
 
 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 
1. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ. จำนวน 5 รายการ ได้แก่  

1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
1.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  
1.3 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  
1.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  
1.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ฯ ของ สพฐ. (คิดตามรายหัวนักเรียน )  

2.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
- ระดับปฐมวัย    ปีการศึกษาละ  1,700  บาท / คน  
- ระดับประถมศึกษา   ปีการศึกษาละ  1,900  บาท / คน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษาละ  3,500  บาท / คน  

2.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  
- ระดับปฐมวัย คนละ 200 บาท  
- ระดับประถมศึกษา  

 ประถมศึกษาปีที่ 1  คนละ  656  บาท  
 ประถมศึกษาปีที่ 2  คนละ  650  บาท  
 ประถมศึกษาปีที่ 3  คนละ  653  บาท  
 ประถมศึกษาปีที่ 4  คนละ  707  บาท  
 ประถมศึกษาปีที่ 5  คนละ  846  บาท  
 ประถมศกึษาปีที่ 6  คนละ  859  บาท  
 
 
 
 
 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1  คนละ  808  บาท  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2  คนละ  921  บาท  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3  คนละ  996 บาท  

 



2.3 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนเรียน  
- ระดับปฐมวัย    คนละ  300  บาทต่อปี  
- ระดับประถมศึกษา  คนละ  360  บาทต่อปี  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คนละ  450  บาทต่อปี  

2.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  
- ระดับปฐมวัย    คนละ  100  บาทต่อภาคเรียน  
- ระดับประถมศึกษา   คนละ  195  บาทต่อภาคเรียน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คนละ  210  บาทต่อภาคเรยีน  

2.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- ระดับปฐมวัย    คนละ  215  บาทต่อภาคเรียน  
- ระดับประถมศึกษา   คนละ  240  บาทต่อภาคเรียน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คนละ  440  บาทต่อภาคเรียน  

 
3. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการคำนวณจากรายหัวนักเรียน (จากยอด 10 
มิถุนายน 2565 )  

3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  (ภาคเรียนที่ 1) 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รายหัว (บาท) รวมงบประมาณ 
(บาท) 

  ระดับปฐมวัย 138 850 117,300 
ระดับประถมศึกษา 426 950 399,000 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 298 1,750 521,500 

รวม 856  1,037,800 

 
3.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน คงเหลือจากปีงบประมาณ 2564  

- ระดับปฐมวัย    จำนวน 100,733.01 บาท  
- ระดับประถมศึกษา  จำนวน 83,691.43 บาท  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 417,668.13 บาท  
      รวมจำนวน 602,092.57 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รายหัว (บาท) รวมงบประมาณ 
(บาท) 

  ระดับปฐมวัย 138 200 27,600 
ระดับประถมศึกษา    

• ประถมศึกษาปีที่ 1 80 656 52,480 
• ประถมศึกษาปีที่ 2 68 650 44,200 
• ประถมศึกษาปีที่ 3 71 653 46,363 
• ประถมศึกษาปีที่ 4 64 707 45,248 
• ประถมศึกษาปีที่ 5 67 846 56,682 
• ประถมศึกษาปีที่ 6 70 859 60,130 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
• มัธยมศึกษาปีที ่1 99 808 79,992 
• มัธยมศึกษาปีที่ 2 97 921 89,337 
• มัธยมศึกษาปีที่ 3 102 996 101,592 

รวม 856  603,624 

 
3.4 เงินอุดหนุนเครื่องแบบนักเรียน 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รายหัว (บาท) รวมงบประมาณ 
(บาท) 

  ระดับปฐมวัย 138 300 41,400 
ระดับประถมศึกษา 426 360 151,200 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 298 450 134,100 

รวม 856  326,700 

 
3.5 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รายหัว (บาท) รวมงบประมาณ 
(บาท) 

  ระดับปฐมวัย 138 100 13,800 
ระดับประถมศึกษา 426 195 81,900 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 298 210 62,580 

รวม 856  158,280 

 
 
 
 
 
 



3.6 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รายหัว (บาท) รวมงบประมาณ 
(บาท) 

  ระดบัปฐมวัย 138 215 29,670 
ระดับประถมศึกษา 426 240 100,800 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 298 440 131,120 

รวม 856  261,590 
 
 

3.7 เงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหนองควาย)  
     ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 

รายการ จำนวนเงิน 
(บาท) วันที่โอน 

  1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 26,470 7 มกราคม 2564 
2. โครงการอาหารกลางวัน 1,171,800 31 พฤศจิกายน 2564 

1,129,800 18 พฤษภาคม 2565 
36,036 1 กรกฎาคม 2565 

รวม 2,364,106  

 
3.8 เงินสนับสนุนอ่ืน ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 

รายการ แหล่งที่มา จำนวนเงิน 
(บาท) วันที่โอน 

1. โครงการหมุนเวียนการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สพป. เชียงใหม่  
เขต 4 

- - 

รวม  - - 

 
4. การจัดตั้งงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 

รายการงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งบบริหารทั่วไป (25%) 486,250  

งบฉุกเฉิน (10%) 194,500  

งบดำเนินการ (65 %) 1,311,701  
 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน (4%)               50,570  
1) โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน 50,570 นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส 

นางสาวภชัชญา วงค์เสือ 
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ (60%) 804,000  

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4,000 นางศิรากานต์  ไชยชนะ 

2) โครงการนิเทศภายในสถานศกึษา  3,000 นางวลัลภา  พรมท้าว     



รายการงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่การมีอาชีพสุจริต 30,000 นางสุรีย์พร  หมื่นใจ 

4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการศึกษา    - นางศิรากานต์  ไชยชนะ 

5) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 66,000 นายสำราญ  คำเป็ง 

6) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 100,000 นางศิริวรรณ  ปัณทวงค ์

7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 400,000 นางศิรากานต์  ไชยชนะ 

8) โครงการส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 เด็กพิเศษ เรียนรวม   5,000 นางจงกล  สีสุวอ 

9) โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน ฯ 33,000 นางวลัลภา  พรมท้าว 

10) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 40,000 นางสาวปรียาดา  ทะพงิค์แก 

11) โครงการพัฒนางานทะเบียนนักเรียนและเอกสารการศึกษาและระบบ
สารสนเทศ 

8,000 นางสาวมนัสชนม์ มูลเมือง 
นางเกษศิริ  นะท ี

12) โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียนทางวชิาการ     40,000 นางวลัลภา  พรมท้าว 

13) โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียนทางดนตรี 50,000 นายชัยวัฒน์  ขัดสิงห์แก้ว 

14) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 25,000 นางสาวปรียาดา  ทะพงิค์แก 

 กลุ่มงานบริหารบุคคล (9%) 113,783  

1) โครงการจ้างบุคลากรเฉพาะทางในการปฏิบัติหนา้ที่ในสถานศึกษา - นายอินทร์แสง เขียวพันธ ์

2) โครงการพัฒนาบุคลากร 26,000 นายอินทร์แสง เขียวพันธ ์

3) โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากร 23,000 นายอินทร์แสง เขียวพันธ ์

4) โครงการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติหนา้ที่ในสถานศึกษา 64,783 นายอินทร์แสง เขียวพันธ ์

 กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ (5%)      63,213  

1) โครงการการเงินและบัญช ี 18,213 นายพชรกร  ดวงสว่าง 

2) โครงการซ่อมแซม พัสดุ  ครุภัณฑ์ 25,000 นายพชรกร  ดวงสว่าง 

3) โครงการอาหารกลางวนั 5,000 นางศศิพชัร์  ชงโคสันตสิุข 

4) โครงการสหกรณ์โรงเรียน  10,000 นายปริญ  อ่ิมนิธิกุล 

5) โครงการธนาคารโรงเรียน  5,000 นางสาวเมธาวี  คำรินทร ์
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (12%) 153,710  

1) โครงการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร 5,000 นางสาวปรียาดา  ทะพงิค์แก     

2) โครงการงานธุรการ 60,000 นางสาวสุทธิดา  เกิดมี 

3) โครงการพัฒนาความสัมพันธก์ับชุมชน 11,000 นางณัฐกาญจน์    ศรีลาชยั    

4) โครงการงานประชาสัมพันธ์ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 30,000 นายปริญ  อ่ิมนิธิกุล 

5) โครงการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 10,000 นายปริญ  อ่ิมนิธิกุล 

6) โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 5,000 นางสาวปรียาดา  ทะพงิค์แก     

7) โครงการยานพาหนะ 3,000 นายปวัสศักดิ์  รินไชยยา 

8) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 25,574 นายสำราญ คำเป็ง     

9) โครงการพัฒนางานโสตทัศนปูกรณ์ 4,136 นายภาคภูมิ  วงศ์วรรณา     



รายการงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
รายหัว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มงานกิจการนักเรียน  (10%)                126,425  

1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธปิไตยในโรงเรียน - นายอินทร์แสง เขียวพันธ์   

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 25,600 นางมยุรี  ไชยวงค์    

3) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  - นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์   

4) โครงการพัฒนากิจการลูกเสอืโรงเรียนบ้านสันป่าสัก 13,100 นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์   

5) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 41,325 นางณชิกุล  ต้อตานา 

6) โครงการโรงเรียนคุณธรรมชัน้นำ 5,000 นางสุธารัตน์  ปวงจักร์ทา 

7) โครงการบูรณาการวนัสำคัญ 16,000 นางสรัลชนา  เฟื่องฟ ู

8) โครงการสถานศึกษาสีขาว 10,000 นายพชธกร   ดวงสวา่ง 

9) โครงการปัจฉิมนิเทศ 15,400 นางสรัชชนา  เฟื่องฟ ู

รวมงบประมาณที่ใชท้ั้งสิ้น 1,992,451  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


