
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

******************************************************* 
1. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ จำนวน 5 รายการ ได้แก่  

1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
1.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือ  
1.3 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  
1.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  
1.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ฯ ของ สพฐ (คิดตามรายหัวนักเรียน)  
2.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
     - ระดับปฐมวัย   ปีการศึกษาละ 1,700 บาท/คน  
     - ระดับประถมศึกษา   ปีการศึกษาละ 1,900 บาท/คน  
     - ระดับมัธยมศึกษา   ปีการศึกษาละ 3,500 บาท/คน  
2.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  
     - ระดับปฐมวัย   คนละ 200 บาท  
     - ระดับประถมศึกษา  

• ประถมศึกษาปีท่ี 1  คนละ 625 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 2  คนละ 619 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 3  คนละ 622 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 4  คนละ 673 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 5  คนละ 806 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 6  คนละ 818 บาท  

     - ระดับมัธยมศึกษา  
• มัธยมศึกษาปีท่ี 1  คนละ 764 บาท  
• มัธยมศึกษาปีท่ี 2  คนละ 877 บาท  
• มัธยมศึกษาปีท่ี 3  คนละ 949 บาท  

2.3 เงินอุดหนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
     - ระดับปฐมวัย   คนละ 300 บาท/ปี  
     - ระดับประถมศึกษา   คนละ 360 บาท/ปี  
     - ระดับมัธยมศึกษา   คนละ 450 บาท/ปี  
2.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน   
     - ระดับปฐมวัย   คนละ 100 บาท/ภาคเรียน  
     - ระดับประถมศึกษา   คนละ 195 บาท/ภาคเรียน  
     - ระดับมัธยมศึกษา   คนละ 210 บาท/ภาคเรียน  
 
 



2.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     - ระดับปฐมวัย   คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  
     - ระดับประถมศึกษา   คนละ 240 บาท/ภาคเรียน  
     - ระดับมัธยมศึกษา   คนละ 440 บาท/ภาคเรียน  

3. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการคำนวณจากรายหัวนักเรียน  
    (จากยอด 10 มิถุนายน 2565)  

3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
     - ระดับปฐมวัย   จำนวน 29 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี   จำนวน   49,300 บาท  
     - ระดับประถมศึกษา   จำนวน 97 คน ๆ ละ 1,900 บาท/ปี   จำนวน 182,400 บาท  
     - ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน 61 คน ๆ ละ 3,500 บาท/ปี   จำนวน 213,500 บาท  

รวมจำนวน 445,200 บาท  
3.2 เงินอื่นๆ  
     - งบรายได้สถานศึกษา                 จำนวน  161,143.86 บาท 
     - งบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลพระลับ      จำนวน    50,000     บาท 

รวมจำนวน 211,143.86 บาท  
3.3 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  
     - ระดับปฐมวัย   จำนวน 29 คนๆ ละ 200 บาท/ปี  จำนวน 5,600 บาท  
     - ระดับประถมศึกษา  

• ประถมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 18 คนๆ ละ 625 บาท/ปี  จำนวน 11,250 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 21 คนๆ ละ 619 บาท/ปี  จำนวน 12,999 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 13 คนๆ ละ 622 บาท/ปี  จำนวน   8,086 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 4  จำนวน 15 คนๆ ละ 673 บาท/ปี  จำนวน 10,095 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 5  จำนวน 13 คนๆ ละ 806 บาท/ปี  จำนวน 10,478 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 6  จำนวน 17 คนๆ ละ 818 บาท/ปี  จำนวน 13,906 บาท  

     - ระดับมัธยมศึกษา  
• มัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 18 คนๆ ละ 764 บาท/ปี  จำนวน 13,752 บาท  
• มัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 28 คนๆ ละ 877 บาท/ปี  จำนวน 24,556 บาท  
• มัธยมศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 15 คนๆ ละ 949 บาท/ปี  จำนวน 14,235 บาท  

รวมจำนวน 124,957 บาท 
4. การกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565  

4.1 งบดำเนินงาน  
- จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ/ค่าไฟ/โทรศัพท์/ค่าวัสดุ  
   ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม       จำนวน 161,763.86 บาท  

 
 
 
 
 



5. การจัดต้ังงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565  
5.1 ระดับปฐมวัย  

ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ 
งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4,255 - 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3,000 500 

ส่งเสริมศักยภาพทักษะพืน้ฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 11,720 4,970 

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา   5,000 - 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ 2,395 - 

ประกันคุณภาพภายใน 5,000 - 

ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้     10,000 7,000 

ยิ้มง่าย ไหว้สวย   - 

ผู้นำด้านหุ่นยนต์และห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ ์ 3000 - 
รวม 44,370 12,470 

รวมงบประมาณ 56,840 
5.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 
ช่ือโครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน กสศ เทศบาล ต.พระลับ 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 26,000 -   

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5,000 16,467   

ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 9,700 3,000   

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน      128,560 14,000   

ประชาธิปไตยในโรงเรียน                                     -  -    

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา   40,000  -   
พัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

28,535  -   

การพัฒนาหลักสูตร           10,000  -   

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน                                    60,915  -   

ประกันคุณภาพการศึกษา                         19,500  -   

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                   62,000 66,293  50,000 

ผู้นำด้านหุ่นยนต์และห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์    5,000  -   

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 1,000  -   

โรงเรียนสุจริต                                   5,000  -   

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3000 -   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,000  -   

ย้ิมง่าย ไหว้สวย 1000 -   
รวม 411,210 99,760 - 50,000 

รวมงบประมาณ 560,970 

 


