
 
แผนการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

แผนการจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ / งบอุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียนจาก อบต. ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

จัดสรรงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

ระดับ
ชั้น 

จำนวน 
นักเรียน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

 
ค่าจัดการ 
เรียนการ

สอน 

ค่า
อุปกรณ์ 
การเรียน 

ค่าเครื่อง 
แบบ

นักเรียน 

ค่า 
หนังสือ
เรียน 

กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรียน 

งบอุดหนุน
อาหาร
กลางวัน 
(อบต.) 

งบจัดสรร
กองทุน
พัฒนา
ไฟฟ้าวัง

น้อย 
ปฐม 
วัย 

26 70,750 44,200 5,200 7,800  5,200 11,180 109,200  
 
 
 
 
 

495,500 

ป. ๑ 21 79,506 39,900 8,190 7,560 13,776 10,080 88,200 

ป. ๒ 21 79,380 39,900 8,190 7,560 13,650 10,080 88,200 

ป. ๓ 21 79,443 39,900 8,190 7,560 13,713 10,080 88,200 

ป. ๔ 27 103,599 51,300 10,530 9,720 19,089 12,960 113,400 

ป. ๕ 19 75,544 36,100 7,410 6,840 16,074 9,120 79,800 

ป. ๖ 16 63,824 30,400 6,240 5,760 13,744 7,680 67,200 

รวม 151 554,876 281,700 53,950 52,800 95,246 71,180 634,200 495,500 
 
  



โครงการ / กิจกรรม 
ส่วนที่ 1 โครงการ/กิจกรรม และประมาณการใช้งบประมาณจำแนกตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

- บริหารงานวิชาการ  จำนวน   9    โครงการ   
- บริหารบุคคล   จำนวน   2    โครงการ   
- บริหารงานงบประมาณ   จำนวน   1    โครงการ   
- บริหารทั่วไป   จำนวน   ๑4  โครงการ   
รวมโครงการทั้งสิ้น   ๒6  โครงการ 

 
 



ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565  มีโครงการทั้งสิ้น จำนวน 26 โครงการ  

งานบริหารวิชาการ  
ลำดับที่ รายการ แผนงาน/โครงการ จำนวนเงิน (บาท) ประเภทเงิน 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๒,๐๐๐    เงินอุดหนุน    
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนของเด็กปฐมวัย

ทั้ง ๔ ด้าน 
20,000 
10,000 

เงินอุดหนุน  
เงินกิจกรรพัฒนาผู้เรียน   

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11,๐๐๐ เงินอุดหนุน    
4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 4,000 เงินอุดหนุน    
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนากระบวนการอ่านออกเขียนได้ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

8,0000 เงินอุดหนุน    

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/จ้างวิทยากร การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

77,4๐๐ เงินอุดหนุน    

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การนิเทศภายในโรงเรียน 1,000 เงินอุดหนุน    
8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 30,000 เงินอุดหนุน    
9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(covid-19) 

2๕,๐๐๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 



งานบริหารงบประมาณ 
ลำดับที่ รายการ แผนงาน/โครงการ จำนวนเงิน (บาท) ประเภทเงิน 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดหา-จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามหลักสูตรการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

224,996 เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 ปี 

 
งานบริหารบุคคล 

ลำดับที่ รายการ แผนงาน/โครงการ จำนวนเงิน (บาท) ประเภทเงิน 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ/์ค่าวิทยากร พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓2,๐๐๐   เงินอุดหนุน 

เงินรายได้สถานศึกษา 
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริม ยกย่อง สร้างขวัญ กำลังใจให้บุคลากรใน

โรงเรียน 
5,000 เงินรายได้สถานศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไป 

ลำดับที่ รายการ แผนงาน/โครงการ จำนวนเงิน (บาท) ประเภทเงิน 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,๐๐๐    เงินอุดหนุน  

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจร    
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 36,0๐๐ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 60,๐๐๐ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ 40,000 เงินอุดหนุน    

 

 



 

ลำดับที่ รายการ แผนงาน/โครงการ จำนวนเงิน (บาท) ประเภทเงิน 
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนวิถีพุทธ 1,000 เงินอุดหนุน    
6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/จ้างวิทยากร วันสำคัญต่าง ๆ 19,5๐๐ เงินอุดหนุน    
7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สานสัมพันธ์ชุมชน 10,5๐๐ เงินอุดหนุน    
8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 30,000 เงินอุดหนุน    
9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4,๐๐๐ เงินอุดหนุน   

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหารกลางวันนักเรียน 634,2๐๐   เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
(อบต.) 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สถานศึกษาพอเพียง ๑8,5๐๐ เงินอุดหนุน   
12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประชาธิปไตยในโรงเรียน 3,0๐๐ เงินอุดหนุน   
13 ค่าวิทยาการ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
สถานศึกษาปลอดภัยห่วงใยนักเรียน 2,0๐๐ เงินอุดหนุน   

14 ค่าวิทยาการ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่ง
รถจักรยานยนต์ 

2,0๐๐ เงินอุดหนุน   

 
 


