


 

 

รายละเอียดแผนปฏิบตัิการปงีบประมาณ  2565 
************************ 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ  2565 

 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี  2565 ให้โรงเรียนครบุรีวิทยา 
โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565  สู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และจุดเน้น  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์
และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

งบปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2565   ระดับปฐมวัย  148  คน ๆ ละ 1,700  บาท เป็นเงิน 246,500  บาท 

รายการท่ี ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

อ.01 ค่าวัสดุการศึกษา (ฝึก,สอน,สอบ ) 63,300 ครูยุพิน   
อ. 02 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000 ครูนงลักษณ์  
อ. 03 ค่าซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้าง 30,000 ครูนัฐพงษ์  
อ.08 ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับโรงเรียน 30,000 ครูเสาวนีย์   
อ.10 ค่าเวชภัณฑ์ยา 1,200 ครูนงลักษณ์   
อ.13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์ 15,000 ครูนัฐพงษ์   
อ.15 ค่าวัสดุกีฬา 2,000 ครูเสาวนีย์  
อ.17 ค่าวัสดุส่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย 30,000 ครูสุภาวดี   
อ.19 ค่าสาธารณูปโภค 12,000 ครูวนิดา   

อ.21 
รายการอื่นๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

  
  

 อ.21.1 โครงการศึกษาดูงาน 10,000 ครูเอกพันธ ์  

 อ.21.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8,000 ครูยุพิน  

 อ.21.3 โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน 15,000 ครูโบรินทร์  

 อ.21.4 โครงการรับอนุบัตรบัณฑิตน้อย 10,000 ครูเสาวนีย์  
 รวม 246,500   

 
งบประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ระดับประถม 972 คนๆละ  1,900  บาท เป็นเงิน  1,846,800 บาท 



 

 

รายการท่ี                       ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ป. 01 ค่าวัสดุการศึกษา (ฝึก,สอน,สอบ ) 308,800 ครูวรานิษฐ์   

 ป.01.1 แข่งขันทักษะวิชาการ 120,000 ครูกวิตา   
 ป.01.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกวิชาชีพ 10,000 ครูเจนจิรา   

ป. 02 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 ครูวรานิษฐ์   
ป. 03 ค่าซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้าง 90,000 ครูมนัสพงษ์   
ป. 06 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนกลุ่มวิชาต่างๆ 10,000 ครูศิริชัยวัตร   
ป. 07 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 25,000 ครูธวัชชัย   
ป. 08 ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับโรงเรียน 160,000 ครูวรานิษฐ์  

ป. 09 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000 ครูธวัชชัย  

ป. 10 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ (ยา ) 12,000 ครูปณาลี  

ป. 12 วัสดุหนังสือวารสารตำรา (หนังสือห้องสมุด ) 20,000 ครูวาสนา  

ป. 13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์ 30,000 ครูธวัชชัย  

ป. 15 ค่าวัสดุกีฬา 30,000 ครูอัจฉรา  

ป. 16 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 30,000 ครูเอกพันธ ์  

ป. 19 ค่าสาธารณูปโภค 600,000 ครูวนิดา  

ป. 21 
รายการอื่นๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

  
 

 ป.21.1 สนทนาศิษย์-ลูก 20,000 ครูวรานิษฐ์  

 
ป.21.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู ้
          และการบริหารจัดการ 

25,000 ครูธวัชชัย 
 

 ป.21.4 กิจกรรมวันสำคัญ 40,000 ครูเทพอาธร  

 
ป.21.5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         สัมมนา ศึกษาครู 

90,000 ครูเอกพันธ ์
 

 ป.21.6 ปรับภูมิทัศน์ 50,000 ครูมนัสพงษ์  

รายการท่ี ประเภทรายจ่าย จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ป.21.7 สรุปแผน 10,000 ครูอรอุมา  



 

 

 ป.21.8 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 20,000 ครูธวัชชัย  

 ป.21.9 โครงการรักการอ่าน 20,000 ครูวาสนา  

 ป.21.10 โครงการพัฒนาจิตบุคลากรในโรงเรียน 30,000 ครูธวัชชัย  

 ป.21.11 โครงการซ่อมบำรุงรถโรงเรียน 15,000 ครูวรานิษฐ์  

 ป.21.12 โครงการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ 20,000 ครูกวิตา  

 
ป.21.13 โครงการค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้อง      
            วิทยาศาสตร์ 

8,000 ครูกัลยาณี 
 

 รวม 1,846,800   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางสรุปโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์   
งบอุดหนุนอืน่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนครบุรีวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สนองกลยุทธ์ งบประมาณ 
สพฐ./ร.ร. 

 ระดับปฐมวัย    

1. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นายนัฐพงษ์  แถมนา 3 15,000 

2. โครงการเข้าค่ายพลังมด นางสุภาวดี เรืองกระโทก 3 7,000 

3. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย นางเสาวนีย์  ศิริเมฆา 3 5,190 

4. โครงการหนูน้อยจิตอาสา นางโบรินทร์ เทียนเทศ 3 25,000 

5. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดด้วยสะเต็มศึกษา นางยุพิน  นนตะบุตร 3 5,000 

รวมปฐมวัย 57,190 

 ระดับประถมศึกษา    

1. กิจกรรมวิชาการ ค่ายบูรณาการ นางกวิตา  อ่องพิมาย 3 98,450 

2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางสุปราณี  จิตติการุณย์ 3 134,250 

3. กิจกรรมคุณธรรม นางวาสนา ขันตินุกูลธานนท์ 3 80,000 

4. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี นางอรอุมา เสยกระโทก 3 98,450 

5. การให้บริการสารสนเทศ นายธวัชชัย เสยกระโทก 3 18,450 

รวมประถมศึกษา 429,600 

รวมทั้งสิ้น 486,790 
 
 
 
 




