
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕  

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
*******************************************************  

๑. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่  
๑.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
๑.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือ  
๑.๓ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  
๑.๔ เงินอุดหนุนค่าอุกรณ์การเรียน  
๑.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๒. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ฯ ของ สพฐ (คิดตามรายหัวนักเรียน)  
๒.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  

- ระดับปฐมวัย ปีการศึกษาละ 1,700 บาท/คน  
- ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษาละ 1,900 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  

2.3 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  
- ระดับปฐมวัย คนละ 300 บาท/ปี  
- ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี  

 
2.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  

- ระดับปฐมวัย คนละ 100 บาท/ภาคเรียน  
- ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน  
 



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

3. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 
โดยการคำนวณจากรายหัวนักเรียน (จากยอด 30 ส.ค. 2565)  

3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน   
ระดับปฐมวัย จำนวน 20 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 34,000 บาท  
ระดับประถมศึกษา จำนวน 59 คน ๆ ละ 1,900 บาท/ปี จำนวน 112,100 บาท  
รวมจำนวน 146,100 บาท  

3.2 เงินอุดหนุน ฯ คงเหลือ ปีการศึกษาจาก 2564   
รวมจำนวน 193,319.09 บาท  

3.3 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  
- ระดับปฐมวัย จำนวน 20 คนๆ ละ 200 บาท/ปี จำนวน 4,000 บาท  
- ระดับประถมศึกษา  

• ประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 8 คนๆ ละ 625 บาท/ปี จำนวน 5,000 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 15 คนๆ ละ 619 บาท/ปี จำนวน 9,285 บาท  

• ประถมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 11 คนๆ ละ 622 บาท/ปี จำนวน 6,842 บาท  

• ประถมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 9 คนๆ ละ 673 บาท/ปี จำนวน 6,057 บาท  
• ประถมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 8 คนๆ ละ 806 บาท/ปี จำนวน 6,448 บาท  

• ประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 8 คนๆ ละ 818 บาท/ปี จำนวน 6,544 บาท  
รวมจำนวน 44,176 บาท 

3.4 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  
- ระดับปฐมวัย จำนวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี จำนวน 6,000 บาท  
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 59 คน ๆ ละ 360 บาท/ปี จำนวน 21,240 บาท  
รวมจำนวน 27,240 บาท  
 

3.5 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  
- ระดับปฐมวัย จำนวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวน 2,000 บาท  
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 59 คน ๆ ละ 195 บาท/ภาคเรียน จำนวน 11,505 บาท 
รวมจำนวน 13,505 บาท  

3.6 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- ระดับปฐมวัย จำนวน 20 คน ๆ ละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวน 4,300 บาท  
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 59 คน ๆ ละ 240 บาท/ภาคเรียน จำนวน 14,160 บาท 
รวมจำนวน 18,460 บาท  

3.7 รวมงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปี 2565 
 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  



- ระดับปฐมวัย จำนวน 34,000 บาท  
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 112,100 บาท  
- จัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 26,500 บาท 
(หากโรงเรียนใดมีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน จัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท) 

เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
- ระดับปฐมวัย จำนวน 8,600 บาท  
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 28,320 บาท  
รวมจำนวน 209,520 บาท 

 
4. การกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565   

4.1 งบดำเนินงาน  
- จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ/ค่าไฟ/โทรศัพท์/ค่าวัสดุ  
 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 20,952 บาท    
4.2 การจัดต้ังงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

ชื่อโครงการ  แหล่งงบประมาณ 

งบอุดหนุน  งบพัฒนาผู้เรียน  

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

103,568  

2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้รียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

55,000  

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20,000  

4. โครงการบริหารงบประมาณปัจจัยพื้นฐานและ
งบประมาณรายได้สถานศึกษา 

5,000  

5. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5,000  

รวมงบประมาณ  188,568  

 
รวมจำนวน      209,520     บาท 
 


