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โรงเรียนบ้านหลังเขา 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ค าน า 

   แผนการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เป็นเอกสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของโรงเรียนบ้าน
หลังเขา ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

  ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ 
จะส่งผลท่ีดีต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป 

 

 

 โรงเรียนบ้านหลังเขา 

 

  



แผนการใช้งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ปีงบประมาณ  2564 โรงเรียนบ้านหลังเขา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ได้ประมาณการงบประมาณตามกรอบนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โดยคิดเงิน 
งบประมาณจากแผนการจัดช้ันเรียน ปี 2563 – 2564 ดังนี้ 

 
รายการ ปีงบประมาณ 2564 

1.  งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน 868,900 
2.  งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 219,580 
3.  งบอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  1,884,000  
4.  อุดหนุนรายหัวคงเหลือ 17,189.03 
5.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคงเหลือ 96,898.25 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,086,567 

 

งบตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนนุรายหัว) 

1.1 ปฐมวัย   130 x 1,700  =  221,000 บาท 
1.2 ประถมศึกษา  341 x 1,900  =  647,900 บาท 

รวมทั้งสิ้น                                                  868,900 บาท 
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2.1 ปฐมวัย   130 x 430  =    55,900 บาท 
2.2 ประถมศึกษา  341 x 480  =  163,680 บาท 

รวมทั้งสิ้น      219,580 บาท 
3. งบอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 

3.1 ปฐมวัย   130 x 20 x 200 =  250,000     บาท 
3.2 ประถมศึกษา            341 x 20 x 200 =  1,364,000  บาท 

                            รวมทั้งสิ้น      1,884,000  บาท 
4. เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2563 

4.1 ปฐมวัยและประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น   17,189.03 บาท 

5. งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2563  

  51. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2563  

      รวมทั้งสิ้น    96,898.25 บาท 

  



กรอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

       งบประมาณทั้งหมด        3,086,567 บาท 
       เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน          868,900 บาท 
       เงินนอกงบประมาณ (งบอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน)             1,884,000 บาท 
งบโครงการพัฒนาตาม Road map จ านวน 25 โครงการ  งบประมาณ 3,093,510 บาท 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายงานวิชาการ 
1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   

2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  
4. นางสาวจุฑามาศ ชอบชูผล 
5. นางสาววนิดา  แสงแก้ว 
6. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 

2 จัดการเรียนรู้และวัดผลและประเมินผล  18,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นางสุพรรษา โอมแก้ว  
4. นางสาวจุฑามาศ  ชอบชูผล 

3 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนา
การศึกษา 

68,740 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   
3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  
4. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย 
5. นางจริยา  เกปัน  

4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  31,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์                          
3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  
4. นางสาวณัฐยา  ชิดเช้ือ 
5. นายประสาร   ทองปรวน 

5 ห้องสมุดมีชีวิต 10,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว 
4. นางสาวสุทธิรัตน์  หนูนวน 

 
 



 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายงานวิชาการ 
6 ส่งเสริมความสามรถพิเศษ 100,0000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  

2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   
3. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย  
4. นางสุพรรษา  โอมแก้ว 

7 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 10,000 1. นางบุรินทร์   นุ่นขาว  
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นางสาวปิยะนุช   บัวชุม  
4. นางสุพรรษา โอมแก้ว 

8 นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานสอนและการวิจัยใน
ช้ันเรียน 

2,000 1. นางบุรินทร์    นุ่นขาว  
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  
4. นางสาววนิดา  แสงแก้ว 

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา 2,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  
3. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  
4. นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว 
5. นางสาววนิดา  แสงแก้ว 

10 เปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัย 10,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว     
2. นางสาวภัทรา   ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นางสาวสุพรรษา   โอมแก้ว  
4. นางสาวนริศรา  ทับอาสา 
5. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
6. นางสาวปราชญ์ญาณี  
ขุนทอง 
7.นางสาวจิราพรรณ เมืองแก้ว 
8. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง 
9. นางวรรณประภา   อินไหม 

 
 
 
 
 
 



 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายงานวิชาการ 
11 ส่ือเพื่อหนูน้อยสร้างสรรค์ 25,000 1. นางบุรินทร์   นุ่นขาว  

2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นางสาวสุพรรษา  โอมแก้ว 
4. นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว    
5. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ         
6. นางสาวปราชญ์ญาณี  
ขุนทอง   
7. นางสาวนริศรา  ทับอาสา        
8. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง  
9. นางวรรณประภา  อินไหม 

12 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 70,600 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว            
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์   
3. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ       
4. นางสาวปราชญ์ญาณี  
ขุนทอง                                           
5.นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว   
6. นางสาวนริศรา  ทับอาสา   
7.นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง           
8. นางวรรณประภา   อินไหม 
 

ฝ่ายงานบุคลากร 
13 ปรับปรุงท าเนียบบุคลากรและโครงสร้างการบริหาร 10,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  

2. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
3. นางสาวปราชญ์ญาณี  
ขุนทอง 
4. นางสาวนริศรา  ทับอาสา 
5.นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง 

 
 
 
 
 
 



 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

14 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

30,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว  
2. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
3. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง 
4. นางสาวนริศรา  ทับอาสา 
5.นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง 

ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
15 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  

10,000   
 

1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร สิงห์ขจรวรกุล
4. นางสาวปิยะนุช บัวชุม 

16 
 

 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 
 

500    
 

1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
4. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย 
5. นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว 

17 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
และกรีฑา 
 
 

5,870    
 

1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 
4. นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย  

18 
 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

7,500    
 

1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

19 
 
 
 

อาหารกลางวัน 
 
 
 

1,884,000 
 
 

1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร สิงห์ขจรวรกุล 
4. นางอุไร  สัญวงค์ 
5. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง 

 
 
 
 
 
 



ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
20 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
500 1.. นางบุรินทร์  นุ่นขาว 

2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล   
4. นางสาวอดาภรณ์  ชุมอักษร 
5. นางสาววนิดา  แสงแก้ว 
6. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย 

21 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของนักเรียน 

 
40,000 

   
 

1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
4. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
5. นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย 

22 

ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
 

5,000 
 

1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว 
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
4. นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย 
5. นางอุไร  สัญวงค์ 

23 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้ ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 

42,800 
 
 
 
 
 
 

1.นางบุรินทร์  นุ่นขาว    
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาวปราชญ์ญาณี  ขุนทอง 
4.นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ  
5.นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว   
6.นางสาวนริศรา  ทับอาสา  
7. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง           
8. นางวรรณประภา   อินไหม 

24 พัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 20,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   
2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์  
4. นางชนาภา  สุระกุล          
5. นางศศิธร  สุวรรณรัตน์       
6. นางสาวณัฐชยา  ชิดเช้ือ 

 
 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ในทุกโครงการ 



งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  4  โครงการ  งบประมาณ  316,478 บาท  
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
4 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
  - กิจกรรมท่ี 1 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
  - กิจกรรมท่ี 2 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
  - กิจกรรมท่ี 3 วันส าคัญ 
 
 
 โครงการทัศนศึกษา 
  - ปฐมวัย 
  - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
 
 
 
โครงการเข้าค่ายทักษะทางวิชาการ 
  - เข้าค่ายวิชาการ 
  - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะวิชาการนานาชาติ 
  - การสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ 
O-NET 
 

โครงการการบริการสารสนเทศ/ICT 

 - จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 

(50,0000) 
10,000 
10,000 
10,000 

 
 
 
 

(130,000) 
20,000 

110,000 
       

   
  

(116,478) 
40,000 

5,000 
71,478 

 
 

         
 (20,000) 

20,000 

1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร   ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
4. นางสุพรรษา  โอมแก้ว          
5. นายพริษฐ์  สุขช่วย  
 
1.  นางบุรินทร์   นุ่นขาว   
2.  นางสาวทิพวรรณ   สิทธิชัย 
3.  นางสาวทิพวรรณ   สิทธิชัย 
4. นางสาวศรีสุดา   เกื้อเมฆ 
5.  นางสุพรรษา   โอมแก้ว 
 
1. นางบุรินทร์   นุ่นขาว   
2. นางสุพรรษา   โอมแก้ว 
3. นางสาวทิพวรรณ   สิทธิชัย 
4. นางสาววนิดา   แสงแก้ว 
5. นางสาวศรีสุดา   เกื้อเมฆ 
 
 
 
1. นางบุรินทร์   นุ่นขาว   
2. นางสาวปิยะนุช   บัวชุม 
3. นางสุพรรษา   โอมแก้ว 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 316,478  

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ในทุกกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 



งบงานประจ า  จ านวน  4  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  68,692.28  บาท   

ด้าน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งวด 1 ปี 
63 

งวด 2 ปี 
64 

รวม 

1 ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุส านักงาน 

97,000 65,000 162,000 นางสุภาวดี  ชูมณี                           

2 ค่าสาธารณูปโภค 
  - ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ 

220,000 200,000 420,000 
 

นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์ 
นางสาวณัฐชยา  ชิดเช้ือ 

3 ค่าใช้สอย 
 - ค่าซ่อมแซมอาคาร
ประกอบ 

       
35,000 

 
30,000 

       
65,000 

 
นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย 

4 ค่าตอบแทน 90,000 - 90,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 737,000  

 หมายเหตุ งบงานประจ า สามารถถัวจ่ายท้ัง 4 รายการ 

งบส ารองจ่าย  งบประมาณทั้งสิ้น   57,390  บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



กรอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

                                                               เงินรายได้สถานศึกษา       
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายงานวิชาการ 
1 การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว   

2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์ 
3. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย4. 
นายประสาร  ทองปรวน 
5. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
6. นางสุพรรษา  โอมแก้ว  
7. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์  

ฝ่ายงานบุคลากร 
2 จัดจ้างครู 321,300   1.  นางบุรินทร์  นุ่นขาว            

2. นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์                                          
3. นายประสาร  ทองปรวน        
4.  นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ                                                   
5.  นางสาวปราช์ญาณี  ขุนทอง   
6.  นางนริศรา  ทับอาสา 

ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 

3 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน              13,210 
 

1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร สิงห์ขจรวรกุล4. 
นางสาวปิยะนุช บัวชุม 

5 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4,000 1. นางบุรินทร์ นุน่ขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
4. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย  
5. นางสาวจิราพรรณ  เมืองแก้ว 

 

 

 



 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
5 พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

และกรีฑา 
10,000 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  

2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
4. นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย  

6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล 

7 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000 1. นางบุรินทร์  นุ่นขาว    
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล  
4. นางสาวอดาภรณ์  ชุมอักษร 
5. นางสาววนิดา  แสงแก้ว 
6. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย 

8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ของนักเรียน 

728,000 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
4. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ 
5. นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย 

9 ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

5,000 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
4. นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย 
5. นางอุไร  สัญวงค์ 

10 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 10,000 1. นางบุรินทร์ นุ่นขาว  
2. นายประสาร  ทองปรวน 
3. นางสาววิภาพร  สิงห์ขจรวรกุล
4. นางสุพรรษา  โอมแก้ว          
5. นายพริษฐ์  สุขช่วย 

 


