
 

 

 

 

 

 

แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2564                                   
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งโรงเรียนระดมทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนดังนี้  
 

1. แหล่งงบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 25  มิถุนายน 2564 
จ านวนนักเรียนหมด   68คน   
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X 8  (จ านวนนักเรียน) 13,600  
  -  ระดับประถมศึกษา  (1,900 X37 จ านวนนักเรียน) 70,300  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500 X 23 (จ านวนนักเรียน) 68,500  

 
(*เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนต่ ากว่า 300 คนจัดสรรให้ระดับมัธยมเพ่ิมหัวละ 
1,000บาท/ปีจาก 3,500 บาทเป็น 4,500บาทต่อหัว) 23,000  

2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม  430 X 8  (จ านวนนักเรียน) 3,440  
  - ระดับประถมศึกษา 468 X 37 (จ านวนนักเรียน) 17,760  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น868 X 23  (จ านวนนักเรียน) 20,240  
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) -  
 รวมระดับก่อนประถม 17,040  
 รวมระดับประถมศึกษา 88,060  
 รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 123,740  

 รวมงบประมาณ 228,840  
 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
 การจัดสรรงบประมาณ:   
 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน คือ   

 
1.1  ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ า/ไฟฟาา/โทรศัพท  /ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม(ปฐมวัย 1,000บาท ขั้นพ้ืนฐาน  20,000บาท) 21,000  

 
1.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพ่ือสนองนโยบายภาครัฐ ภารกิจจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ปฐมวัย 1,000บาท ขั้นพ้ืนฐาน  3,000บาท) 4,000  

 รวมค่าใช้จ่ายประจ า 25,000  

 
2. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ  สพฐ. สพท. /
สมศ. /ความต้องการของโรงเรียน 198,840  

 2.1 ระดับปฐมวัย   
 -งานวิชาการ 9,540  
 -งานบริหารบุคคล 1,000  
 -งานบริหารทั่วไป 1,500  
 -งานแผนและงบประมาณ 3,000  
 รวมระดับปฐมวัย 15,040  
 2.2  ระดับขั้นพื้นฐาน   
 -งานวิชาการ 87,700  
 -งานบริหารบุคคล 15,000  
 -งานบริหารทั่วไป 85,300  
 -งานแผนและงบประมาณ 0  
 รวมระดับขั้นพื้นฐาน 188,000  
 รวมเงินทั้งสิ้น 228,840  

 

ระดับ 
เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว 

เงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจัด

การศึกษา(กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

รวมงบประมาณที่
จัดสรร 

ระดับก่อนประถม 13,600 3,440 17,040 
ระดับประถมศึกษา 70,300 17,760 88,060 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 68,500 20,240 100,740 
จัดสรรให้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(เพิ่มเติม) 23,000 
 
- 

 
23,000 

รวม 187,400 41,440 228,840 
 



งบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
      (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว) หลังจากหักค่าใช้จ่ายประจ าแล้ว จัดสรรให้ 4 กลุ่มงานดังนี้ 

กลุ่มงาน ยอดจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 
1. บริหารงานวิชาการ 114,420 50 
2. บริหารงานบุคคล 22,884 10 
3. บริหารงานทั่วไป 68,652 30 
4. บริหารแผนและงบประมาณ และค่าสาธารณูปโภค 22,884 10 

รวม 228,840 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ 
สรุปงบหน้าโครงการ 

1. จ าแนกรายการจ่ายเงินงบประมาณระดับปฐมวัย 
 

สนอง
มาตรฐาน

ที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สนอง 
กลยุทธ์ที่ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของ
เด็กปฐมวัย 

2,000 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ 
และจิตใจของเด็กปฐมวัย 

2,000 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของ
เด็กปฐมวัย 

2,000 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็กปฐมวัย 

1,540 ข้อที่ 1 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

5 โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครู
ปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพ 

1,000 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 

6 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการบริหาร
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

1,000 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางลาวัลย   อุระศิลป์ 

7 โครงการการบริหารหลักสูตร และจัด
กระบวนการเรียนรู้ปฐมวัย 

1,000 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นางลาวัลย   อุระศิลป์ 

8 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1,000 ข้อที่ 2 นางวรรณา  พุฒละและ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

9 โครงการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1,500 ข้อที่ 3 นางวรรณา  พุฒละและ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

10 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เปาาหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน   และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

1,000 ข้อที่ 4 นางวรรณา  พุฒละและ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

11 โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

1,000 ข้อที่ 5 นางวรรณา  พุฒละและ 
น.ส.จินตนา   ต่อสกุล 

 รวมเงิน 15,040 
 

  

 
 
 
 



2. จ าแนกรายการจ่ายเงินงบประมาณระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง

มาตรฐาน
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเด็น
พิจารณา

ที ่

สนอง 
กลยุทธ์ที่ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด 

5,000 1.1 
ข้อ 1,2 

1 นางลาวัลย   อุระศิลป์ 
 

1 โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 

2,000 1.1 
ข้อ 4 

1 นายกิ่งศักดิ์  สารสม และ 
น.ส.จินตนาต่อสกุล 

1 โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

5,000 1.1 
ข้อ 3,5 

1 นางลาวัลย  อุระศิลป์ และ 
 น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการทดสอบระดับชาติ 

5,000 1.1 
ข้อ 5 

1 นางลาวัลย  อุระศิลป์ และ 
 น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

1 โครงการเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

2,000 1.1 
ข้อ 6 

1 นางลาวัลย  อุระศิลป์ และ 
 น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค  

10,000 1.2 
ข้อ 1,2,3 

1 นายกิ่งศักดิ์  สารสม และ 
น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพ 

28,500 1.2 
ข้อ 4 

1 นายกิ่งศักดิ์  สารสม และ 
น.ส.จินตนาต่อสกุล 

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2,300 2.1 2 นางวรรณา  พุฒละ และ 
นายสุระศักดิ์  บัวทอง 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

28,300 2.2 
2.32.4 

2 นางธราภรณ   จิตรสมและ
น.ส.นภสร  คุณประเสริฐ 

2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

50,000 2.5 
2.6 

2 นางธราภรณ   จิตรสมและ 
นายกิ่งศักดิ์  สารสม 

2 โครงการความสัมพันธ กับชุมชน 2,500 2.2 2 น.ส.ภสร คุณประเสริฐ 
และน.ส.จินตนา ต่อสกุล 

2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

2,400 2.2 4 นางลาวัลย   อุระศิลป์ และ 
น.ส.นภสร  คุณประเสริฐ 

3 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

45,000 3.1, 3.2 
3.3, 3.4 

3.5 

3 นายกิ่งศักดิ์  สารสม  และ 
น.ส.กาญจนา  ซาติ้ว 

 รวมเงิน 188,000 
 

   

 
 
 


