
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) 

******************************************************* 
 
๑. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ จ านวน ๕ รายการ ได้แก่ 

๑.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
๑.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือ 
๑.๓ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๑.๔ เงินอุดหนุนค่าอุกรณ์การเรียน 
๑.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ฯ ของ สพฐ (คิดตามรายหัวนักเรียน) 

๒.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
- ระดับปฐมวัย ปีการศึกษาละ ๑,๗๐๐ บาท/คน 
- ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษาละ ๑,๙๐๐ บาท/คน 
- ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท/คน 

๒.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
- ระดับปฐมวัย คนละ ๒๐๐ บาท 
- ระดับประถมศึกษา 

 ประถมศึกษาปีท่ี ๑ คนละ ๖๒๕ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๒ คนละ ๖๑๙ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๓ คนละ ๖๒๒ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๔ คนละ ๖๗๓ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๕ คนละ ๘๐๖ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๖ คนละ ๘๑๘ บาท 

- ระดับมัธยมศึกษา 
 มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ คนละ ๗๖๔ บาท 
 มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ คนละ ๘๗๗ บาท 
 มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คนละ ๙๔๙ บาท 

๒.๓ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ระดับปฐมวัย คนละ ๓๐๐ บาท/ปี 
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๓๖๐ บาท/ปี 
- ระดับมัธยมศึกษา คนละ ๔๕๐ บาท/ปี 



๒.๔ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ระดับปฐมวัย คนละ ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน 
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน 
- ระดับมัธยมศึกษา คนละ ๒๑๐ บาท/ภาคเรียน 
๒.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
- ระดับปฐมวัย คนละ ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน 
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน 
- ระดับมัธยมศึกษา คนละ ๔๔๐ บาท/ภาคเรียน 

 
๓. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการค านวณจากรายหัวนักเรียน 
(ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

๓.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
- ระดับปฐมวัย จ านวน ๕๒ คน ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี จ านวน ๘๘,๔๐๐ บาท 
- ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๗๒ คน ๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท/ปี จ านวน ๓๒๖,๘๐๐ บาท 
- ระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑๖๕ คน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท/ปี จ านวน ๕๗๗,๕๐๐ บาท 

รวมจ านวน ๙๙๒,๗๐๐ บาท 

๓.๒ เงินอุดหนุน ฯ คงเหลือ ปีการศึกษาจาก ๒๕๖๔ (เหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
รวมจ านวน ๕๑๘,๔๖๖.๐๖ บาท 

๓.๓ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
- ระดับปฐมวัย จ านวน ๕๒ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท/ปี จ านวน ๑๐,๔๐๐ บาท 
- ระดับประถมศึกษา 

 ประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๒๙ คนๆ ละ ๖๒๕ บาท/ปี จ านวน ๑๘,๑๒๕ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๑๔ คนๆ ละ ๖๑๙ บาท/ปี จ านวน   ๘,๖๖๖ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๒๙ คนๆ ละ ๖๒๒ บาท/ปี จ านวน ๑๘,๐๓๘ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน ๒๗ คนๆ ละ ๖๗๓ บาท/ปี จ านวน ๑๘,๑๗๑ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๓๕ คนๆ ละ ๘๐๖ บาท/ปี จ านวน ๒๘,๒๑๐ บาท 
 ประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๓๘ คนๆ ละ ๘๑๘ บาท/ปี จ านวน ๓๑,๐๘๔ บาท 

- ระดับมัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน ๓๐ คนๆ ละ ๗๖๔ บาท/ปี จ านวน ๒๒,๙๒๐ บาท 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน ๖๙ คนๆ ละ ๘๗๗ บาท/ปี จ านวน ๖๐,๕๑๓ บาท 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน ๖๖ คนๆ ละ ๙๔๙ บาท/ปี จ านวน ๖๒,๖๓๔ บาท 

 
รวมจ านวน ๒๖๘,๓๖๑ บาท 



๓.๔ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ระดับปฐมวัย จ านวน ๕๒ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท/ปี จ านวน ๑๕,๖๐๐ บาท 
- ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๗๒ คน ๆ ละ ๓๖๐ บาท/ปี จ านวน ๖๑,๙๒๐ บาท 
- ระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑๖๕ คน ๆ ละ ๔๕๐ บาท/ปี จ านวน ๗๔,๒๕๐ บาท 

รวมจ านวน ๑๕๑,๗๗๐ บาท 

๓.๕ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ระดับปฐมวัย  จ านวน ๕๒  คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน จ านวน ๕,๒๐๐ บาท 
- ระดับประถมศึกษา  จ านวน ๑๗๒ คน ๆ ละ ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน จ านวน ๓๓,๕๔๐ บาท 
- ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน ๑๖๕ คน ๆ ละ ๒๑๐ บาท/ภาคเรียน จ านวน ๓๔,๖๕๐  บาท 

รวมจ านวน ๖๙,๐๓๐ บาท 

๓.๖ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ระดับปฐมวัย  จ านวน ๕๒  คน ๆ ละ ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน         จ านวน ๑๑,๑๘๐ บาท 
- ระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๗๒ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน จ านวน ๔๓,๐๐๐ บาท 
- ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน ๑๖๕ คน ๆ ละ ๔๔๐ บาท/ภาคเรียน  จ านวน ๗๒,๖๐๐ บาท 

รวมจ านวน ๑๒๖,๗๘๐ บาท 

๓.๗ เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสถาบันวิจัยพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับ 
อาเซียน (โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

รวมจ านวน ๔๐,๐๐๐๐ บาท 
 

๓.๘ เงินสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ 
- ทุนการศึกษานักเรียน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- อาหารกลางวันนักเรียนมธัยม จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท 

รวมจ านวน ๕๕,๐๐๐๐ บาท 

๓.๙ รวมงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจ าปี ๒๕๖๕  
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
- ระดับปฐมวัย   จ านวน ๗๖,๕๐๐ บาท 
- ระดับประถมศึกษา  จ านวน ๓๓๘,๒๐๐ บาท 
- ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน ๔๙๗,๐๐๐  บาท 
เงินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
- ระดับปฐมวัย   จ านวน ๑๙,๓๕๐ บาท 
- ระดับประถมศึกษา  จ านวน ๘๕,๔๔๐ บาท 
- ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน ๑๒๔,๙๖๐  บาท 
งบสนับสนุนอื่น ๆ 
- เงินอุดหนุนจาก กสศ.  จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
- เงินอุดหนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ จ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท 

 
รวมจ านวน ๑,๒๔๑,๔๕๐ บาท 



๔. การก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๔.๑ งบด าเนินงาน 
- จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าน้ า/ค่าไฟ/โทรศัพท์/ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม  

จ านวน ๓๓๓,๖๘๐ บาท 
 
๕. การจัดต้ังงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๕ 

๕.๑ ระดับปฐมวัย 

ชื่อโครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

งบอุดหนุน งบพัฒนาผู้เรียน 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน ๑๑,๐๐๐ - 
๒. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย ๓๕,๐๐๐ - 
๓. โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

๑๐,๕๐๐ ๑๙,๓๕๐ 

รวมงบประมาณ ๕๖,๕๐๐ ๑๙,๓๕๐ 
 

รวมจ านวน ๗๕,๘๕๐ บาท 
 
๕.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ชื่อโครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
งบพัฒนา 
ผู้เรียน 

กสศ มูลนิธิไทยรัฐ 

๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการของผู้เรียน 

๑๕๐,๔๒๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - 

๒. โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงค์ของผู้เรียน 

๑๐๖,๕๐๐ ๖๐,๐๐๐  ๕๕,๐๐๐ 

๓. โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

๒๑๓,๐๐๐ -  - 

๔. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๙๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐  - 

รวมงบประมาณ ๕๖๕,๙๒๐ ๑๖๖,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 
 

รวมจ านวน ๘๓๑,๙๒๐ บาท 


