
                                  

                                 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 

 

             เงินอุดหนุนรายหัว  ปีงบประมาณ 2565    ( 1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2565 ) 

 

          1. เงินคงเหลือจาก ปีงบประมาณ 2564  =  73,290.57 บาท 

 

          2. รายหัว ภาคเรียนที่ 2 / 2564  ( 70 % )    =  265,800  บาท 

              รายหัว ภาคเรียนที่ 2 / 2564  ( 30 % )    =  119,200  บาท 

                                                                   =  385,000  บาท  

 

           3. รายหัว ภาคเรียนที่ 1 / 2565  ( 70 % )    =  135,000  บาท 

               รายหัว ภาคเรียนที่ 1 / 2565  ( 30 % )    =  245,750  บาท 

                                                                   =  380,750  บาท  

 

                        น ามาจัดสรรในปีงบประมาณ 2565  =  839,040.57  บาท 

 

             1.  แผนงานบริหารวิชาการ  60 %   =  503,424  บาท 

             2.  แผนงานบริหารทั่วไป     30 %   =  251,712  บาท 

             3.  แผนงานบริหารวิชาการ  10 %   =  83,904.57  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินอุดหนุนรายหัว ประจ าปีงบประมาน 2565 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 
1 แผนงานบริหารวิชาการ 503,424    

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
    1.1 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
    1.2 กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง 
    1.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย 
    1.4 กิจกรรมค าศัพท์พ้ืนฐานส าหรับเด็กปฐมวัย 
    1.5 กิจกรรมส่งเสริมเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการของ 
เด็กปฐมวัย 

90,000 
5,000 
5,000 
70,000 
5,000 
5,000 

นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 
นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 
นางสาวสุพรรษา อุ่นเครือ 
นางสาวธันยาจรยิประทมุพร 

นางสาวสุพรรษา อุ่นเครือ 
นางสาวศิริพร  ถาแก้ว 

 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     2.1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
     2.2 กิจกรรมการนิเทศภายใน 
     2.3 กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
     2.4 กิจกรรมท่องจ า น าไปใช้ คิดวิเคราะห์ 
     2.5 กิจกรรมพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษา 
     2.6 กิจกรรมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
     2.7 กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม 

6,620 
- 
- 
- 
- 

6,620 
- 
- 

นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย 
นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย 
นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย 
นางพวงผกา  อินพรม 
นางพวงผกา  อินพรม 
นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย 
นางรัชนี  สองค าชุม 
นางภัคจิรา  มหานิล 

 3. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสู่ 
ความเป็นเลิศ 
     3.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
     3.2 กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
     3.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ STEM ศึกษา 
     3.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Coding & Robotics 
     3.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-Net Nt 
     3.6 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

123,505 
 
- 
 

49,400 
 
- 
- 

71,277 
2,828 

นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย 
 
นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย 
 
นางพวงผกา  อินพรม 
 
นางพวงผกา  อินพรม 
นางสาววนัสนันท์  คงโต 
นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย 
นางจารุนันท์   อิ่นอ้าย 

 4. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     4.1 กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
     4.2 กิจกรรมยอดนักอ่าน 
     4.3 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที 
     4.4 กิจกรรมค าถามนี้มีรางวัล 

24,841 
 

2,000 
- 
- 

841 
 

นางรัชนี  สองค าชุม 
 
นางรัชนี  สองค าชุม 
นางรัชนี  สองค าชุม 
นางรัชนี  สองค าชุม 
นางรัชนี  สองค าชุม 
 



ที ่ โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

      4.5 กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศวันส าคัญต่างๆ  
     4.6 กิจกรรมชุมนุม 
     4.7 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

3,000 
3,000 
20,000 

นางรัชนี  สองค าชุม 
นางนิศากร  มูลค า 
นางสาวอรุณประไพ ศรีจันทร ์

 5. โครงการสืบสานวัฒนาธรรมไทยและวัฒนาธรรมท้องถิ่น 
สู่ประเทศอาเซียน 
     5.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชมคมอาเซียน 
     5.2 กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะชีวิต 
     5.3 กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

21,728 
 

1,728 
20,000 

- 

นางกัลยา   ณ น่าน 
 
นางกัลยา   ณ น่าน 
นางสาวฤทัยรัตน์ สายมัน 
นางนิศากร  มูลค า 

 6. โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program 
(MEP) 
     6.1 กิจกรรมการจัดจ้างครูชาวต่างชาติและบุคลากรขาดแคลน 
     6.2 กิจกรรมเปิดบ้าน MEP 
     6.3 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน MEP 
     6.4 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน MEP 
     6.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP 
     6.6 กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีห้องเรียน MEP 
     6.7 กิจกรรมกองทุนศึกษาเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 

1,056,176 นางสาวนันทิกา   ล าทา 
 
 
นางสัมพรรณ์ ไชยโย 
นางสาวนันทิกา   ล าทา 
นางพัชราภรณ์ อ าไพ 
นางสาวนันทิกา   ล าทา 
นางสาวนันทิกา   ล าทา 
นางสาววนัสนันท์  คงโต 
นางสาวนันทิกา   ล าทา 

 7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     7.1 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน 
     7.2 กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน 
     7.3 กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 
     7.4 กิจกรรมลูกเสือ 
     7.5 กิจกรรมยุวกาชาด 
     7.6 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

10,000 
10,000 

- 
- 
- 
- 
- 

นางศรารัตน์ พิมพ์มาศ 
นายเสน่ห์ วรสันติวงศ์ 
นางกัลยา ณ น่าน 
นางสาวสุพรรษา อุ่นเครือ 
นายเสนอ นิลคง 
นางทัชชภร กระหมุดความ 

นางกัลยา ณ น่าน 

 8. โครงการโรงเรียนสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
     8.1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ โรงเรียนสุจริต 
     8.2 กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติและประกาศเจตนารมณ์
สุจริต 
     8.3 กิจกรรม ปปช. สพฐ. น้อย 

10,000 
 

10,000 
- 
 

5,000 

นางพวงผกา   อินพรม   
 
นางพวงผกา   อินพรม    
นายเสนอ  นิลคง 
 
นางสาววนัสนันท์  คงโต 

 9. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     9.1 กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด และ 
การทะเลาะวิวาท 

3,000 
- 

 

นางสาวอรุณประไพ  ศรีจันทร ์

นายเสนอ นิลคง 



ที ่ โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

      9.2 กิจกรรมการเรียนรู้ กับครู DARE 
     9.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

- 
3,000 

นางนิศากร มูลค า 
นางสาวอรุณประไพ  ศรีจันทร ์

 10. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง เพิ่มโอกาส 
ทางการศึกษา 
     10.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
     10.2 กิจกรรมแนะแนว 
    10.3 กิจกรรมพัฒนาระบบออนไลน์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     10.4 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 

5,000 
 
- 
- 
- 

5,000 

นางทัชชาภร กระหมุดความ 
 
นางทัชชาภร กระหมุดความ 
นางทัชชาภร กระหมุดความ 
 

นางพวงผกา อินพรม 
นางสาววนัสนันท์  คงโต 

 11. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้นกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ 
     11.1 กิจกรรมทันตสุขภาพ (เด็กไทยฟันดี) 
     11.2 กิจกรรมเรียนรู้สุขบัญญัติ 10 ประการ 
     11.3 กิจกรรมผู้น าอนามัย 
     11.4 กิจกรรม สบกอนฟุตบอลคลับ 
     11.5 กิจกรรม วอลเลย์บอลคลับ 
     11.6 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายในและภายนอก 

17,513 
 
- 
- 

12,140 
3,373 

- 
2,000 

นางภัคจิรา   มหานิล 
 
นายวีรชน  พรานฟาน 
นางภัคจิรา   มหานิล 
นายวีรชน  พรานฟาน 
นายเสนอ นิลคง 
นายพูนทวีชัย ใบยา 
นายเสนอ นิลคง 

 12. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     12.1 กิจกรรมการจัดสวนหย่อม การปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ
แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 
     12.2 กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่ 
     12.3 กิจกรรมการปรับปรุง ซ่อมแซม พัสดุ ครุภัณฑ์ 
     12.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     12.5 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

106,440 
- 
 

7,450 
20,170 
73,300 
5,520 

นายเสน่ห์   วรสันติวงศ ์
นายเสน่ห์   วรสันติวงศ ์
 
นายเสน่ห์   วรสันติวงศ ์
นางพัชราภรณ์ อ าไพ 
นางสาววนัสนันท์ สนโต 
นายพูนทวีชัย ใบยา 
 

 13. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
     13.1 กิจกรรมสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย 
     13.2 กิจกรรมกลุ่มสีการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร
สถานที่ 
     13.3 กิจกรรมการจัดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
     13.4 กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย 

10,430 
- 

10,430 
 
- 
- 

นายเสนอ นิลคง 
นายเสนอ นิลคง 
นายเสนอ นิลคง 
 
นางสาวกานต์ระวี เทียนงาม 

นางกัลยา ณ น่าน 

 14. โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน 
     14.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
     14.2 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 

10,000 
- 
 
- 

นางสัมพรรณ์ ไชยโย 
นางพัชราภรณ์ อ าไพ 
 
นางสาวศิริพร ถาแก้ว 



 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

      14.3 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
     14.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน  
     14.5 กิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและ
เอกชน/การท าวารสารเผยแพร่ 

10,000 
- 
- 

 

นางจารุนันท์ อิ่นอ้าย 
นางสัมพรรณ์ ไชยโย 
นายพูนทวีชัย ใบยา 
 

 15. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
     15.1 กิจกรรมพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC 
     15.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5,000 
 

5,000 
- 

นางสาววนัสนันท์ สนโต 
 
นางพวงผกา อินพรม 
นางสาววนัสนันท์ สนโต 

 16. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
                  วันส าคัญชาติ     
                         16.1 กิจกรรมวันปิยมหาราช 
                         16.2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
                         16.3 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
                         16.4 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
                         16.5 กิจกรรมมาฆบูชา 
                         16.6 กิจกรรมจันกรี 
                         16.7 กิจกรรมฉัตรมงคล 
                         16.8 กิจกรรมวันพืชมงคล 
                         16.9 กิจกรรมวิสาขบูชา 
                         16.10 กิจกรรมวันอาสาฬบูชา 
                         16.11 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
                         16.12 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
                 วันส าคัญตามหลักสูตร    
                         16.1 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 
                         16.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
                         16.3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
                         16.4 กิจกรรมวันไหว้ครู 
                         16.5 กิจกรรมวันภาษาไทย 
                         16.6 กิจกรรมวันสุนมรภู่ 
                         16.7 กิจกรรมวันถวายราชสุดี เนื่องใน 
                                วันคล้ายวันสวรรคต ร. 6 
                         16.8 กิจกรรมวันอาเซียน 

32,240 
15,040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17,200 

นางนิศากร   มูลค า 
นางนิศากร   มูลค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางนิศากร   มูลค า 



ที ่ โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

                           16.9 กจิกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
   16.10 กิจกรรมวันคริสมาส 

  

 17. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
     17.1 กิจกรรมพัฒนาระบบระกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     17.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบออนไลน์ 
     17.3 กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
     17.4 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการ 
     17.5 กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน 

10,000 
- 
- 
- 
- 

10,000 

นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
นางจารุนันท์ อิ่นอ้าย 
นายพูนทวีชัย ใบยา 
นายพูนทวีชัย ใบยา 
นางสาววนัสนันท์ คงโต 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

 18. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
     18.1 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
     18.2 กิจกรรมเรียนรู้วิถีพอเพียง 
     18.3 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
     18.4 กิจกรรม 3 R ลดโลกร้อน 

17,107 
 
- 

10,000 
2,107 
5,000 

นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์
 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์
นายเสน่ห์  วรสันติวงศ ์
นายวีรชน พรานฟาน 

2 แผนงานบริหารทั่วไป 251,642  
 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการ 
     1.1 กิจกรรมสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า น ้าประปา โทรศัพท์ 
     1.2 กิจกรรมจัดซื้อ จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     1.3 กิจกรรมบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ส านักงาน 

219,642 
 

190,000 
40,735 
16,000 

นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ 
 
นางศรารัตน์  พิมพ์มาศ 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 
นางพัชราภรณ์  อ าไพ 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2.1 กิจกรรมการเดินทางไปราชการ 
     2.2 กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาดูงาน 
     2.3 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 

32,070 
2,368 

- 
29,702 

นางภาวิณีย์  วิกาศ 
นางภาวิณีย์  วิกาศ 
นางภาวิณีย์  วิกาศ 
นางภาวิณีย์  วิกาศ 

3 แผนงานส ารองจ่าย 83,904.57    

 1. โครงการเงินทุนส ารองจ่ายเพ่ือการบริหารจัดการ 
     1.1 กิจกรรมสมทบโครงการเร่งด่วน 
     1.2 กิจกรรมสนับสนุนโครงการตามเป้าหมายสถานศึกษา 

83,904.57  

50,000 
33,904.57  

นางภาวิณีย์  วิกาศ 
นางภาวิณีย์  วิกาศ 
นางภาวิณีย์  วิกาศ 

 


