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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรงั เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

  แผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเอกสารที ่จัดทำขึ ้นเพื ่อเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ งบประมาณตามแผนปฏิบัต ิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                   
ของโรงเรียนวัดควนธานี ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2           
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
เล่มนี้ จะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป 

 
 
 โรงเรียนวัดควนธาน ี

 
  



แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 
2 ได้ประมาณการงบประมาณตามกรอบนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โดย
คิดเงินงบประมาณจากแผนการจัดชั้นเรียน ปี 2564 – 2565 ดังนี้ 

 
รายการ ปีงบประมาณ 2565 

1.  งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน 187,000 
2.  งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 36,910 
3.  อุดหนุนรายหัวคงเหลือ 94,876.79 
4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคงเหลือ 10,663.30 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 329,450.09 
 
งบตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนรายหัว) 
1.1 ปฐมวัย   49 x 1,700  =  83,300   บาท 
1.2 ประถมศึกษา  33 x 1,900  =  62,700   บาท 
1.3 กรณีนักเรียนไม่ถึง 120 82 x 500  =  41,000   บาท 

รวมทั้งสิ้น                     187,000   บาท 
2.  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2.1 ปฐมวัย   49 x 430  =  21,070   บาท 
2.2 ประถมศึกษา  33 x 480  =  15,840 บาท 

รวมทั้งสิ้น      30,910  บาท 
3. งบอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 

  3.1 ปฐมวัย   41 x 21 x100  =  86,100   บาท 
3.2 ประถมศึกษา  35 x 21 x 100 =  73,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น      159,600  บาท 
     
  



กรอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณทั้งหมด                                329,450.09  บาท 
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน      187,000       บาท 
เงินนอกงบประมาณ  (งบอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน)   159,600       บาท 
งบโครงการพัฒนาตาม Road map จำนวน 15 โครงการ   งบประมาณ    244,562   บาท 

 
งบงานประจำ  จำนวน 2 รายการ   งบประมาณทั้งสิ้น  63,000  บาท 

ด้าน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งวด 1 ปี 64 งวด 2 ปี 65 รวม 

1 ค่าวัสดุ/สำนักงาน 
(1) วัสดุสำนักงาน 

(30,000) 
30,000 

(30,000) 
30,000 

(30,000) 
30,000 

นางสาวนภสรณ์  นวลพงศ์ 

2 ค่าสาธารณูปโภค 
(1) ค่าไฟฟ้า 
(2) ค่าน้ำประปา 

(30,000) 
27,000 
3,000 

(33,000) 
30,000 
3,000 

 
30,000 
3,000 

นายรักษพล   กล่อมพงษ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63,000  
หมายเหตุ งบงานประจำ สามารถถัวจ่ายทั้ง 2 รายการ 
 
งบสำรองจ่าย        งบประมาณทั้งสิ้น        21,887.68  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สนองกลยุทธ์ 
สพป.ตรัง เขต 2 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
1.จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 4,000 นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 1 
2.บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 8,000 นางสาวสุภาวิดา  ไกรทอง 3 
3.พัฒนาทักษะผู้เรียนปฐมวัย 3,000 นางสาวสุวิมล  วงศ์เทพบุตร 3 
4.ส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

3,000 นายสาธิต   สุโขวัฒนกิจ 3 

5.ส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทย 3,000 นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 3 
6.อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 3,000 นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 3 
7.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3,500 นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 4 
8.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 4 
8.พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 45,000 นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 4 , 6 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10.สถานศึกษาปลอดภัย 45,000 นายสาธิต   สุโขวัฒนกิจ 2 
11.ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1,000 นายสาธิต   สุโขวัฒนกิจ 6 

12.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3,500 นายสาธิต   สุโขวัฒนกิจ 7 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
13.พัฒนาคุณภาพบุคลากร 28,000 นางสาวสุภาวิดา  ไกรทอง 4 
14.ส่งเสริมการจัดการศึกษาในภาวะ
ขาดแคลนอัตรากำลัง 

60,000 นางสาวสุภาวิดา  ไกรทอง 4 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
15.เพ่ิมโอกาสการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

6,000 นายรักษพล  กล่อมพงษ์ 5 

หมายเหตุ  สามารถถ่ัวจ่ายได้ในทุกโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  1 โครงการ  งบประมาณ  47,573.30  บาท 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
2.กิจกรรมหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 
4.กิจกรรมทัศนศึกษา 
5.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
6.กิจกรรมส่งเสริมทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
7.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสู่วิชาชีพ 
8.กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการปฐมวัย 
9.กิจกกรมทักษะชีวิต 

47,573.30 
7,200 
3,000 
1,000 

16,400 
1,000 
5,000 
5,000 
5,000 

3,973.30 

 
นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น
นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น
นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น
นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น
นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 
นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 
นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 
นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 
นางสาวมยุรฉัตร  เพชรสนั่น 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 47,573.30  
หมายเหตุ งบงานประจำ สามารถถัวจ่ายทั้ง 2 รายการ 

 
 
   
     ลงชื่อ     รับรองข้อมูล 
           (นายไพศาล นาคแป้น) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
 
 
 


