
แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ 

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง และก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอภาคในการได้รับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  12 ปี รัฐบาลต้องจัดให้บริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

โดยรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน และเกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด โดยตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 

เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปีโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 

2559 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้รับงบประมาณตาม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยได้รับค่าใช้จ่ายใน

รายการ (1)ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ใช้

บังคับ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงาน โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564 ขึ้นเพ่ือเป็น

แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จึงได้จัดท าแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และเพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านร้านตัดผมได้ด าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และสนองต่อความต้องการของชุมชน 

 

 

 

 



2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 

2.2 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผลต่อผู้รับบริการ และมีคุณภาพมาตรฐาน 

 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 จนวน 94 คน  

3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 341 คน  

3.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ านวน 141 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ  
3.2.1 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพและ 

มาตรฐานจากหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

3.2.2 โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

4. ลักษณะของแผน  
เป็นแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 

5. แนวทางการด าเนินงาน  
5.1 ส ารวจความต้องการของการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาตลอดปี  

5.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตลอดปี  

5.3 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น

พ้ืนฐานของโรงเรียน  

5.4 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติ  

5.5 ด าเนินการตามแผนโดยจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น  

5.6 สรุปและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 

 

 

 

 

 



6. งบประมาณ  
ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาลประเภทเงิน 

อุดหนุนทั่วไป เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นเงิน 159,800 บาท ระดับประถมศึกษา 

เป็นเงิน 647,900 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเงิน 493,500 เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ

เรียนการสอนให้กับนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 การบริหารงบประมาณด้านการจัดการศึกษามีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ  

7.2 นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน  

7.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการยอมรับจากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 

8. การประเมินและติดตามผล  
8.1 จากรายงานคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี  

8.2 จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารงบประมาณ 
1.  รูปแบบการจัดสรร  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

จัดสรร ดังนี้  

1. งานด าเนินการ  

1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ (60%)  

1.2 กลุ่มบริหารทั่วไป (20%)  

1.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล (10%)  

1.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ (5%)  

1.5 งบกลาง (5%)  

2. ค่าสาธารณูปโภค 

 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่าย

รายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง ประเภทงบรายจ่ายมีดังนี้  

1. งบบุคลากร  

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว  

2. งบด าเนินการ  

2.1 ค่าตอบแทน  

2.2 ค่าใช้สอย  

2.3 ค่าวัสดุ  

2.4 ค่าสาธารณูปโภค  

3. งบลงทุน  

3.1 ค่าครุภัณฑ์  

3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 



3. รายการงบประมาณ  
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสองพ่ีน้อง (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (อบจ.) ปีงบประมาณ 2565 

ดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- อนุบาล 2 ( 59 คน * 1,700 บาท ) 
- อนุบาล 3 ( 35 คน * 1,700 บาท ) 

 
159,800 บาท 
 
100,300 บาท 
59,500 บาท 

 
1,700 บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

2. แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (44 คน * 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (56 คน * 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (62 คน * 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (70 คน * 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (49 คน * 1,900 บาท) 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (60 คน * 1,900 บาท) 

 
647,900 บาท 
 
83,600 บาท 
106,400 บาท 
117,800 บาท 
133,000 บาท 
93,100 บาท 
114,000 บาท 

 
1,900 บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

3.  แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศึกษามัธยมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (51 คน * 3,500 บาท) 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (40 คน * 3,500 บาท)  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (50 คน * 3,500 บาท)  

 

 
 493,500 บาท 
 
178,500 บาท 
140,000 บาท 
175,000 บาท 
 
 

 
3,500 บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลสองพี่น้อง 
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 

(434 คน * 21 บาท * 200 วัน) 

1,822,800 บาท  

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
- ครูอัตตราจ้าง 2 คน   

 

200,000 บาท  



6. โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
- เงินรายได้สถานศึกษา 

 
10,0000 บาท 

 
ค่าปาล์ม 

 รวม 3,746,225 บาท  
 

4.  การจัดสรรงบประมาณ 
 

รายการ 
งานด าเนินการ 

งบประมาณเงินอุดหนุน หมายเหตุ 
จ านวน (บาท) ร้อยละ  

1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 606,030 70 ค่าสาธารณูปโภค 
250,000 บาท 1.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 238,000 10 

1.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 49,500 10 
1.4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 56,000 5 
1.5 งบกลาง 50,000 5 

 
5. การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ 
กลุ่มบริหารวิชาการ    

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 100,000   
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น

เลิศ 
280,980   

3. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะกระบวนการคิด 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

82,000   

4. โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4,000   
5. โครงการห้องสมุดโรงเรียนบ้านร้านตัดผม 33,000   
6. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 35,000   
7. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 10,000   
8. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 40,000   
9. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

(STEM Education) 
15,000   

10. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษเรียนรวม 35,750   
 รวม 606,030   



ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ 

กลุ่มบริหารทั่วไป    
1. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 28,000   
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 100,000   
3. โครงการบ่มเพาะต้นกล้าคุณธรรม น้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
50,000   

4. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 

60,000   

5. โครงการอาหารกลางวัน   1,822,800 (งบ
จาก อบต.) 

 รวม 238,000  1,822,800 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล    
1. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและสรรหาบุคลากร 20,000   
2. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
29,500   

3. โครงการจ้างครูผู้สอน   200,000 (งบ
จาก อบจ.) 

 รวม 49,500  200,000 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ    
1. โครงการบริหารงบประมาณและพัสดุ 56,000   

 รวม 56,000   
 

 

 

 

 



รวมงบประมาณทั้งหมด 
งบเงินอุดหนุน 1,249,530            บาท 
งบอ่ืนๆ (อบจ) (อบต) 2,022,800            บาท 

รวม 3,272,330            บาท 
 

หมายเหตุ เงินงบประมาณอาจมีการการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม และอาจยืมเงินเหลือจ่ายจากปี
การศึกษา 2563 และจากโครงการอื่นได้ 


