ทิพย์หมัด 

นางสาวประภัสสร  โยมา 
นางสาวศุภานิช  อินตา 
 

- 



ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
16 พัฒนาระบบงานทะเบียน นางสาวจริาวรรณ  ศรวีรกร 4,290 

 
รวม 870,448 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
1 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม นายธีระวัฒน ์ ศรีภักด ี 246,000 
2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ นางสาวภัชรพร  มีคล้าย 

นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 
4,000 

3 โครงประชาสัมพันธ์สรา้งสรรค์โลกทัศน์ นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 165,990 
4 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 10,000 
5 โครงการสื่อรกัสี่มิต ิ นางสุชิลา  พงษ์พุ่ม 16,615 

 442,605 
ฝ่ายบริหารงานกิจกรรมนักเรียน 

1 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาวภัชรพร  มีคล้าย 57,000 

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข นางณัฐณิชา  ปราบนคร 18,000 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางสาวจริยา  ชุมกลัด 48,560 

4 โครงการวันสำคัญทาง สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว 36,224 

5 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย นางสาวภัชรพร  มีคล้าย 6,000 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ นางสาวสุจติรา  ศรีคง 19,832 

รวม 185,616 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

1 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มือ
อาชีพ 

นายธีระวัฒน ์ ศรีภักด ี
นางสาวศุภานิช  อินตา 

57,150 

2 โครงการจา้งครูและบุคลากรทางการศึกษา นายธีระวัฒน ์ ศรีภักด ี 642,600 

3 โครงการเสริมสรา้งขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์ 1,000 

รวม 700,750 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 



ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปี

การศกึษา 2565 
นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง   20,000 

2 โครงการสนับสนุนการทำงานภายในองคก์ร นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น 1,042,450 

3 โครงการตามนโยบายเรยีนฟรี 15 ปี นางสาวนันทวดี  ใจห้าว 879,236 
รวม 1,941,686 

รวมทั้งสิ้น  4,141,105 
 


