
 

 

  



แผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม ไดพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ทั้งนี ้โดยอางอิงจาก

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและจากงบดำเนินงานจากปที ่ผานมา ซึ่งโรงเรียนไดรับงบประมาณจากงบเงิน

อุดหนุนรายหัว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ประมาณแปดแสนบาทเศษ โรงเรียนไดประชุมผูบริหารโรงเรียน หัวหนากลุมงาน/

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณตามโครงการ/

กิจกรรม เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรงตามเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรู 

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามกลยุทธของโรงเรียน จำนวน 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร ซึ่งสนองตอนโยบายยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) และ

ยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกตัวชี ้ว ัด รวมทั ้งสิ ้น 12 โครงการ ตาม

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.ประมาณการรายรับ – รายจายประเภทเงินอุดหนุนรายหัว ปงบประมาณ 2565 

1.1 งบประมาณท่ีไดรับ      

เงินอุดหนุนรายหัวปงบประมาณ 2565 แบงออกเปน    

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) เงินอุดหนุน (บาท) 
TOP UP <=300 

(บาท) 
จำนวนเงิน(บาท) 

มัธยมศึกษาตอนตน 117      3,500         1,000  526,500  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 75      3,800         1,000  360,000  

รวม 192  886,500.00  

 

ขอมูลงบประมาณรายจายคงเหลือ ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปงบประมาณ 2564 

รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

งบประมาณอุดหนุนท้ังหมด 1,614,197.88  

รายจาย 950,848.06  

ยอดเงินคงเหลือปงบประมาณ 2564 663,349.82  

รอยละของการใชเงิน 60.180  

 

สรุปงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปงบประมาณ 2565 

รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

งบประมาณคงเหลือ 2564 663,349.82  

งบประมาณรายรับ ป 2565   886,500  

รวม 1,549,864.82  



1.2 ขอมูลการจัดสรรงบประมาณประจำปงบประมาณ  2565 

งบกลาง  แบงออกเปน 

ท่ี รายการ จำนวนเงินจัดสรร(บาท) หมายเหตุ 

1. คาไฟฟา 270,000.00  

2. คาโทรศัพท 2,400.00  

3. คาน้ำมันไปราชการ 100,000.00  

4. คาน้ำมันตัดหญา 12,000.00  

5. คาซอมเครื่องเสียง 20,000.00  

6. คาซอมเครื่องกรองน้ำ 15,000.00  

7. คาหมึกและซอมบำรุงเครื่องถาย 22,000.00  

8. คาซอมปะปา 10,000.00  

9. คาซอม/ลางแอร 20,000.00  

10. คาซอมรถยนต 50,000.00  

11. คาซอมเครื่องตัดหญา 15,000.00  

12. ถังดับเพลิง 7,000.00  

13. คากระดาษ (รีม) 30,000.00  

14. พัฒนางานบรกิาร 100,000.00  

15. รานคาสวัสดิการโรงเรียน 150,000.00  

16. อบรม 40,800.00  

17. คาซอมไฟฟา 60,000.00  

18. สง ปณ. 1,500.00  

19. จางครู 20,000.00  

20. คาอินเตอรเน็ต (2450.30*12 ด) 30,000.00  

21. งาน ICT ชุมชน 20,000.00  

 รวม 995,700  

คงเหลือ  554,164.82   

 

 งบบริหารสำรองจาย 

ฝาย รอยละ จำนวน หมายเหตุ 

ฝายบริหาร          10 55,416.48  

คงเหลือ 498,748.34  

   



         งบดำเนินงานฝาย           

กลุมบริหารงาน รอยละ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

วิชาการ 53 264,336.62  

บริหารท่ัวไป 22 109,724.63  

บุคคลและกิจการนักเรียน 22 109,724.63  

งบประมาณฯ 3 14,962.45  

รวม 100 498,748.34  

 

2. งบประมาณรายรับประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปงบประมาณ 2565  

งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 

งบประมาณคงเหลือ ป 2564      159497.72  

งบประมาณ ป 2564 
มัธยมศึกษาตอนตน 102,960.00  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 71,250.00  

รวม 333,707.72  

 

รายการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรม จำนวน หมายเหตุ 

กิจกรรมทัศนศึกษา                               120,000.00   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ-ลูกเสือวิสามัญ 100,000.00  

นักศึกษาวิชาทหาร 8,000  

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 10,000  

กิจกรรมสงเสริมวิชาการ  55,707.72  

กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)         20,000  

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวงสถานการณการแพร

ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

20,000  

รวม 333,707.72  

 

 

 

 



3.งบประมาณรายรับประเภท เงินรายไดสถานศึกษา (เงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนตำบลแหลมรัง)

ปงบประมาณ 2565  

รายการ 
จำนวน 

(คน) 

ระยะเวลา

(เดือน) 

อัตราคาจาง/

เดือน 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

จางครูเอกพลศึกษา 1 10 10,000 100,000 (โรงเรียน

สมทบจาง

ตามขอตกลง 

อปท. จำนวน 

20,000 บาท) 

จางครูเอกดนตรีไทย 1 10 10,000 100,000 

รวม 2 10 20,000 180,000+20,000 

=200,000 บาท 

* หมายเหตุ ระยะเวลาการจาง ต้ังแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 (เวนเดือน เม.ย. และ ต.ค.)  

 

 

  



 

 

 

1.  ช่ือโครงการ  : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    งบประมาณ :134,337.00บาท    

    ผูรับผิดชอบ : นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง 

    ประเภทงบประมาณ : (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอืน่ๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 ครูพัชชา ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู 7,000 ครูวราพร 

1.3 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10,000 ครชูลธิชา 

1.4 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 20,000 ครูมันทนา 

1.5 กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรูเทคโนโลยี 19,337 ครูธิดารัตน 

1.6 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 10,000 ครูฐิติวรรณ 

1.7 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสุขและพลศึกษา 10,000 ครูศรชัย 

1.8 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ 10,000 ครูพสุธันย 

1.9 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูการงานฯ 3,000 ครูพัชชา 

1.10 กิจกกรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  15,000 ครูนิรวิทธ 

1.11 กิจกรรมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  8,000 ครูวราพร 

1.12 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 2,000 กลุมสาระศิลปะ 

1.13 กิจกรรมติวโอเน็ต 15,000 ครูพัชรพร 

1.14 กิจกรรมสงเสริมระบบประกันคุณภาพ 3,000 ครูนิรวิทย 

รวม 134,337.00  

 

2.  ช่ือโครงการ  : สงเสริมศักยภาพนักเรียน 

         งบประมาณ : 130,000บาท    

         ผูรับผิดชอบ : นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง 

         ประเภทงบประมาณ : (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.1 กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 32,000 ครูพัชรพร  

ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

 

2.2 กิจกรรมแขงขันกีฬาภายนอก 10,000 ครูศรชัย/ครูเกียรติศักด์ิ 

2.3 กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน 20,000 ครูศรชัย/ครูเกียรติศักด์ิ 

2.4 กิจกรรมแหลงเรียนรูหองสมุด 10,000 ครูฐิติวรรณ 

2.5 กิจกรรมนิเทศการศึกษาและสงเสริมวิชาการภายนอก 3,000 รองรัชน ี

กลุมงานบริหารวิชาการ 

รายละเอียดการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

 



ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.6 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว/ปจฉิมนิเทศ 12,000 ครูมันทนา  

 

 

2.7 พัฒนางานวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 5,000 ครูสุรัชฎา 

2.8 กิจกรรมงานทะเบียนและรับนักเรียน 5,000 ครูพัชรพร 

2.9 กิจกรรมงานพฒันาส่ือการเรียนการสอน  1,000 ครูพัชชา 

2.10 กิจกรรมงานหนงัสือแบบเรียน  1,000 รองรัชน ี

2.11 กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง (Best)  15,000 ครูพสุธันย 

2.12 กิจกรรมพี่สอนนอง (เรียนรวม) 1,000 ครูสุรัชฎา 

2.13 กิจรรมสงเสริมการแขงบัน 5,000 กลุมสาระศิลปะ 

2.14 กิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 10,000 กลุมสาระวิทยาศาสตร 

รวม 130,000  

 

3.  ช่ือโครงการ  : สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    งบประมาณ : 313,707.72บาท    

    ผูรับผิดชอบ : นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง 

    ประเภทงบประมาณ : (/)เงินอุดหนุน ประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ใชเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.1 กิจกรรมวิชาการ 55,707.72 ครูพสุธันย ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

 

3.2 กิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรม 

 3.2.1 กิจกรรมคายคุณธรรม 10,000 ครูนิรวิทย 

 3.2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 8,000 ครูพสุธันย 

 3.3.3 กิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนารี 100,000 ครูศรชัย / ครูสาคร 

3.3 กิจกรรม ICT 20,000 ครูธิดารัตน 

3.4 กิจกรรมทัศนศึกษา 120,000 กลมสาระวิทยฯและศิลปะ 

รวม 313,707.72  
 

  



 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาบรรยากาศการเรียนรูและสิ่งแวดลอม 

   งบประมาณ  90,724.63 บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นายศรชัย  พลแกว 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 กิจกรรมงานปรับปรุงภูมิทัศน 90,724.63 นายศรชัย  พลแกว  

รวม 90,724.63  

 

2. ช่ือโครงการ สงเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน 

   งบประมาณ  8,000 บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นายเกียรติศักด์ิ  บังนาน 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.1 กิจกรรมงานเฝาระวังโรคติดตอ ช่ังน้ำหนักวัดสวนสูง   5,000 นายเกียรติศักด์ิ  บังนาน  

2.2 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 3,000 นายเกียรติศักด์ิ  บังนาน  

รวม 8,000  

 

3. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศและงานประชาสัมพันธโรงเรียน 

   งบประมาณ  5,000 บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นางธิดารัตน  สมบูรณศิลป 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.1 กิจกรรมงานสารสนเทศประชาสัมพันธ   5,000 นางธิดารตัน  สมบูรณศิลป  

3.2 กิจกรรมงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ   

รวม 5,000  

 

4. ช่ือโครงการ งานสัมพันธชุมชน 

   งบประมาณ  - บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นางสาวพัชรพร ศรีนาราง 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4.1 กิจกรรมงานสัมพันธชุมชน - นางสาวพัชรพร ศรีนาราง  

รวม -  

5. ช่ือโครงการ พัฒนางานธุรการ 

กลุมบริหารงานท่ัวไป 



   งบประมาณ  6,000 บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นางสาวเกสรี พรหมอยู 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

5.1 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ   6,000 นางสาวเกสรี  พรหมอยู  

รวม 6,000  
 

  



 

 

1. ช่ือโครงการ : พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางขวัญกำลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   งบประมาณ : 75,000 บาท 

   ผูรับผิดชอบ : นายพสธุันย  จูทัย 

   ประเภทงบประมาณ : (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 กิจกรรมการศึกษาดูงาน 60,000 นายพสุธันย จูทัย  

 

 

สามารถถัว

จายไดทุก

รายการ 

1.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและสงเสริมวินัย
ขาราชการ/คุณธรรมและจริยธรรมรวมกับ
หนวยงานภายนอก 

10,000 นายพสุธันย จูทัย 

1.3 กิจกรรมสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3,000 นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท 

1.4 กิจกรรมสรรหาและบรรจุแตงต้ัง - นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท 

1.5 กิจกรรมทะเบียนประวัติ 500 นางธิดารตัน  สมบูรณณสิลป 

1.6 กิจกรรมขอเครื่องราชยและใบประกอบวิชาชีพครู 500 นายฐิติวรรณ  พานทอง 

1.7 กิจกรรมเล่ือนเงินเดือน 1,000 นางสาวรัชนี  สุลักษณานนท 

รวม 75,000  

 

2. ช่ือโครงการ : สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 

   งบประมาณ 25,724.63 บาท    

   ผูรับผิดชอบ นายพสุธนัย  จูทัย 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.1 กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 8,000 นายนิรวิทย ขาวหนู 

ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

 

2.2 กิจกรรมสภานักเรียน 8,000 นายพสุธันย  จูทัย 

2.3 กิจกรรมปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1,000 นางสาวชลธิชา  นักพรานบุญ 

2.4 กิจกรรมวันสำคัญ 8,724.63 นายพสุธันย  จูทัย 

2.5 กิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน 6,000 นางสาวพิไลวรรณ ปุนพันป 

2.6 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 3,000 นายมานะพงษ  พินธ ุ

รวม 25,724.63  
 

  

กลุมบริหารงานบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

 



 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนากลุมบริหารงบประมาณและสินทรัพย 

   งบประมาณ 14,962.45  บาท    

   ผูรับผิดชอบ  นางสาวพัชชา  ม่ิงสมร 

   ประเภทเงินงบประมาณ  (/)เงินอุดหนุน  ( )เงินรายได ( )เงินอื่นๆ 

ท่ี ช่ือกิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 กิจกรรมบริหารการเงิน 4,000 รองรัชน ี ทุกรายการ

สามารถถัว

จายได 

1.2 กิจกรรมบริหารการบัญชี 2,000 ครูฐิติวรรณ 

1.3 กิจกรรมบริหารพัสดุและสินทรัพย 4,000 ครูสุรัชฎา ครูชลธิชา 

1.4 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 4,962.45 ครูพัชชา ครูสุรัชฎา 

รวม 14,962.45  

 
 

กลุมบริหารงานแผนงานงบประมาณและสนิทรัพย 

 


