
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีการศึกษา 2565 

จัดทำข้อมูลผ่านระบบแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 
 

รายละเอียดโครงการ 

ที ่ id โครงการ ฝ่ายงาน งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
รอ

เปลี่ยนแปลง 
สถานะ 

1 34 การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้กล่มุ
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
(หมวด
เกษตรกรรม) 

  บริหาร
วิชาการ 

20,000.00  10,000.00 10,000.00 0.00 อนุมัต ิ

2 20 บริหารจดัการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
(วัสดุกลุม่สาระ) 

  บริหาร
วิชาการ 

76,000.00  37,407.00 38,593.00 0.00 อนุมัต ิ

3 1 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
Active Learning 
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

  บริหาร
วิชาการ 

110,000.00  53,977.00 56,023.00 0.00 อนุมัต ิ

4 8 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
แนะแนว 

  บริหาร
วิชาการ 

10,000.00  5,010.00 4,990.00 0.00 อนุมัต ิ

5 10 พัฒนาการเรียน
การสอน กลุม่สาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

  บริหาร
วิชาการ 

120,000.00  59,755.00 60,245.00 0.00 อนุมัต ิ

6 33 พัฒนาการเรียน
การสอนกลุม่สาระ
การงานอาชีพ 
คหกรรม 

  บริหาร
วิชาการ 

20,000.00  6,700.00 13,300.00 0.00 อนุมัต ิ

7 12 พัฒนาการเรียน
การสอนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

  บริหาร
วิชาการ 

70,000.00  34,840.00 35,160.00 0.00 อนุมัต ิ
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ที ่ id โครงการ ฝ่ายงาน งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
รอ

เปลี่ยนแปลง 
สถานะ 

8 11 พัฒนาการเรียน
การสอนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

  บริหาร
วิชาการ 

160,000.00  77,530.00 82,470.00 0.00 อนุมัต ิ

9 9 พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  บริหาร
วิชาการ 

70,000.00  38,902.00 31,098.00 0.00 อนุมัต ิ

10 21 พัฒนาผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี
อย่างมีคุณภาพ  

  บริหาร
วิชาการ 

4,057,846.00  194,441.00 3,863,405.00 0.00 อนุมัต ิ

11 14 พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

  บริหาร
วิชาการ 

87,550.00  14,040.00 73,510.00 0.00 อนุมัต ิ

12 17 พัฒนาหลักสตูร
และการจัดการ
เรียนรู ้

  บริหาร
วิชาการ 

216,375.00  81,000.00 135,375.00 0.00 อนุมัต ิ

13 19 ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน
ด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสตูร  

  บริหาร
วิชาการ 

62,500.00  56,300.00 6,200.00 0.00 อนุมัต ิ

14 25 ส่งเสริมเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนกลุม่สาระ
ศิลปะ(ศลิปะ
,ดนตรี,นาฏศลิป์) 

  บริหาร
วิชาการ 

40,000.00  18,486.00 21,514.00 0.00 อนุมัต ิ

15 5 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียน
การสอนกลุม่สาระ

  บริหาร
วิชาการ 

50,000.00  24,800.00 25,200.00 0.00 อนุมัต ิ



ที ่ id โครงการ ฝ่ายงาน งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
รอ

เปลี่ยนแปลง 
สถานะ 

การเรยีนรู้ 
อุตสาหกรรม 

16 7 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียน
การสอนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้การงาน
อาชีพ (งานธุรกิจ)  

  บริหาร
วิชาการ 

20,000.00  10,000.00 10,000.00 0.00 อนุมัต ิ

17 13 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียน
การสอนกลุม่สาระ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

  บริหาร
วิชาการ 

50,000.00  24,590.00 25,410.00 0.00 อนุมัต ิ

18 26 การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

  อำนวยการ 2,035,771.00  1,033,950.00 1,001,821.00 0.00 อนุมัต ิ

19 24 จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

  อำนวยการ 3,157,360.00  1,578,680.00 1,578,680.00 0.00 อนุมัต ิ

20 32 ปรับปรุง ซ่อมแซม 
วัสดุครภุัณฑ์ 

  อำนวยการ 532,500.00  136,822.20 395,677.80 0.00 อนุมัต ิ

21 28 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการกลุ่ม
อำนวยการ 

  อำนวยการ 207,094.00  36,094.00 171,000.00 0.00 อนุมัต ิ

22 22 พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

  บริหาร
กิจการ
นักเรียน 

224,087.00  76,755.00 147,332.00 0.00 อนุมัต ิ

23 31 ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

  บริหาร
กิจการ
นักเรียน 

75,527.00  10,300.00 65,227.00 0.00 อนุมัต ิ

24 27 โรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์
(สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิ
และอบายมุข) 

  บริหาร
กิจการ
นักเรียน 

59,735.00  20,240.00 39,495.00 0.00 อนุมัต ิ



ที ่ id โครงการ ฝ่ายงาน งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
รอ

เปลี่ยนแปลง 
สถานะ 

25 30 กลุ่มงานบริการ   บริหาร
ทั่วไป 

120,000.00  51,500.00 68,500.00 0.00 อนุมัต ิ

26 29 กลุ่มงานสำนักงาน
บริหารทั่วไป 

  บริหาร
ทั่วไป 

30,000.00  12,110.00 17,890.00 0.00 อนุมัต ิ

27 15 พัฒนางานอาคาร
สถานท่ี ภูมิทัศน์ 
และสิ่งแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้

  บริหาร
ทั่วไป 

417,564.00  330,909.00 86,655.00 0.00 อนุมัต ิ

28 38 ควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

  นโยบาย
และพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

200,000.00  145,790.00 54,210.00 0.00 อนุมัต ิ

29 3 พัฒนาระบบงาน
กลุ่มนโยบายและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  นโยบาย
และพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

47,297.00  9,002.00 38,295.00 0.00 อนุมัต ิ

30 4 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน  

  นโยบาย
และพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

1,972,970.00  1,719,659.80 211,555.20 41,755.00 อนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 


