
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

   แผนการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียน     
บ้านพรุใหญ่ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ 

จะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป 

 

 

 โรงเรียนบา้นพรุใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกำรใช้งบประมำณ  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ  2565 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

ได้ประมาณการงบประมาณตามกรอบนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โดยคิดเงิน 

งบประมาณจากแผนการจัดชั้นเรียน ปี 2564 – 2565 ดังนี้ 

รำยกำร ปีงบประมำณ 2565 
1.  งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน 226,100 
2.  งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 57,140 
3.  งบอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั 579,600 
4. งบอุดหนุน 
     - ค่าหนังสือเรียน 
     - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
     - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 
78,035.79 

58,525 
42,000 

5. เงินนอกงบประมาณ 
     - เงินรายได้สถานศึกษา 
     - เงินบริจาค 

 
252,000 

190,426.15 
6.  อุดหนุนรายหัว คงเหลือ 111,098.14 
7.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คงเหลอื 37,878.10 
8. งบอุดหนุนอาหารกลางวัน คงเหลือ 0 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,632,803.18 

งบตำมนโยบำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรศึกษำ ตั้งแตอ่นบุำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (งบอุดหนนุรำยหัว) 

1.1 ปฐมวัย   38 x 1,700  = 64,600  บาท 
1.2 ประถมศึกษา  85 x 1,900  =  161,500 บาท 

รวมทัง้สิ้น                                                 226,100 บำท 
2. ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

2.1 ปฐมวัย   38 x 430  = 16,340  บาท 
2.2 ประถมศึกษา  85 x 480  =   40,800  บาท 

รวมทัง้สิ้น       57,140  บำท 
 
 
 
 



3. งบอดุหนนุโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 3.1 ต่ ากว่า 3 ขวบ   15 x 21 x 200  = 63,000  บาท 

3.1 ปฐมวัย   38 x 21 x 200  = 159,600  บาท 
3.2 ประถมศึกษา  85 x 21 x 200  = 357,000  บาท 

                            รวมทัง้สิ้น      579,600 บำท 
 
4. เงินอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน เหลือจ่ำยจำกปีงบประมำณ 2564 

4.1 ปฐมวัยและประถมศึกษา รวมทัง้สิ้น   111,098.14 บำท 
 

5. งบอดุหนนุค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เหลือจ่ำยจำกปีงบประมำณ 2564  
  51. ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564  
      รวมทัง้สิ้น    37,878.10 บำท 
 

6. งบเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวนั เหลือจ่ำยจำกปีงบประมำณ 2564  
  51. งบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564  
      รวมทัง้สิ้น    0  บำท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแผนงำน/โครงกำรและงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 
 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

       งบประมำณทั้งหมด        1,632,803.18 บำท 
       เงนิอดุหนุนรำยหวันักเรียน       590,777.03 บำท 
       เงนินอกงบประมำณ (งบอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน)             1,042,016.15   บำท 
งบโครงกำรพัฒนำตำม Road map จ ำนวน  9  โครงกำร  งบประมำณ 1,495,605.04 บำท  

ท่ี โครงกำร 
งบประมำณ 

จ ำนวนเงนิ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ำยงำนวิชำกำร 

1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

62,000 
นางสาวช่อทพิย์  จ าปา 
นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 

2 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  248,426.15 
นางสาวสมสวย  บุญโชติ 
นางสาวสุดารัตน์ เพชรสทุธิ์ 
นางสาวอใุหม่  สัญกูล 

3 
การสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจบการศกึษาภาคบังคับ 

273,578.89 
นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 
นางสาววาสนา  ปานพรม 

ฝ่ำยงำนบุคลำกร 

4 พัฒนาศักยภาพบคุลากร 262,000 
นายธวัชชัย  สุเหร็น 
นางสาวอใุหม่  สัญกูล 

ฝ่ำยงำนบริหำรทัว่ไป 

5 คุณธรรมน าพรใุหญ่ 6,500 
นายภทัรชนน  คงนคร 
นายปรชีา  ตู้ด า  

6 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,500 
นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 
นางสาวสุดารัตน์  เพชรสทุธิ์ 

7 การจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 42,000 
นางกานต์พิชชา  บุณยะนันท์
นางลาวันดี  บัวบาน 
นายจิรัฏฐ์  ชุมดี 

8 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 584,600 
นางสาววาสนา  ปานพรม 
นางสาวสมสวย  บุญโชติ 

ฝ่ำยงำนงบประมำณ 

9 การพัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 10,000 
นายภทัรชนน  คงนคร 
นายปรชีา  ตู้ด า 

หมายเหตุ  สามารถถัวจา่ยได้ในทกุโครงการ 



งบประมำณค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน งบประมำณ  95,018.10  บำท  

ท่ี โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาภาคบังคับ 
1. กิจกรรมวชิาการ 
  - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  - กิจกรรมเข้าคา่ยวชิาการ 
  - กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนาร ี
  - เข้าค่ายลูกเสือส ารอง 
  - เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ 
  - เข้าค่ายคุณธรรม 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
  - ระดับชั้นปฐมวัย 
  - ระดับชั้นประถมศึกษา 
4. กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT 
  - ระดับชั้นปฐมวัย 
  - ระดับชั้นประถมศึกษา 
5. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

95,018.10   
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5,018.10 

 
 
นางสาวช่อทพิย์  จ าปา 
และคณะคร ู
 
 
นายธวัชชัย  สุเหร็น 
และคณะคร ู
 
 
นางหนึ่งหทัย  ปานทอง 
และคณะคร ู
 
นางสาววาสนา  ปานพรม 
และคณะคร ู
 
นายภทัรชนน  คงนคร 
และคณะคร ู
 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 95,018.10 

หมายเหตุ  สามารถถัวจา่ยได้ในทกุกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 



 

งบงำนประจ ำ  จ ำนวน  3  รำยกำร  งบประมำณท้ังสิ้น  116,000  บำท   

ด้ำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งวด 1 ป ี64 งวด 2 ป ี6 รวม 

1 
 

ค่าวสัดุส านักงาน 
   - วัสดุส านักงาน 

 
20,000 

 
20,000 

 
40,000 

นางสาววาสนา  ปานพรม 

2 ค่าวสัดุการศึกษา 5,000 5,000 10,000 นางสาวช่อทพิย์  จ าปา 

3 
ค่าสาธารณูปโภค 
  - ค่าไฟฟา้ 

 
33,000 

 
33,000 

 
66,000 

นายภทัรชนน  คงนคร 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 116,000 

 หมายเหตุ งบงานประจ า สามารถถัวจา่ยทั้ง 3 รายการ 

งบส ำรองจ่ำย  งบประมำณทัง้สิ้น   21,198.14  บำท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


