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วิทยามีการบริหารจัดการและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีวางไว 
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งบประมาณตามแผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนเทพสถติวทิยา 

ขอมลูรายละเอยีดงบประมาณ 

 

 แหลงงบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบตัิการ ประจําปงบประมาณ 2565 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

ท่ีมาของงบประมาณ : คํานวณจากนักเรียน 10 มิถุนายน 2564 : 1,026 คน  

และจํานวนนักเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 จํานวน 1,126 คน (คาดการณ) 

 

รายการ จาํนวน (บาท  หมายเหต ุ

1. เงินอุดหนุนรายหัว (คาจัดการเรียนการสอน) 

    1.1 มัธยมศึกษาตอนตน 3,500/คน/ป 

          - ภาคเรียนท่ี  2/2564  1,750 x 530 (คน) 

          - ภาคเรียนท่ี  1/2565  1,750 x 580 (คน) 

     1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800/คน/ป 

          - ภาคเรียนท่ี  2/2564  1,900 x 496 (คน) 

          - ภาคเรียนท่ี  1/2565  1,900 x 546 (คน) 

 

 

927,500 

1,015,000 

 

942,400 

1,037,400 

 

รวม 3,922,300  

2. เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 

    - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

483,470.40 

 

3. เงินรายไดสถานศึกษา 82,722.92  

4. โครงการระดมทรพัยากร 2,118,630  

5. เงินอุดหนุนคงเหลือปงบฯ 64 676,098.70  

รวมทัง้หมด 7,283,222.02  
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แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิารประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนเทพสถติวทิยา 

 

 แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการบริหาร

จัดการงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

กรอบแผนเงนิและแผนงานปงบประมาณ 2565 

     1. กรอบเงินท่ี สพฐ.จัดสรรใหโรงเรียนเทพสถิตวิทยา     
1.1  กรอบงบอุดหนุนรายหวั  
1.2  กรอบงบคาใชจายเงินคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

2. กรอบงานท่ี โรงเรียนเทพสถิตวิทยาดําเนินการ 
2.1 กรอบภารกิจ คาสาธารณูโภค ซอมแซมครุภัณฑและยานพาหนะ คาเครื่องอัดสําเนา  
2.2 กรอบภารกิจ งานโครงการ/กิจกรรม (ตาม บรบิท นโยบาย/จุดเนน ของโรงเรียน) 
2.3 กรอบงบเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (งบสภาพคลอง/กรณีนโยบายเรงดวน) 
2.4 กรอบภารกิจ งานโครงการ/กิจกรรม (สนองนโยบาย/ชุดโครงการ /จุดเนน ของสพฐ./ศธ) 

กรอบเงนิที ่สพฐ.จดัสรร กรอบงานทีโ่รงเรยีนตองดาํเนนิการ 
 
เงินอุดหนุนคงเหลือปงบฯ 
64         
676,098.70  บาท 

 
2.1 

คาสาธารณูโภค (น้ํา ไฟฟา  โทรศัพท  653,384 

ซอมแซมครุภัณฑและยานพาหนะ 135,000 

คาเชาเคร่ืองอัดสําเนา 250,000 

2.2  สนองตามบริบท นโยบาย จุดเนน ของโรงเรียน 3,044,998.70 

เงินอุดหนุนท่ีไดรับปงบฯ 
65 
3,922,300 บาท 

    -  การพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานวิชาชพี 646,900 

    -  ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสรางทีช่ํารุดทรุดโทรม 710,000 

    -  พัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการแขงขันกีฬาภายนอก 130,000 

    -  จัดหาวัสดุผลิตสื่อการเรียนรู 136,200 

    -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 545,000 

    -  การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 594,898.70 

    -  สงเสริมหองเรียน GIFTED, STEM, ISME, EIS 152,000 

    -  ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 80,000 

    -  ปรับปรุงหองภาษาอังกฤษ 80,000 

2.3 งบเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (งบสภาพคลอง/กรณีมีภารกิจงาน 
หรือ นโยบายจําเปนเรงดวน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียน) 

140,000 

2.4 สงเสริมภาคีเครือขายและองคกรภายนอกในการจดัการศึกษา 10,000 

4,598,398.70 บาท รวม 4,233,382.70 

คงเหลอื 4,598,398.70 – 4,233,382.70 = 365,016 บาท 
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   2.4 สนองนโยบาย/ชุดโครงการ /จุดเนน ของสพฐ./ศธ. โดยการจัดสรรงบประมาณตาม
กลุมงาน สอดคลองกับสถานภาพของโรงเรียน (ใชเกณฑ 65 / 25 / 10   

กรอบจดัสรรตามกลุมงาน งบจดัสรร จาํนวนเงนิ 

กลุมบริหารวิชาการ รอยละ 65 237,260.40 

กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารทั่วไป และกลุมบริหารงานบุคคล รอยละ 25 91,254 

งบสาํรองจาย (การบริหารในกรณีงบจัดสรรตามกลุมงานไมเพียงพอ แตมีเหตุผล
ความจําเปน  

รอยละ 10 36,501.60 

รวม รอยละ 100 356,016 
 

แผนรายรบัและจายงบประมาณเงนิอดุหนนุรายหวัโรงเรยีนเทพสถติวทิยา ประจาํปงบประมาณ 2565 

 

1. รายการคาจัดการเรยีนการสอน (เงนิอดุหนนุรายหวั  

ระดบัชัน้ ระยะเวลา จาํนวนเงนิ/ป 

มัธยมศึกษาตอนตน ตอป 3,500 

 ภาคเรยีนท่ี 1 1,750 

 ภาคเรยีนท่ี 2 1,750 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอป 3,800 

 ภาคเรยีนท่ี 1 1,900 

 ภาคเรยีนท่ี 2 1,900 

 

2. รายการอืน่ทีร่ฐัอดุหนนุ 

 

ระดบัชัน้ 

คาหนงัสอืเรยีน/

คน/ป 

คาเครือ่งแบบ

นกัเรยีน/คน/ป 

คาอปุกรณการเรยีน/

คน/ภาคเรยีน 

คากจิกรรมพฒันาคณุภาพ

ผูเรยีน/คน/ภาคเรยีน 

มัธยมศึกษาตอนตน 808 (ม.1  

921 (ม.2  

996 (ม.3  

450 210 (ตอป-420  440 (ตอป- 880  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,384 (ม.4  

1,326 (ม.5  

1,164 (ม.6  

500 230 (ตอป-460  475 (ตอป – 950  
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3. รายการทีโ่รงเรียนจดัสรรตามกจิกรรมในงบประมาณกจิกรรมพฒันาผูเรยีน ปงบประมาณ 2565 

    ม.ตน 880 บาท/ป  และ ม.ปลาย 950 บาท/ป 

ชั้นมธัยมศกึษาตอนตน ICT (140) ทศันะศกึษา(60  คณุธรรม –จรยิธรรม(110  คายวชิาการ(130  

530 (2/64) 34,200 31,800 58,300 68,900 

580 (1/65) 81,200 34,800 63,800 75,400 

รวม 155,400 66,600 122,100 144,300 

ชั้นมธัยมศกึษาตอนปลาย ICT (105) ทศันะศกึษา(60  คณุธรรม –จรยิธรรม(115  คายวชิาการ(195  

496 (2/64) 52,080 29,760 57,040 96,720 

546 (1/65) 57,330 32,760 62,790 106,470 

รวม 109,410 62,520 119,830 203,190 

รวม ม.ตนและม.ปลาย(65  264,810 129,120 241,930 347,490 

ยอดยกมา(64  - - - 135,980.40 

รวม 264,810 129,120 241,930 483,470.40 
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4. แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ รายการ 
แผนการใชจายงบประมาณ 

งบประมาณ

ป 2565 
ผูรบัผดิชอบ 1 ต.ค.64 -  

31 ม.ีค. 65 

1 เม.ย. 65 - 

30 ก.ย. 65 

1 งบประจาํ     

 1) คาสาธารณูปโภค 326,392 326,692 653,384 

กลุมบริหาร

งบประมาณ 

 2) จัดหาวัสดุผลิตสื่อการเรียนรู 68,100 68,100 136,200 

 3) คาซอมแซมครุภัณฑและยานพาหนะ 67,500 67,500 135,000 

 4) คาเชาเครื่องอัดสําเนา 125,000 125,000 250,000 

 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 70,000 70,000 140,000 

 6) ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานเรียน 

อาคารประกอบและสิ่งปลูกสรางที่ชํารุด 

355,000 355,000 710,000 

กลุมบริหารทั่วไป 
 7) สงเสริมภาคีเครือขายและองคกร

ภายนอกในการจัดการศึกษา 

5,000 5,000 10,000 

 8) พัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการ

แขงขันกีฬาภายนอก 

65,000 65,000 130,000 

กลุมบริหาร

วิชาการ 

 9) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 272,500 272,500 545,000 

 10) การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 297,449.35 297,449.35 594,898.70 

 11) สงเสริมหองเรียน GIFTED, STEM, 

ISME, EIS 

76,000 76,000 152,000 

 12) ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร 40,000 40,000 80,000 

 13) ปรับปรุงหองภาษาอังกฤษ 40,000 40,000 80,000 

 14) พัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานวิชาชีพ 323,450 323,450 646,900 กลุมบริหารงาน

บุคคล 

 รวมงบประจาํ (1)  2,116,691.35 2,116,691.35 4,233,382.70  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ที ่ รายการ 
แผนการใชจายงบประมาณ 

งบประมาณ

ป 2565 
ผูรบัผดิชอบ 1 ต.ค.64 -  

31 ม.ีค. 65 

1 เม.ย. 65 - 

30 ก.ย. 65 

2 เงนิอดุหนนุอืน่ๆ     

 1) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 241,735.20 241,735.20 483,470.40 กลุมบริหาร

วิชาการ และกลุม

บริหารทั่วไป 

 รวมเงนิอดุหนนุอืน่ๆ (2) 241,735.20 241,735.20 483,470.40  

3 เงนินอกงบประมาณ     

 1) เงินรายไดสถานศึกษา 41,361.46 41,361.46 82,722.92 กลุมบริหาร

งบประมาณ  2) โครงการระดมทรัพยากร 1,059,315 1,059,315 2,118,630 

 รวมเงนินอกงบประมาณ (3)  1,100,676.46 1,100,676.46 2,201,352.92 

4 งบบรหิารกลุมบริหารงาน     

 1) กลุมบริหารวิชาการ 118,630.20 118,630.20 237,260.40 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 2) กลุมบริหารงบประมาณ 15,209 15,209 30,418 กลุมบริหาร

งบประมาณ 

 3) กลุมบริหารงานบุคคล 15,209 15,209 30,418 กลุมบริหารงาน

บุคคล 

 4) กลุมบริหารทั่วไป 15,209 15,209 30,418 กลุมบริหารทั่วไป 

 5) งบสาํรองจาย 18,250.80 18,250.80 36,501.60 กลุมบริหาร

งบประมาณ 

 รวมเงนิงบบรหิารกลุมบรหิารงาน (4) 182,508 182,508 365,016  

 รวมทัง้สิน้ (1)+(2)+(3)+(4) 3,641,611.01 3,641,611.01 7,283,222.02  
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แผนการใชจายงบประมาณกลุมบรหิารวชิาการ 

โครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

ที ่
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ทีไ่ดรบัอนมุตัใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ 

หวงเวลาดําเนินงาน ผูรบัผดิชอบ O/S 
อุดหนุนรายหัว เงนิพฒันาผูเรยีน 

เงนิ

รายได 

1 โครงการคายวชิาการ 

 

746,898.70 363,480  1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวดจุดาว  

พงศสวุรรณ 

- คายกีฬานักเรียน  80,000  นายพชร รอดไธสง 

- คายวัฒนธรรม ** 594,898.70 163,470  นางสาววจิิตรา หลาอยู 

นางสาวสุภาพร เพชรสาย 

- คายภาษาไทย  10,000  นางสาวธนวรรณ กินขุนทด 

- คายภาษาอังกฤษ  10,000  นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง 

- คายพัฒนาทักษะวิชาการ  20,000  นางสาวพันธกานต  แข็งขนั 

- คาย GIFTED ** 38,000 20,000  นายวันชยั พุแค 

นางสาวสุภาวดี ไพสาร 

- คาย STEM ** 38,000 20,000  นางสาวพันธกานต แข็งขัน 

นางสุภาพร พราเพรียง  

- คาย ISME ** 38,000 20,000  นายจุฑาวัชร คงเมือง 

นายคมสัน มณีศรี 

 - คาย EIS ** 38,000 20,000  นายนฤชยั จางศรี 

นางสาวเมธาวี กุศลมา 

2 โครงการสรางเครอืขายการเรยีนรู

และลดความเหลือ่มล้าํทางการ

ศกึษาดวยระบบ ICT 

 264,810  1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายนคิม บวัสมิ 

3 โครงการพัฒนาความเปนเลิศทักษะ

วิชาการนักเรียน 

 120,000.40  1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวดจุดาว  

พงศสวุรรณ 

4 
โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน

ดานการแขงขนักฬีาภายนอก ** 

130,000   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายพชร รอดไธสง 

5 หองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ** 515,000   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายนคิม บวัสมิ 

6 โครงการทศันศกึษาแหลงเรยีนรู  129,120  1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางนันทกานต ปญญาบุญ 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 1    ที่ปรึกษา ม. 1 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 2    ที่ปรึกษา ม. 2 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 3    ที่ปรึกษา ม. 3 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 4    ที่ปรึกษา ม. 4 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 5    ที่ปรึกษา ม. 5 

 ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 6    ที่ปรึกษา ม. 6 

กลุมบรหิารวชิาการ (65%  397,260.40     
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ที ่
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ทีไ่ดรบัอนมุตัใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ 

หวงเวลาดําเนินงาน ผูรบัผดิชอบ O/S 
อุดหนุนรายหัว เงนิพฒันาผูเรยีน 

เงนิ

รายได 

7 โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน 

245,000 
  

1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวดจุดาว 

พงศสวุรรณ 

 - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 12,000   นางสาวธนวรรณ กินขุนทด 

 - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 97,000   นางสุภาพร พราเพรียง 

 - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 11,000   นายคมสัน มณีศรี 

 - กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 9,000   นายอุทิศ หนูเสน 

 - กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 8,000   นายฉกาจ ภูถมทอง 

 - กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 8,000   นายพชร รอดไธสง 

 - กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพฯ 

9,000   นายจกัรพงศ วิลัยพิศ 

 - กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

91,000   นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง 

8 
โครงการพัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

10,000   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวพนัธกานต  

แข็งขนั 

9 โครงการพฒันางานวชิาการ 131,260.40   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวดจุดาว  

พงศสวุรรณ 

งานจัดการเรียนการสอน 20,000   นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง 

งานแนะแนว 30,000   นางสาวธนวรรณ กินขุนทด 

งานวัดผลและประเมินผล 3,000   นางสาวดุจดาว พงศสุวรรณ 

งานทะเบียนนักเรยีน 15,000   นางสาวกรรณิกา ลิกัลตา 

งานวิจัยในช้ันเรียน 1,000   นางมัลลิกา วิชาผา 

งานนิเทศและกํากับติดตามการจัดการ

เรียนการสอน 

1,000   นางสาวดุจดาว พงศสุวรรณ 

งานกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 1,000   นายฉกาจ ภูถมทอง 

งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 1,500   นางสาวศรัญญา มหาอน 

งานรับนักเรียน 5,000   นางสาวเมธาวี กุศลมา 

งานพัฒนากลุมบริหารวิชาการ 53,760.40   นางสาวนินรดา ทัดเท่ียง 

๑๐ โครงการพฒันาหองสมดุโรงเรยีน 10,000   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางปจวรรณ ชุมเมอืงปก 

นางสาวนวพร ทูลขุนทด 

๑๑ โครงการพัฒนานักเรียนเรียนรวม 500   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายจักรพงศ วิลัยพิศ 

๑๒ โครงการสถานศกึษาพอเพยีง 500   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวพัชรินทร ศรีแกว 

 รวม 1,789,159.10 877,410.40 -   
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แผนการใชจายงบประมาณกลุมบรหิารงานบุคคล 

โครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที ่
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ทีไ่ดรบัอนมุตัใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ 
หวงเวลา

ดาํเนนิงาน 
ผูรบัผดิชอบ O/S 

อุดหนุนรายหัว 
เงนิพฒันา

ผูเรยีน 
เงนิรายได 

1 โครงการพฒันางานบคุคล(8.33%  30,417   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสภุาพร พราเพรยีง 
นางสาวลลิตา พันธศรี  - งานบริหารบุคคล(บันทึกการ

ปฏิบัติงาน  

3,000   

- วางแผนอัตรากําลัง 1,000   

- วัสดุสํานักงานฝายอํานวยการ 12,000   

- ประชุมครูและบุคลากร 3,000   

- งานสารบรรณงานผลการประเมนิ

การปฏิบัติงาน 

11,418   

2 โครงการพฒันาบคุลากรสูมาตรฐาน

วิชาชพี ** 

646,900   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาววจิติรา หลาอยู  

 

 - ไปราชการประชุม สัมมนา อบรม

พัฒนา ศึกษาดูงานของบุคลากร ** 

323,900     

- ศึกษาดูงานเปนหมูคณะ ** 308,000   

- สงเสริมขวัญกําลังใจครู** 15,000   

3 โครงการสรางชมุชนการเรยีนรูทาง

วิชาชพี PLC 

-   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวสภุาพร  

เขยีนเขวา 

 รวม 677,318 - -   
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แผนการใชจายงบประมาณกลุมบรหิารงบประมาณ 

โครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ทีไ่ดรบัอนมุตัใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ 
หวงเวลาดาํเนนิ 

งาน 
ผูรบัผดิชอบ O/S 

อุดหนุนรายหัว เงนิรายได 
เงนินอก

งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนางานการเงิน 

พัสดุ และสินทรัพย 

1,381,503.60   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายวนัชยั พแุค 

- พัฒนางานงบประมาณ

(๘.๓๓%  

30,418   นางสาวสุภาวดี ไพสาร 

นายจุฑาวัชร คงเมือง 

- สาธารณูปโภคโรงเรียน ** 653,384   นายวันชยั พุแค 

- ซอมแซมครภุัณฑ ** 27,500   นางสุกัญญา โพชะกะ 

- ซอมแซมยานพาหนะ ** 107,500   นางสาวฤทัยรัตน  

บัวพิทักษ 

- จัดหาวัสดุ ผลติสื่อการ

เรียนรู ** 

386,200   นางสาวพัชรินทร ศรีแกว 

นางสาววัชราภรณ  

นวลชัยภูมิ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ** 

140,000   นางสาวฤทัยรัตน  

บัวพิทักษ 

- สํารองจาย ** 36,501.60   นางสาวพัชรินทร ศรีแกว 

2 ระดมทรพัยากร  2,404,032.92  1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายวนัชยั พแุค 

๒.๑ จางครูตางชาต ิ  847,492  นางสุภาพร พราเพรียง 

๒.๒ คาประกันอุบัติเหต ุ  202,680  นางสาวพัชรินทร ศรี

แกว 

นางณดาภา หัศภาดุล 

๒.๓ คาสอนคอมพิวเตอร  1,271,138  นายนิคม บวัสิม 

นายนฤชยั จางศรี 

๒.๔ พัฒนาการศึกษา  82,722.92  นายวันชยั พุแค 

3 โครงการกองทนุกูยมืเพือ่

การศกึษา 

  24,933.83 1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวธนวรรณ  

กนิขุนทด 
นางสาวฤทัยรัตน  

บัวพิทักษ 
- วัสดุ สํานักงาน(เงิน กยศ.    24,933.83 

4 เงนิบรจิาคทนุการศกึษา

นกัเรยีน 

 12,000  1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวสรุางคนางค 

พวกดอนเคง็ 
นายวันชยั พุแค - การบริจาคทุนการศึกษา  12,000  

 รวม 1,381,503.60 2,416,032.92 24,933.83   
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แผนการใชจายงบประมาณกลุมบรหิารทัว่ไป 

โครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ที ่
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ทีไ่ดรบัอนมุตัใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ หวงเวลา

ดาํเนนิงาน 
ผูรบัผดิชอบ O/S 

อุดหนุนรายหัว เงนิพฒันาผูเรยีน เงินรายได 

1 โครงการโรงเรยีนสจุรติ  241,930  1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวเมธาว ีกศุลมา 

นายวันชัย พุแค 

- งานควบคุมภายใน  1,000  นางสาวสุรางคนางค  

พวกดอนเค็ง 

- งานประชาสัมพันธ  1,000  นายนิคม บวัสิม 

- งานสารสนเทศ  1,000  นายนิคม บวัสิม 

- คายคุณธรรม  6,000  นายภวพล หลงพวง 

- โครงงานคุณธรรม สพฐ.  3,000  นายภวพล หลงพวง 

- การปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน  5,000  นายวันชยั พุแค 

- กิจกรรมรับนักเรียน  68,930  นางสาวเมธาวี กุศลมา 

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี  125,000  นายฉกาจ ภูถมทอง 

- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  31,000  นายนิคม บวัสิม 

2 พฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่ปลกูสราง

อืน่ทีช่าํรดุทรดุโทรม ** 

710,000   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายพชร รอดไธสง 

- ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคาร

ประกอบและสิ่งปลุกสรางอ่ืนท่ีชํารุด

ทรุดโทรม 

480,000   

- ปรับปรุงสภาพแวดลอม ,จดัภมูทัิศน

ภายในโรงเรียน 

50,000   

- ซอมแซมระบบนํ้าประปา 20,000   

- ปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 50,000   

- ซอมแซม จัดซื้อ จัดหา โตะ,เกาอ้ี

นักเรียน 

80,000   

- ปรับปรุงรอง ทอระบายนํ้า 20,000   

- ปรับปรุงหองโสต 10,000   

3 โครงการสงเสรมิภาค ีเครอืขายและองคกร

ภายนอกในการจดัการศกึษา 

10,000   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นางสาวพชัรนิทร ศรแีกว 

นายพชร รอดไธสง 

กลุมบรหิารทัว่ไป (๘.๓๓%  30,418     

4 โครงการพฒันางานกจิการนกัเรยีน 2,600   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายจกัรพงศ วลิยัพศิ 

5 โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธ 800   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายภวพล หลงพวง 

6 

 

โครงการพฒันางานบรกิาร 7,500   1 ต.ค.64-30ก.ย.65 นายพชร รอดไธสง 

- พัฒนางานระบบบริหารงานท่ัวไป 3,400   นางสาวสุรางคนางค พวก

ดอนเค็ง 
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ที ่
ชื่อโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ทีไ่ดรบัอนมุตัใิหดาํเนนิการ 

แหลงงบประมาณ หวงเวลา

ดาํเนนิงาน 
ผูรบัผดิชอบ O/S 

อุดหนุนรายหัว เงนิพฒันาผูเรยีน เงินรายได 

 - พัฒนางานโสตทัศณูปกรณ 400   นายนิคม บวัสิม 

- งานเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบในโรงเรยีน 400   นายคุณากร อุเทนสุต 

- งานโภชนาการ 400    นางสาวพิฐชญาณ  

พลอยกระโทก 

- โรงเรียนปลอดขยะ 1,500   นางสาวละลิตา แกมขุนทด 

- งานอนามัยโรงเรียน 1,000   นางสาวสุภาพร เพชรสาย 

- สภานักเรยีน 400   นายภวพล หลงพวง 

7 โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอด 

ยาเสพตดิ 

1,500   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายคณุากร อเุทนสตุ 

- กิจกรรมวันงดสบูบุหรีโ่ลก 500   นายคุณากร อุเทนสุต 

- กิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก 500   นายคุณากร อุเทนสุต 

- กิจกรรม T๐ Be Number One 500   นายณัฐพงษ กาบคํา 

- ตรวจปสสาวะนักเรียน -   นายอิสรพันธ คชลัย 

8 โครงการสงเสรมิคานยิมและคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค 

1,500   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายภวพล หลงพวง 

- กิจกรรมวันไหวคร ู 750   นายณัฐพงษ กาบคํา 

- กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ 750   นายภวพล หลงพวง 

9 โครงการสถานศกึษาปลอดภยั 3,000   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายพชร รอดไธสง 

10 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4,000   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นายจกัรพงศ วลิยัพศิ 

- เยี่ยมบานนักเรียน 3,250   นายจกัรพงษ วิลัยพิศ 

- คัดกรองนักเรียน 250   นายคมสัน มณีศรี 

- สงเสริม/ชวยเหลือนักเรยีน 250   นายภวพล หลงพวง 

- ครูเวรประจําวัน/ครูท่ีปรึกษา 250   นางสาวพิฐชญาณ  

พลอยกระโทก 

11 โครงการพฒันางานธรุการ 9,518   ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ นางสาวพฐิชญาณ  

พลอยกระโทก 

 รวม 750,418 241,930 -   
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แบบตดิตามการเบกิจายงบประมาณประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามแผนปฏบิตัิการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขอมลู ณ วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ. ....................... 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท  

เบิกจาย 

(บาท  

คงเหลือ 

(บาท  

สถานะ

โครงการ/

กิจกรรม 

กลุมบรหิารวชิาการ 

1 โครงการคายวิชาการ 1,110,378.70    

2 โครงการสรางเครือขายการเรียนรูและลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษาดวยระบบ ICT 

264,810    

3 โครงการพัฒนาความเปนเลิศทักษะวิชาการนักเรียน 120,000.40    

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการแขงขันกีฬา
ภายนอก ** 

130,000    

5 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ** 515,000    

6 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 129,120    

7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 245,000    

8 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 10,000    

9 โครงการพัฒนางานวิชาการ 131,260.40    

10 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 10,000    

11 โครงการพัฒนานักเรียนเรียนรวม 500    

12 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 500    

กลุมบรหิารงานบคุคล 

13 โครงการพัฒนางานบุคคล 30,418    

14 โครงการพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานวิชาชีพ 646,900    

15 โครงการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC -    

กลุมบรหิารงบประมาณ 

16 โครงการพัฒนางานการเงิน พสัด ุและสนิทรัพย 1,381,503.60    

17 ระดมทรัพยากร 2,404,032.92    

18 โครงการกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 24,933.83    

19 เงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน 

 

 

12,000    
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

(บาท  

เบิกจาย 

(บาท  

คงเหลือ 

(บาท  

สถานะ

โครงการ/

กิจกรรม 

กลุมบรหิารทัว่ไป 

20 โครงการโรงเรยีนสุจริต 241,930    

21 พัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งปลูกสรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุด

โทรม 

710,000    

22 โครงการสงเสริมภาคี เครือขายและองคกรภายนอกใน

การจัดการศึกษา 

10,000    

23 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน 2,600    

24 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 800    

25 โครงการพัฒนางานบริการ 3,500    

26 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 1,500    

27 โครงการสงเสริมคานิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

1,500    

28 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 3,000    

29 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 4,000    

30 โครงการพัฒนางานธุรการ 9,518    

 


