
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ   
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2 
 

กระทรวงศึกษาธิการ



คํานํา 
 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2565 ให้แก่
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศในแผนงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน โรงเรียน โดยมี
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดความเสมอดภาค คุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 
  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ หวังเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูและ
นักเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการท่ีได้ดําเนินการจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
         กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
         โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ





แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ปีงบประมาณ2565 

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
ได้รับจากเงินอุดหนุนจาก สพฐ.  

(70%+30%= 100%) 

 

ค่าเล่าเรียน 

(ตามงบประมาณจัดสรร) 

 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 

(ตามงบประมาณจัดสรร) 

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(ตามงบประมาณจัดสรร) 

ค่าหนังสือเรียน 
(ตามงบประมาณจัดสรร) 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

(ตามงบประมาณจัดสรร) 

- โครงการของโรงเรียน (65%) 

- งานธุรการ (5%) 

- สาธารณูปโภค (30%) 

- อนุบาล 300 บ./คน/ปี 

- ประถมฯ 360 บ./คน/ปี 

- มัธยมต้น 450 บ./คน/ปี 

 

- อนุบาล 100 บ./คน/ภาคเรียน 

-ประถมฯ 195 บ./คน/ภาคเรียน 

- มัธยมต้น 210 บ./คน/ภาคเรียน 

 

- อนุบาล 215 บ./คน/ปี 

- ประถมฯ 240 บ./คน/ปี 

- มัธยมต้น 440 บ./คน/ปี 

 

- อนุบาล 1,700 บ./คน/ปี 

- ประถมฯ 1,900 บ./คน/ปี 

- มัธยมต้น 3,500 บ./คน/ปี 

 

- อนุบาล 200 บ./คน/ปี 

- ป.1  483.20 บ./คน/ปี 

- ป.2  347.20 บ./คน/ปี 

- ป.3  365.60 บ./คน/ปี 

- ป.4  580.00 บ./คน/ปี 

- ป.5  424.00 บ./คน/ปี 

- ป.6  496.00 บ./คน/ปี 

- ม.1  739.20 บ./คน/ปี 

- ม.2  564.80 บ./คน/ปี 

- ม.3 560.00 บ./คน/ปี 

 

ใช้ใน 



กลุ่มงานวิชาการ  (27 โครงการ) 

ท่ี โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 งบที่ต้ังไว้ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

2 กิจกรรมวันสําคัญ 5,000 
3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5,000 
4 กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ 5,000 
5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 
6 กิจกรรมการเรียนการสอน STEM 10,000 
7 กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทย 10,000 
8 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 5,000 
9 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 20,000 
10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 5,000 
11 กิจกรรมจัดหาและใช้แหล่งเรียนรู้ 5,000 
12 กิจกรรมพัฒนางานวัดและประเมินผลนักเรียน 20,000 
13 กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 5,000 
14 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 10,000 
15 กิจกรรมบันทึกความดี 1,000 
16 กิจกรรมส่ือการเรียนรู้สร้างสรรค์ 20,000 
17 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน 10,000 
18 กิจกรรมพัฒนาแนะแนว 2,000 
19 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2,000 
20 กิจกรรมชุมชุมและลดเรียนเพิ่มรู้ 10,000 
21 กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน 20,000 
22 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนปฐมวัย 5,000 
23 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมนักเรียน 5,000 
24 กิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม 30,000 
25 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 5,000 
26 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 5,000 
27 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000 

 

 

 

 



กลุ่มบริหารงานบุคคล  (7โครงการ) 

ท่ี โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 งบที่ต้ังไว้ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 20,000  
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

2 กิจกรรมบริหารอัตรากําลัง / จ้างครู 810,000 
3 PLC ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 5,000 
4 กิจกรรมส่งเสริมขวัญกําลังใจ ยกย่องเชิดชู 5,000 
5 กิจกรรมสวัสดิการโรงเรียน 100,000 
6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพและจรรยาบรรณ 5,000 
7 กิจกรรมนิเทศภายใน 2,000 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  (5โครงการ) 

ท่ี โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 งบที่ต้ังไว้ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

1 กิจกรรมการจัดการบริหารงานงบประมาณ 
(การเงิน-พัสดุ)ในสถานศึกษา 

10,000  
ตลอดปีการศึกษา 

2565 2 กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 5,000 
3 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน 250,000 
4 กิจกรรมจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 126,400 
5 กิจกรรมจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 130,830 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  (20โครงการ) 

ท่ี โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 งบที่ต้ังไว้ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

1 กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000  
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

 
 
 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 150,000 
3 กิจกรรมปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 100,000 
4 กิจกรรมประกันความปลอดภัยของนักเรียน 5,000 
5 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 5,000 
6 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 5,000 
7 กิจกรรมสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 150,000 
8 กิจกรรมธนาคารขยะ 5,000 



กลุ่มบริหารงานทั่วไป  (20โครงการ) 

ท่ี โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 งบที่ต้ังไว้ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ 

9 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 50,000  
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

10 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 100,000 
11 กิจกรรมทัศนศึกษา 50,000 
12 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 50,000 
13 กิจกรรมค่ายวิชาการ 50,000 
14 กิจกรรมพัฒนาโสตทัศนศึกษา 20,000 
15 กิจกรรมจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 30,000 
16 กิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียน 1,080,000 
17 กิจกรรมปลอดยาเสพติด และคุณแม่วัยใส 5,000 
18 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนสู่วิถีพุทธ 5,000 
19 กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 2,000 
20 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์และงานสารบรรณ 2,000 

 

สาธารณูปโภค 

รายการ งบท่ีต้ังไว้ 
ค่าน้ําประปา  

10% จากงบจัดสรร สพฐ. ค่าไฟฟ้า 
ค่าโทรศัพท์ 
ค่าอินเทอร์เน็ต 

 

 

  ลงชื่อ.................................. 
        (นางรัชนี  หมื่นแทน) 
                                        หวัหน้าการเงินและบัญชีโรงเรียนชุมชนวัดบา้นระกาศ 


