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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๕ 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 

 

ค าน า 

แผนการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของโรงเรียนบ้านแดงน้อยฉบับนี้จัดท าขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๐ และให้มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส าหรับเงิน
อุดหนุนรายการค าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ค าใช้จ่ายรายหัว)จัดสรรเพื่อให้โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน ซึ่งแผนการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จะเป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านแดงน้อย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านแดง
น้อย ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในการวางแผน ให้ข้อมูลในการจัดท า แผนการใช้
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เล่มนี้เป็นอย่างดียิ่ง 

  

 

 

 

         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

  



ข 

 

สารบัญ 

                 หน้า 

ส่วนที่ ๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕            ๑ 

ส่วนที่ ๒ การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน             ๕



๑ 

 

ส่วนที่ ๑ แผนการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

จากแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

งบประมาณ โครงการ และกิจกรรม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
๑. แหล่งงบประมาณ 

 

๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  -  ระดับปฐมวัย  (๑,๗๐๐ X …๕๑….(จ านวน นร.) ๘๖,๗๐๐ - - 
  -  ระดับประถมศึกษา   (๑,๙๐๐ X..๑๘๑  ( จ านวน นร.) - ๓๔๓,๗๐๐ - 
 -  ระดับมัธยมศึกษา   (๓,๕๐๐ X..๖๐ ( จ านวน นร.) - - ๒๑๐,๐๐๐ 
 -ร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ ากว่า ๓๐๐ คนจัดสรรให้ระดับมัธยมหัว

ละ ๑,๐๐๐/ปี) 
- - ๖๐,๐๐๐ 

๒ เงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    
  - ระดับปฐมวัย  (๔๓๐ X ...๕๑  (จ านวนนร.) ๒๑,๙๓๐   
  - ระดับประถมศึกษา (๔๘๐ X ..๑๘๑...(จ านวน นร.)  ๘๖,๘๘๐  
 - ระดับประถมศึกษา (๘๘๐ X .๖๐...(จ านวน นร.)   ๕๒,๘๐๐ 

                                 รวม ๑๐๘,๖๓๐ ๔๓๐,๕๘๐ ๓๒๒,๘๐๐ 
                           รวมงบประมาณ(อุดหนุน)                     ๗๐๐,๔๐๐ 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น    ๘๓๔,๓๒๐ 
 ๑. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่นค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่า

วัสดุค่าปรับปรุง,ซ่อมแซม- ๓๐ % 
- ค่าไฟฟ้า   ๕,๐๐๐ X ๑๒=๖๐,๐๐๐ 
- ค่าโทรศัพท์  ๑๒๐ X ๑๒=๑,๔๔๐ 
- ค่าน้ าประปา ๑,๐๐๐ X ๑๒=๑๒,๐๐๐ 
- อินเทอร์เนต ๑,๐๐๐ X ๑๒=๑๒,๐๐๐ 
- ขยะ๑๐๐ X ๑๒=๑,๒๐๐ 
- ค่าวัสดุ     ๔๐,๐๐๐ 
- ค่าปับปรุงซ่อมแซม    ๘๓,๔๘๐ 

๒๑๐,๑๒๐ 

-อุดหนุน 
( ๒๖,๐๑๐) 
 
ก่อนฯ 

-อุดหนุน 
(๑๐๓,๑๑๐) 
 
ประถม 

 
-อุดหนุน 
(๘๑,๐๐๐) 
 
มัธยม 
 

 ๒. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ สพฐ. สพท. /สมศ. /ความต้องการของ ร.ร.๗๐% 
๒.๑ระดับก่อนประถม( -อุดหนุน ๖๐,๙๖๐ -เรียนฟรี ๒๑,๙๓๐ 
รวม๘๒,๖๒๐ ) 
๒.๓  ประถมศึกษา( -อุดหนุน ๒๔๐,๕๙๐ -เรียนฟรี ๘๑,๘๘๐ 
รวม๓๒๗,๓๙๐ 

ก่อนประถม 
 
                    ๘๒,๖๒๐ 

พื้นฐาน 
                   ๕๖๙,๑๙๐ 



๒ 

 

๒.๓ มัธยมศึกษา( -อุดหนุน ๑๘๙,๐๐๐ -เรียนฟรี ๕๒,๘๐๐ รวม
๒๔๑,๘๐๐ ) 
๒.๔ เรียนรวม ๔,๐๐๐ 

 รวม                         ๖๕๑,๘๑๐ 
 
๒. โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๕   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อโครงการ ใช้งบประมาณจาก 
รายหัว เรียนฟรี 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
๑.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๕,๐๐๐ - 
๒.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๔,๐๐๐ - 
๓.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๒,๐๐๐ - 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ                                     ๕,๐๐๐ - 

๒.สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ ๑,๐๐๐ - 
๓.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๗,๐๐๐ - 
๔.ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย                                                                          ๔,๐๐๐ - 
๕.การประกันคุณภาพการศึกษา ๒,๐๐๐ - 
๖.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕,๐๐๐ - 
๗.ส่งเสริมและพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา    - 
๘. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี      - ๑๖,๓๔๐ 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามอัตลักษณ์โรงเรียน   ๒๒๐ - 
๒.ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย                                                                          ๑๔,๐๐๐ - 

งบประมาณ ๔๕,๒๒๐ ๑๖,๓๔๐ 
รวมงบประมาณ ๖๑,๕๖๐ 

  



๓ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 
รายหัว ยกมา ๖๔ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘๗,๐๐๐ - 
๒.โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารและการ
ค านวณ 

๑๒,๐๐๐ - 

๓.โครงการค่านิยม ๑๒ ประการ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๔.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๕๔,๖๙๐ ๔,๐๐๐ 
๕.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๔๐,๐๐๐ - 
๖. โครงการอาหารกลางวัน (๙๗๔,๔๐๐) ๖๑,๐๐๐ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑..โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๑๙๗,๐๐๐ ๒,๔๓๗ 
๒.โครงการฝึกทักษะอาชีพ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐- 
๓.โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ ๒๐,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ 
๔. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๕.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ PLC ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ๑๑๕,๐๐๐ ๗๐,๗๒๓ 
๒. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (๑๓๙,๖๘๐) (๑๐๐,๐๐๐) 
๓.โครงการพัฒนาทักษะการคิดค านวณและแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๔.โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๕.เรียนร่วม ๕,๐๐๐ - 

งบประมาณ ๕๖๙,๑๙๐ ๒๙๑,๖๖๙ 
รวมงบประมาณ ๘๖๐,๘๕๙ 

 
  



๔ 

 

การจัดการเรียนร่วม 

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก สนอง 
มฐ.ที่ รายหัว อ่ืนๆ(เรียนฟรี 

๑๕ปี ) 
 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ ๒,๐๐๐   
 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑,๐๐๐   
ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑,๐๐๐   

สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 

๑,๐๐๐   

รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐  (การศึกษาพิเศษ) 
 
  



๕ 

 

ส่วนที่ ๒ 

การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

เพ่ือให้ให้การด าเนินงานตามโครงการที่โรงเรียนได้จัดท าขึ้น บรรลุเป้าหมายของโครงการ 

ทั้งหมด โรงเรียนได้ก าหนดวิธีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน โดยมอบหมายให้บุคลากรที่ท า 

หน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าของโครงการได้ร่วมกันตรวจสอบและวางแผนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม 

โครงการ ที่รับผิดชอบ แล้วเตรียมรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ ส่วนการก าหนดช่วงระยะเวลาใน 

การรายงาน ได้หลังสิ้นสุดการด าเนินงานของโครงการ ประมาณ ๗ วัน พร้อมรวบรวมรายงานให้ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อยทราบ 
  



๖ 

 

 


