
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียนบ้านหนองเทา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
1. บทน า 

การบริหารงบประมาณของโรงเรยีน ได้มุ่งเน้นการบริหาร โดยการน ากฎหมายและนโยบายจุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา และแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียน เป็นแนวทางเพื่อวางแผนประกอบกบัการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาศักยภาพส าหรับการ
วางแผนการขับเคลือ่นการศึกษา โดยเน้นการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในทุกด้าน เพื่อเกิดผลเป็นที่ประจักษ์สามารถประเมินและตรวจสอบได้ 

 
2. จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อใหก้ารบรหิารงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปรง่ใส ประหยัด และ
คุ้มค่า 

2. เพื่อใหก้ารบรหิารงบประมาณเกิดผลประโยชน์ต่อการเรียนการสอนการจัดการศึกษา 
3. เพื่อใหก้ารใช้งบประมาณตรงตามแผนงาน/งาน /โครงการ 
4. เพื่อเร่งรัด ควบคุม การเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันปงีบประมาณ และค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องตาม

ระเบียบของทางราชการ 
 

3. ขอบเขตของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมารณ พ.ศ. 2564 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนเป็นแผน 1 ปี ได้

ด าเนินการและ ก าหนดกจิกรรมทีส่อดคล้องตามยุทธศาสตรแ์ละระเบียบ ว่าด้วยการบรหิารงบประมาณ 
พ.ศ.2546

 
จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร แยกรายละเอียดตามจ านวนนักเรียนในปีงบประมาณ 2563 

เพ่ือประมาณการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ดังน้ี 
 

1. งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีค านวณตามจ านวนนักเรียนท่ีมีอยู่จริง 100% 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน งบประมาณรายหัว รวมท้ังสิ้น 

ก่อนประถมศึกษา 40 1,700 68,000 
ประถมศึกษา 140 1,900 266,000 
มัธยมศึกษา 67 3,500 234,500 

รวมงบประมาณรายหัว 568,500 



2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินรายหัว) ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ครั้งท่ี ร้อยละท่ีได้รับจัดสรร ภาคเรียนท่ี รวมท้ังสิ้น 

1 70 2/2563 231,750 
2 30 2/2563 92,750 
3 70 1/2564 118,800 
4 30 1/2564 96,200 

รวมงบประมาณรายหัว 539,500 
 
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

ขาดแคลน 
3.1 ระดบัประถมศึกษา รายหัวละ 500 บาท /ภาคเรียน 
3.2 ระดับมัธยมศึกษา รายหัวละ 1,500 บาท /ภาคเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2/2563 จ านวนนักเรียนทัง้หมด 256 คน ได้รับโอนเงินปจัจัยพื้นฐานส าหรบันักเรียน
ยากจนขาดแคลน จ านวน 113 คน  

ภาคเรียนท่ี 1/2564 จ านวนนักเรียนทัง้หมด 247 คน ได้รับโอนเงินปจัจัยพื้นฐานส าหรบันักเรียน
ยากจนขาดแคลน จ านวน 102 คน 

ครั้งท่ี ร้อยละท่ีได้รับจัดสรร ภาคเรียนท่ี ระดับชั้น จ านวนนักเรียน รวมท้ังสิ้น 

1 45.75 2/2563 
ประถมศึกษา 69 34,500 
มัธยมศึกษา 44 66,000 

2 39.84 1/2564 
ประถมศึกษา 60 30,000 
มัธยมศึกษา 42 63,000 

รวม 215 193,500 
 
4. เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษา, 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

4.1 ค่าหนังสือแบบเรียน 

ครั้งท่ี ร้อยละท่ีได้รับจัดสรร ภาคเรียนท่ี รวมท้ังสิ้น 

1 70 1/2564 124,886 
2 30 1/2564 50,630 

รวม 175,516 
 



4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ครั้งท่ี ร้อยละท่ีได้รับจัดสรร ภาคเรียนท่ี รวมท้ังสิ้น 

1 70 2/2563 32,715 
2 30 2/2563 13,285 
3 70 1/2564 32,880 
4 30 1/2564 14,050 

รวม 92,930 
 
 4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ครั้งท่ี ร้อยละท่ีได้รับจัดสรร ภาคเรียนท่ี รวมท้ังสิ้น 

1 70 1/2564 66,960 
2 30 1/2564 29,190 

รวม 96,150 
 

4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ครั้งท่ี ร้อยละท่ีได้รับจัดสรร ภาคเรียนท่ี รวมท้ังสิ้น 

1 70 2/2563 52,005 
2 30 2/2563 20,995 
3 70 1/2564 52,840 
4 30 1/2564 22,125 

รวม 147,965 
 
5. เงินค่าอาหารกลางวัน 

ครั้งท่ี ภาคเรียนท่ี จ านวนวัน วันละ รวมเป็นเงิน 

1 2/2563 50 3,580 179,000 
2 2/2563 50 3,620 181,000 
3 1/2564 19 3,620 68,780 
4 1/2564 31 3,680 114,080 
5 1/2564 50 3,620 181,000 

รวม 723,860 
 
 
 



6. เงินอ่ืนๆ 
6.1 เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ - บาท 
6.2 เงินบริจาคไมม่ีวัตถุประสงค์     -          บาท 
6.3 เงินจาก อปท.       40,620 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านหนองเทา  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหมวด 

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 
ครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

539,500 - 113,400 - 186,600 141,500 98,000 - - 
รวม - 113,400 - 186,600 141,500 98,000 - - 

 
แยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหมวด ดังน้ี 

1.1 หมวดเงินเดือน  -  บาท 
1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 

หมวด จ านวน รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าจ้างครูอัตราจ้าง ค่าจ้างพนักงานขับรถ ค่าจ้างนักการภารโรง 

ค่าจ้างช่ัวคราว 113,400 - - 113,400 
 
 1.3 หมวดค่าตอบแทน 

หมวด จ านวน 
รายการค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน 
วิทยากร 

ค่าตอบแทน 
วิทยากรวิชาชีพ 

ค่าตอบแทน 
วิทยากรท้องถิ่น 

ครูช่วยสอน 

ค่าตอบแทน - - - - - 
 
 1.4 หมวดค่าใช้สอย 

หมวด จ านวน 
รายการค่าใช้จ่าย 

ค่าเบ้ีย
เลี้ยง 

ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
ค่าจ้าง

ซ่อมแซม 
ค่าจ้างเหมา

บริการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าใช้สอย 186,600 - - 50,000 - 2,200 134,400 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 186,600 บาท 

 
ล าดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1  โครงการพัฒนาผู้เรียน 81,600 บรหิารวิชาการ นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์ 
2  โครงการวันส าคัญ 10,000 บรหิารทั่วไป นายปิยะ  พรหมอารักษ์ 
3  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 5,000 บรหิารทั่วไป นายศราวุธ  แวงธิสาร 
4  โครงการปรบัปรุงซ่อมแซม 30,000 บรหิารทั่วไป นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
5  โครงการปรบัปรุงภูมทิัศน์ 32,000 บรหิารทั่วไป นายสิรภพ  พลสุวรรณ 
6  โครงการพัฒนาบุคลากร 20,000 บรหิารบุคคล นางสมนกึ  ชัยมงคล 
7  โครงการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลงัใจ

บุคลากร 
8,000 บรหิารบุคคล นางสมนกึ  ชัยมงคล

วิบุลย ์รวมงบประมาณด าเนินการโครงการทั้งสิ้น 186,600   
 
 1.5 หมวดค่าวัสดุ

หมวด จ านวน 
รายการค่าใช้จ่าย 

ค่าวัสดุ 
การศึกษา 

ค่าเครื่อง
เขียน 

ค่าวัสดุ 
สิ้นเปลือง 

ค่าวัสดุ
เวชภัณฑ์ 

ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

ค่าวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ค่าวัสด ุ 141,500 141,500 - - - - - 
 
 1.6 หมวดค่าสาธารณูปโภค

หมวด จ านวน รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 

ค่าสาธารณูปโภค 98,000 86,000 - - 12,000 
 
 1.7 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  รายการค่าใช้จ่าย 

หมวด จ านวน ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ค่าจัดซื้อตู้
เอกสาร 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

อ่ืนๆ 

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - 
 
 
 
 
 



 

 1.8 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งปลูกสร้างและอ่ืนๆ 

หมวด จ านวน 

รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าต่อเติมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ค่าถมดิน 
ค่าปรับปรุง 
สิ่งปลูกสร้าง 

ค่าปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม 

อ่ืนๆ 

ค่าที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ 

- - - - - - 

*หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จ านวน 200 วัน) 
ค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนขาดแคลน 

ค่าเสื้อผ้าและวัสด ุ
เครื่องแต่งกายนักเรียน 

ค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือนนักเรียน รวม 

193,500 - - 193,500 193,500 

รวม 193,500 
 
3. เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

 
 
 
 

รายการ 
งบประมาณ

ท่ีได้รับ
จัดสรร 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ค่าจัดซื้อ 
หนังสือ
เรียน 

ค่าจัดซื้อ 
อุปกรณ์
การเรียน 

ค่าจัดซื้อ 
เครื่องแบบ
นักเรียน 

ค่ากิจกรรม 
วิชาการ 

ค่ากิจกรรม 
คุณธรรม/ 
จริยธรรม/

ลูกเสือ/เนตรนารี 

กิจกรรม 
ทัศนศึกษา 

กิจกรรม 
ICT 

1. ค่าหนังสือแบบเรียน 175,516 175,516 - - - - - - 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 92,930 - 92,930 - - - - - 
3. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

96,150 - - 96,150 - - - - 

4. ค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน 

147,965 - - - 47,965 50,000 50,000 - 

รวม 406,442 175,516 92,930 96,150 47,965 50,000 50,000 - 



 

4. ค่าอาหารกลางวัน 
งบประมาณท่ี 
ได้รับจัดสรร 

ค่าจ้างผู้ประกอบ
อาหาร 

ค่าแก๊ส 
หุงต้ม 

ค่าจัดซื้ออาหารสด
อาหารแห้ง 

จ่ายเงินสดให้
นักเรียน 

723,860 110,000 7,200 78,660 528,000 

*หมายเหตุ การใช้จ่ายเงินข้ึน อยู่กบัจ านวนนักเรียนและจ านวนงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 


