
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการบริหารงานงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 



 

ค าน า 

 แผนการบริหารงานงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการจัดท าเอกสารแผนการ

ปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ซึ่งได้รับ

จัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี

ผู้รับผิดชอบโครงการแยกตามภารกิจงาน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานงบประมาณ ของสถานศึกษาให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

 

 

        โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

         1 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณติศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

 



แผนการใช้งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ชั้นอนุบาลปีที่ 1 

ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564) 

ที ่ รายการ / โครงการ งบประมาณ 
กันเป็นเงิน 

คงเหลืองบ 
ส ารอง 10% 

1 งบประมาณ 2565 
   

 1.1 รายหัวนักเรียน    

 1.1.1 ปฐมวัย 21/1,700 35,700.00 3,570.00 32,130.00 

 1.1.2 ประถม 144/1,900  273,600.00 27,360.00 246,240.00 

 1.1.3 มัธยม 62/3,500 217,000.00 21,700.00 195,300.00 

 รวม 526,300.00 52,630.00 473,670.00 

2 งบอุดหนุนจาก อบต.วังแดง    
3 งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564    

 
3.1 รายหัวนักเรียน 9,472.64  9,472.64 

 3.1.1 ปฐมวัย     

 3.1.2 ประถม     

 3.1.3 มัธยม     

 
รวม 9,472.64 0.00 9,472.64 

 3.2 งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 0.00 0.00 0.00 

 
3.3 งบเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 202,457.00 0.00 202,457.00 

 
3.3.1 หนังสือเรียน 37,673.00 0.00 37,673.00 

 
3.3.2 อุปกรณ์การเรียน 14,405.00 0.00 14,405.00 

 3.3.3 เครื่องแบบนักเรียน 21,240.00 0.00 21,240.00 

 
3.3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 129,139.00 0.00 129,139.00 

 
3.4 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 52.28 0.00 52.28 

 
3.5 เงินรายได้สถานศึกษา 149,698.63 0.00 149,698.63 

 รวม 352,207.91 0.00 352,207.91 

 
รวมทั้งสิ้น 887,980.55 52,630.00 835,350.55 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1.1 
(1) 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  

          น.ส.จันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ
, นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว   

      >กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก  เขียนได้  
คิดเลขเป็น 

1,000         นางสาวนพมณี  มีทอง และ 
ครูประจ าชั้น/กลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
คิดเลขคล่อง 

1,000         นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว 
และ ครูประจ าชั้น/กลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  2,000         นางอัจฉรา  บางโม้ 

      >กิจกรรมสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 1,000         นางศิริภา  ปราระกานนท์ 

      >กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ 1,000         นางอัจฉรา  บางโม้ 

      >กิจกรรมแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 1,000         นางศิริภา  ปราระกานนท์ 

      >กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2,000         นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว, 
นางสาวนพมณี  มีทอง 

      >กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ 1,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด (คณิตศาสตร์) 
 

1,000         น.ส.จันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

2 1 1.1 
(2,3,4

) 

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านทักษะการคิด
ของผู้เรียนให้เป็นคนไทยยุค 4.0  

          นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด           ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน           ครูประจ าชั้น 

      >กิจกรรมการรู้คณิตศาสตร์ Mathematics 
Literacy 

1,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 

      > กิจกรรมการรู้วิทยาศาสตร์ Scitific Literacy 2,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

      >กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานทุกชั้นเรียน           นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ และ  
ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผ่าน STEM ศึกษา 

5,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  
นายตระการ  ขวัญเนตร,             
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก,   
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

      >กิจกรรม หุ่นยนต์           นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

 นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

      >กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ 
NETWORK 

3,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

      >กิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมม่ิงใน
โรงเรียน (บอร์ดสมองกล) 

3,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  
นายตระการ  ขวัญเนตร,   
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก,                        
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

3 1 1.1 
(5) 

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และ
ความสามารถตามหลักสูตร 

          นางวิราธร  แทนเทือก, 
นางสาวนพมณี  มีทอง 

      >กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ    15,000       นางวิราธร  แทนเทือก,  
นางสาวนพมณี  มีทอง 

      >กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสอนซ่อมเสริม 
(ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ , สังคมฯ
,ภาษาอังกฤษ) 

          ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน           นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมการจัดซื้อ เอกสารหลักฐานการศึกษา 5,000         นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมการการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระ  ภาคเรียนละ 1  ครั้ง  
(วัสดุ สื่อ สอบ สอน ประจ าวิชา) 

20,000         นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

          นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมทดสอบระดับชาติ (O – NET) กิจกรรม
การทดสอบ NT 

          นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ 
ครูต่างชาติ 

3,000         นางวิราธร  แทนเทือก 

4 1 1.1(6)  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

          นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา,  
นายศังกร  มาทองแดง 

      >จัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยครูและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

          ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

           -  งานบริการ 5,000         นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

นายกฤติธี  บุญพิมพ์ 
นายศังกร  มาทองแดง 

           -  งานเกษตร 5,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 
นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 
นางสาวพิมพ์วรีย์ ด าทองดี 
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

           -  งานประดิษฐ์ 5,000         นางสาวนพมณี  มีทอง 
นางอัจฉรา บางโม้ 
วิทยากรภายนอก 

           -  งานอาหารและเครื่องดื่ม 5,000         นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
นางวิราธร  แทนเทือก 
นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 
นางสาวพีรญา  บางโม้ 

           - วิทยากรภายนอก 48,000         น.ส.จันทร์รัตน์ ธนพลทวีลาภ 

      >กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ในรูปแบบก าไรชีวิต           นายประกิจ  สนโต 
นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี            นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

         - ลูกเสือส ารอง   3,000       นางศรัญญา  บางเหลือง 

         - ลูกเสือสามัญ   3,000       นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

         - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   3,000       นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และอาชีพ           นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

5 1 1.2  
(1,2) 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

          นางสาวโชติวรรณ แดงกองโค 

      >กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
(สภานักเรียน) 

1,000         นายศังกร  มาทองแดง 

      >กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณผู้เรียนที่ปฏิบัติตน
ดีด้านต่าง ๆ (ประกวดสมุดบันทึกความดี) 

          นายศังกร  มาทองแดง 

         - วันเด็ก           นายศังกร  มาทองแดง 

         - วันอ าลาสถานศึกษา 2,000         นายศังกร  มาทองแดง 

   >กิจกรรมโรงพักจ าลอง (1 โรงเรียน 1 ต ารวจ)      นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

นายศังกร  มาทองแดง 
นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมสร้างจิตส านึก รักความเป็นไทย  
(ผ้าไทยวันศุกร์) 

          นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา, 
นายศังกร  มาทองแดง 

      >กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใช้เทคโนโลยี           นางโชติวรรรณ แดงกองโค 

      >กิจกรรมประกวดมารยาทไทย           นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

      >กิจกรรมส่งเสริมภาษาถิ่นวันละค า  
(ภาษาวังแดง) 

1,000         นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค, 
นายศังกร  มาทองแดง,  
นางอัจฉรา  บางโม้ 

6 1 1.2 
(3) 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

          นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

      >กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1,000         นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 

      >เข้าวัดท าบุญทุกวันพระตลอดเทศกาลเข้าพรรษา           นายศังกร  มาทองแดง 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมส่งเสริมวันส าคัญต่าง ๆ (วันแม่  
วันเทโว วันลอยกระทง วันส าคัญทางศาสนา 
และอ่ืน ๆ ) 

1,000         นายศังกร  มาทองแดง, 
นายพิพัฒน์  สอนนะลา 

      >กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างชาติ 
(ตรุษจีน) 

2,000         นายศังกร  มาทองแดง 

7 1 1.2(4) โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

          นางศรัญญา  บางเหลือง 

      >กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน         อปท. นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

      >กิจกรรมอาหารเสริม (นม)         อปท. นางศรัญญา  บางเหลือง 

      >กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก           นางศิริภา  ปราระกานนท์ 

      >กิจกรรมแปรงฟัน           นางศิริภา  ปราระกานนท์ 

      >กิจกรรมตรวจสุขภาพ 4,000         นางศรัญญา บางเหลือง และ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

      >กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง เทียบตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

          ครูประจ าชั้น และ 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมตรวจสุขภาพและทดสอบเก่ียวกับการ
เห็นและการได้ยินปีละ 1 ครั้ง 

          นางศรัญญา บางเหลือง และ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

      >ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

500         นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 
นายภาณุพล  แขงามข า 

      >กิจกรรมเฝ้าระวัง ต่อต้านยาเสพติด            นายศังกร  มาทองแดง 

      >กิจกรรมกิจกรรมนักข่าวน้อย และ อย.น้อย  500         นางศรัญญา  บางเหลือง 

      >กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ 8,000         นายศังกร มาทองแดง, 
นายกฤติธี บุญพิมพ์ 

      >กีฬาสีภายในโรงเรียน 5,000         นายศังกร  มาทองแดง 
นายภาณุพล  แขงามข า 

      กีฬา-กรีฑาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ประถมและ
มัธยม 

10,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 
นายภาณุพล  แขงามข า 

   >กิจกรรมป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) ภายในโรงเรียน 

 5,000    นางศรัญญา  บางเหลือง และ 
คณะครู 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

8 4 2 
(1,2) 

โครงการพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา,  
นางสาวพีรญา  บางโม้ 

      >กิจกรรมพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น           นางวิราธร  แทนเทือก 

      >กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน ภาคเรียนละ 1ครั้ง           ฝ่ายวิชาการ 

      >ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ 

2,000         ผู้บริหารสถานศึกษา,  
นางวิราธร แทนเทือก,   
นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 

      >กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียน
นักเรียน 

3,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน           ผู้บริหารสถานศึกษา/ 
ฝ่ายวิชาการ 

      >กิจกรรมจ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา 

144,00
0 

    288,000   ผู้บริหารสถานศึกษา 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมส่งเสริมการประกันตนเพื่อการจ้างงาน
ให้กับบุคลากร 

7,200     14,400   ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ 

20,000         ผู้บริหารสถานศึกษา,  
นางสาววรรธณา  คงรอด 

      >กิจกรรมจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 

          นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 

      >กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           นางวิราธร  แทนเทือก 
นางสาวนพมณี  มีทอง 

      >กิจกรรมประชุมคณะครู และใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินภายใน หรือผลการวิจัยด้านวิชาการและ
การจัดการ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมจัดท าแผนภูมิการจัดองค์กรและ
โครงสร้างการบริหาร 

1,000         ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมการจัดท าระเบียบรองรับการบริหาร           ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

          ฝ่ายวิชาการ 

      >กิจกรรมจัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
คุณภาพ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมจัดให้มีระบบการบริหารงบประมาณ
ทรัพย์สินและรายที่มีคุณภาพ 

          นางสาววรรธณา  คงรอด, 
นางสาวกุลวดี จินดากุล 

      >กิจกรรมจัดให้มีระบบการบริหารทั่วไปที่มี
คุณภาพ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมบริหารงานการเงิน พัสดุ และข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน 

30,000         นางสาววรรธณา  คงรอด 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ือการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาการจัด
การศึกษา 

21,000         นางสาววรรธณา  คงรอด 

      >กิจกรรมจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุก
รอบ  6 เดือน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมประชุมครู เดือนละ  1 ครั้ง           ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >ประชุมสัมมนา อบรมพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กร 
ศาสนา ชุมชน กรรมการสถานศึกษา 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน           คณะครู 

      >กิจกรรมรถรับ-ส่งนักเรียน           นางเกศินี  เมตตา 

      >กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายให้ความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และวัด 

          นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 

      >กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

          นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา 
นางสาวชมชื่น ชมภู ่



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

(โรงเรียนสุจริต) 

9 4 2 (3) โครงการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย           ผู้บริหารสถานศึกษา,  
นางสาวอรอุมา  สงพอ 

      >พัฒนาผู้เรียนตามโรงเรียนคุณภาพ SMT           ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >พัฒนาผู้เรียนกลุ่มเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ           ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >การคัดกรองและตรวจวินิจฉัยส าหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

          นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์, 
นางสาวอรอุมา  สงพอ 

      >กิจกรรมการจัดท าเครื่องมือฝึกทักษะ การคิด
วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ 
 
 

          นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ,์ 
นางสาวอรอุมา  สงพอ 

10 4 2(4) โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้           ผู้บริหารสถานศึกษา,  
นายศังกร  มาทองแดง 
นางสาวพิมพ์วรีย์ ด าทองดี 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >พัฒนาครูตามความต้องการ 
 

        ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      > พัฒนาศักยภาพศูนย์ ICT ชุมชน           ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาเกณฑ์การประเมิน
ตาม  สมศ  ก าหนด และมาตรฐานตัวชี้วัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองโดยให้มี
ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมส่งเสริมให้คณะครูมีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมส่งเสริมการวิเคราะห์ผู้เรียนและศึกษา
เด็กเป็นรายกรณี 

          ครูประจ าชั้น 

      >กิจกรรมอบรมครูด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมอบรมนักเรียนก่อนเรียนชั่วโมงแรกทุก
วัน และกิจกรรมโฮมรูม 

          ครูประจ าชั้น 

11 4 2(5) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา,  
นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมการจัดการและอนุรักษ์ด้านพลังงานใน
สถานศึกษา 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

   >กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (ธนาคารขยะ) 

     นายตระการ  ขวัญเนตร 
 

      >กิจกรรมพัฒนาอาคารเรียน             ผู้บริหารสถานศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษา 

12 4 2(6) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

      >ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และระบบ Network 10,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์,  
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

      >ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปริ้น 10,000         นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ และ 
คณะครู 

   >พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน 2,000     นางสาวชมชื่น  ชมภู ่
นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี 

   >จัดหาเครื่องเสียงหอประชุม 30,000     นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 
นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก 

      >กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 3,500         นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 

13 4 3(1,2) โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     นางศรัญญา   บางเหลือง 
นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 
นางสาววรรธณา  คงรอด 

      >กิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3,000         นายตระการ  ขวัญเนตร 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นักเรียน ครู 
และชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 

      >กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   100,00
0 

      นางศรัญญา   บางเหลือง 

      >กิจกรรมห้องเรียน E-Classroom           นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

14 2 3(3) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

          นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

      >กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน           ครูประจ ากลุ่มสาระฯ 

      >กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ เพ่ิมพูนความรู้           นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 

      >กิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย (กลุ่มสี)           นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค 

      >กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยี 

25,000         นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ 
และคณะครู 

      >กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม           นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ 

      >กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียน           คณะครู 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

การสอน 

      >กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 1,000         นางอัจฉรา  บางโม้ 

15 3 3(4) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาผู้เรียน 

          นางวิราธร  แทนเทือก 

      > กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2,000         นางวิราธร  แทนเทือก 

      > กิจกรรม การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

          นางวิราธร  แทนเทือก 

      > พัฒนาคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลทุก
คนมีความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมาตรฐานตามหลักสูตร  

2,000         นางวิราธร  แทนเทือก,  
นางสาวนพมณี  มีทอง 

      > กิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัด 

          คณะครู 



รายละเอียดแสดงงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหมวดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ที่ กล
ยุทธ์ 
ที ่

มฐ รายการ  /  โครงการ งบเงิน
อุดหนุน 

งบ 
เรียนฟรี 

ปัจจัย 
พื้นฐาน 

รายได้
สถานศึกษา 

งบอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 

      >กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 100 เปอร์เซ็นต์           นางศิริภา  ปราระกานนท์ และ
ครูประจ าชั้น 

      >กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           นางศิริภา  ปราระกานนท์ และ
ครูประจ าชั้น 

      >กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 

          นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา, 
น.ส.จันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ, 
นางสาวชมชื่น  ชมภู่ 

      >พัฒนาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยกระบวนการ PLC 

          นายตระการ  ขวัญเนตร 

      >กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(จัดนิทรรศการ/ตลาด
นัดวิชาการ) 

          ผู้บริหารสถานศึกษา 



 


