
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 

 การจัดการศึกษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารในปีการศึกษา 2564 ใช้แหล่งเงินงบประมาณจาก 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน  เงินคงเหลือปีการศึกษา  2563 และโรงเรียนยังได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของปีการศึกษา 2564 ซึ่ง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรโดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 25  มิถุนายน 2564  แหล่งเงินงบประมาณประกอบด้วย 

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนรายหัว) 
๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
๓. ค่าหนังสือเรียน 
๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเงินนอกงบประมาณอ่ืนประเภทเงินรายได้สถานศึกษา เงินโครงการอาหารกลางวัน 
ที่ได้รับสนับสนุนจาก (เอกชน) สามารถแสดงแหล่งงบประมาณประเภทต่าง ๆ  ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี  1   แสดงแหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนรายหัว และเงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ(ถ้ามี) 
ยกมาจากปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 เงินอุดหนุนรายหัว (คงเหลือเพียง 31  มีนาคม 2563) กรุงไทย อุดรธานี สพฐ. ยกมา 
2 เงินอุดหนุนรายหัวทั่วไป(คงเหลือเพียง 31 มีนาคม 2563) กรุงไทย บ้านดุง - 
3 เงินรายได้สถานศกึษา(คงเหลือเพียง 31 มีนาคม 2563) (ออมสิน บ้านดุง) - 

 รวมเงินคงเหลือจากปีการศึกษา 2563 - 
ตารางท่ี  2   แสดงประมาณการเงินงบประมาณ ปีการศึกษา  2564 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาโดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปีปีการศึกษา  2564 หลักเกณฑ์การจัดสรรโดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ณ วันที่  25  
มิถุนายน 2564   จ านวนเงิน/คน/ปี 

ที ่ รายการ 

เกณฑ์การจัดสรรตามข้อมูล 25 มิ.ย.64 รร.,มัธยมศึกษาขนาด
เล็กท่ีมีนักเรียน 300 

คนลงมาเพิ่ม  
1,000- 

รวม 
มัธยมต้น 

มัธยม
ปลาย 

อ่ืนๆ 

200 คน 110 คน  310 คน 310 คน 
1 อุดหนุนรายหัว 3,500 3,800 - - 1,118,000 
2 รร.มัธยม ขนาดเล็ก (เพ่ิมรายหัวละ 1,000) - 
3 อุดหนุน นร.ยากจน(ปจฐ)** 83X1,500X2 - - - รอจัดสรรในระบบ 

4 อุปกรณ์การเรียน 420 460 - - 134,600 
5 เครื่องแบบนักเรียน** 450 500 - - 145,000 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 880 950 - - 280,500 



 
**  เงินทุกตัวประมาณการตลอดปีการศึกษา  ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน เบิกจ่ายครั้งเดียว 
**  เงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน  ประมาณการ 2  ภาคเรียน   
 
ตารางที่  3  แสดงแหล่งเงินนอกงบประมาณประเภทรายได้สถานศึกษา (ถ้ามี)รายได้ประจ า และจากการ 
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับในปีการศึกษา 2564 และเงินโครงการ (ธนาคารออมสิน) ดังนี้ 

ที ่ รายการ/แหล่งที่มา จ านวนเงิน 
1 ระดมทรัพยากรเงินทุนเพ่ือการอาชีพนักเรียน - 
2 รับบริจาคทั่วไป - 
 รวม  - 

 
ตารางท่ี  4 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณส าหรับปีการศึกษา 2564  งบอุดหนุนทั่วไป 

7 หนังสือแบบเรียน ใช้เกณฑ์การจัดสรรตามคู่มือนโยบาย 15 ปี 319,084 
รวมโครงการสนับสนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  1,997,184 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณอุดหนุนรายหัวจ านวน  1,118,000  บาทงบประมาณจัดสรรใช้จ่าย 
2 รายการ แยกดังนี้ 
ที ่ รายการ ร้อยละ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งบประมาณส าหรับรายจ่ายทั่วไป 35 391,300.00   
2 งบประมาณส าหรับบริหารงานกลุ่มงานต่างๆ 65 726,700.00   

  รวมงบประมาณ 1,118,000.00   
 
     
1. งบประมาณส าหรับรายจ่ายทั่วไป ร้อยละ 35 จ านวนงบประมาณจัดสรร  391,300.00 บาท มีรายการดังนี้ 
 
ที ่ รายการ ต่อหน่วย งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ค่าไฟฟ้า  (เดือนละ 16,000  x 12 เดือน) ตลอดปี 192,000   
2 Covid-19 ตลอดปี 10,000   
3 งบประมาณส าหรับเบิกจ่ายการไปราชการ ตลอดปี 30,000   
4 ค่าน้ ามันตัดหญ้า/น้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดปี 15,000    
5 น้ ายาท าความสะอาด ตลอดปี 5,000   
6 น้ าดื่ม+รับรองแขก ตลอดปี 8,000  
7 โครงการพิเศษกรณีเร่งด่วน/ช าระหนี้ค้างจ่าย ตลอดปี 126,300    
8 ค่าบ ารุงรักษารถยนต์โรงเรียน  ตลอดปี 3,000   
9 ค่าโทรศัพท์โรงเรียน  ตลอดปี 2,000   
  รวมงบประมาณ 391,300   
     



              จากตารางที่  4  งบประมาณท้ังสิ้น 1,118,000.00 บาท ได้จัดสรรเพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้งบประมาณ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุด ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน และครูตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และตรงกับ
มาตรฐานการศึกษา  แบ่งเป็น 4  ส่วนดังนี้ 
 
ส่วนที่  1  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี   เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน)รวม 1,118,000.00  บาท แบ่งการจัดสรรเป็น
บริหารงาน 6 หมวดดังนี้(ตารางที่ 5) 
 

งบประมาณที่ได้จัดสรร 6 หมวด จัดสรรงบประมาณ 726,700.00 บาท ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ ร้อยละ งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1 งบประมาณกลาง 10 72,670.00 ผู้อ านวยการ  
2 กลุ่มบริหารวิชาการ 65 472,355.00 นายมกรธวัชสรุิยะกาญจน ์  
3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 10 72,670.00 นายวัชรพงษ์ผาขาวบวช  
4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 5 36,335.00 นางจินตนา  หัสดร  
5 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5 36,335.00 นายปรีชาชัยเอี้ยงลักขะ  
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 36,335.00 นายมานะเมฆศร ี  
 รวม 100 726,700.00   

 
 
 
 
 

2. งบประมาณส าหรับการบริหารงานกลุ่มงานต่างๆ ร้อยละ 65 จ านวนงบประมาณจัดสรร 726,700.00 บาท 
 
ที ่ รายการ ร้อยละ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งบประมาณกลาง 10 72,670.00   
2 กลุ่มบริหารวิชาการ 65 472,355.00   
3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 10 72,670.00   
4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 5 36,335.00   
5 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5 36,335.00   
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 36,335.00   
  รวม 100 726,700.00   
     
     



 

1 กลุ่มบริหารวิชาการ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ งบประมาณ  472,355.00 บาท 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564   งบอุดหนุนทั่วไป ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 6,355.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน+์คณะ 

2 พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ  50,000.00 น.ส.มณัฑนาผาใต ้

3 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

15,000.00 นางทวีรัตน์  ไชยาปัน 

4 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

10,000.00 น.ส.ปิยภรณ์ศิริมา+คณะ 

5 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

40,000.00 นายจ ารอง แดงเหลือง+คณะ 

6 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

25,000.00 นายคุณาวุฒิ สิงห์ทอง +คณะ 

7 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 60,000.00 น.ส.ศิโรรัศมิ์ขุราษี+คณะ 

8 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา 

20,000.00 นายนุกูลโคมทอง + คณะ 

9 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ  

65,000.00 นายวสันต์ เมิกข่วง +คณะฯ 

10 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

25,000.00 นางปรียนันท์ ดวงแก้ว+คณะ 

11 ปฐมนิเทศปัจฉิมนเิทศและอ าลาสถาบัน +รับนักเรียน 20,000.00 นางเพชรยุภา สรุิยกาญจน ์

12 โครงการกีฬาภายใน 20,000.00 นายนุกูลโคมทอง + คณะ 

13 ระบบการนเิทศภายในสถานศึกษา 5,000.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน ์

14 ส่งเสริมและพัฒนาการวิจยั 1,000.00 น.ส.ปิยภรณ์ศิริมา 

15 พัฒนาระบบงานทะเบียนวดัผลและประเมินผล 50,000.00 นางเพชรยุภา สรุิยกาญจน ์

16 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000.00 น.ส.มณัฑนาผาใต ้

17 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมดุ๓ ดี+รักการอ่าน 3,000.00 นางทวีรัตน์  ไชยาปัน 

18 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ 15,000.00 นายวสันต์ เมิกข่วง 

19 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนกิจกรรมนักเรียน 8,000.00 นายมกรธวัช สุรยิะกาญจน ์

20 
แนะแนวส่งเสริมการศึกษาต่อ และ กิจกรรม Open 
house เปิดบ้านวิชาการ 

10,000.00 น.ส.ปิยภรณ์ศิริมา 

21 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ(DMC) ข้อมูลนักเรียน 12,000.00  นายวสันต์ เมิกข่วง   

22 พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 2,000.00 นางทวีรัตน์  ไชยาปัน 

 รวมเงินทั้งสิ้น 472,355.00   

 

 
 
    



2.  งบเรียนฟรี 15 ปี รายการ 4 รายการ งบประมาณ 280,500.00 บาทแยก 2 ระดับดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดสรรรายหัวคนละ 880  บาท จ านวน 200 คน จ านวนเงิน 176,000.00 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดสรรรายหัว คนละ 950 บาทจ านวน 110 คน จ านวนเงิน 104,500.00บาท 

 
ที ่ รายการ ร้อยละ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการ/กิจกรรมกิจกรรมวิชาการ) 35 98,175.00 -เพ่ือสนองนโยบาย  

ภาครัฐ  และถั่วจ่ายได้
ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมทุกรายการ 
 
  

2 โครงการ/กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 15 42,075.00 
3 โครงการ/กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานที ่ 25 70,125.00 
4 โครงการ/กิจกรรม บริการสารสนเทศ ICT 40 ชั่วโมง/ปี 25 70,125.00 

 รวม 100 280,500.00 
 
 
หมายเหตุ  เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล และ สื่อ-อุปกรณ์ ICT เพ่ือการเรียนการสอนของนักเรียน ประจ าห้องเรียน 
  มีดังนี้  
1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าห้องเรียน  
2. ปรับซ่อมครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าห้องเรียน 
3. ติดตั้งโปรเจคเตอร์ประจ าอาคารหอประชุม 

ตารางการจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 
 

ราย 
การที ่

 1 โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ 
 (กิจกรรมวิชาการ) 

เรียนฟรี 15 ปี ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
1.1.จัดซื้อวัสดุการเรยีนวิชาดนตร ี 93,175.00 นายนิกร ค าแสนกุล 

ถั่วจ่ายกิจกรรม
ร่วมกัน   

ทุกรายการ 

1.2 กิจกรรมวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
O-Net ม.3,6 5,000.00 นายมกรธวัชสุริยะกาญจน์ 

 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 

2 โครงการ/กิจกรรม กลุ่มกจิการนักเรียน 
 (คุณธรรมจริยธรรม) 

เรียนฟรี 15 ปี ผู้รับผิดชอบ 

2.1 กิจกรรมวันส าคญั  (ได้แก่วันสถาปนาโรงเรียน, วัน
สิ่งแวดล้อมโลกวันไหว้คร,ู วันเข้าพรรษา,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10,วันแม่,วันเยาวชนฯ) 

35,075.00 
 

นางจินตนา หัสดร 
นายวัชรพงษ์ผาขาวบวช 
นางกรรณิการ์ เลี้ยงลักขะ 

2.2 กิจกรรมคณุธรรม น าวิชาการ 4,000.00 นางจินตนา หัสดร +คณะ 

2.3 อบรมส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
(วันสถาปนา,วันร าลึกวชิราวุธ) 3,000.00 นายวัชรพงษ ์ ผาขาวบวช 

3. โครงการ/กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานที ่ กลุ่มบริหารวิชาการ 70,125.00 นายมกรธวัชสุริยะกาญจน์  

4. โครงการ/กิจกรรม บริการสารสนเทศ ICT 

   40 ชั่วโมง/ปี 70,125.00 นายวสันต ์ เมิกขว่ง  

รวมงบประมาณเรียนฟรี 15 จ านวน 6 รายการ 280,500.00   
 



 

3. )  กลุ่มบริหารงานงบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณ 36,335.00 บาทดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564   งบอุดหนุนทั่วไป ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ   15,335.00 นางจินตนา หัสดร 

2 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงาน 10,000.00 นายจ าลอง  แดงเหลือง 

3 พัฒนางานการเงินและบญัชี 5,000.00 นางมนตรีรตัน์แดงเหลือง 

4 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑส์ านักงาน งปม. 6,000.00 นางวิภาวดีมุ่งเกิด 

  รวมงบประมาณ 36,335.00  

 
 
 

 
  

4.)  กลุ่มบริหารงานบุคลากรได้รับจัดสรรงบประมาณ 36,335.00 บาทดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564   งบอุดหนุนทั่วไป ผู้รับผิดชอบ 

1 
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล(ค่าจา้งบุคลากรอื่นๆ เชน่พนกังานท า
ความสะอาด) 

16,335.00 นายมานะเมฆศร ี

2 
อบรมพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏบิัติการประจ าปีและศึกษาดู
งาน 

10,000.00 นายมานะเมฆศร ี

3 พัฒนาครูสู่มืออาชีพชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 10,000.00 นายมานะเมฆศร ี

  รวมเงิน 36,335.00  

 
 
    

5.)  กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปได้รับจัดสรรงบประมาณ 72,670.00 บาทดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564   งบอุดหนุนทั่วไป ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 30,000.00 นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวช 

2 งานอนามัยโรงเรียน 15,000.00 นายนุกูล + ครูธานินทร ์

3 กิจกรรมบริการสาธารณะ+สัมพันธ์ชุมชน 10,000.00 นายวัชราพงษ์ ผาขาวบวช 

4 พัฒนาระบบงานสารบรรณและธรุการ 11,670.00 นางณัฐธยาน์  ณ อุบล 

5 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,000.00 นายวัชรพงษ์ผาขาวบวช 

7 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 4,000.00 นายวัชรพงษ์ผาขาวบวช 

  รวมเงิน 72,670.00  
  

6.)  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ 36,335.00 บาทดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2564  งบอุดหนุนทั่วไป ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรยีน 5,335.00 นายปรีชาชยั เอีย้งลักขะ+ คณะ 

2 ป้องกันและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 1,000.00 นายปรีชาชยั เอีย้งลักขะ+ คณะ 

3 พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและค่านยิมหลักของผูเ้รียน 3,000.00 นางกรรณิการ์  เอีย้งลักขะ 

4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 15,000.00 น.ส.ศิโรรัศมิ์ขุราศี +คณะ 



 
ส่วนที่  2  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 4 รายการ  ได้แก่ 1. ค่าหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์
การเรียน  2.ค่าเสื่อผ้าและเครื่องแบบ  3. ค่าพาหนะ และ 4 ค่าอาหารกลางวัน 

การด าเนินงาน  โรงเรียนได้ใช้เกณฑ์การจัดสรรให้นักเรียนที่ยากจน ที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน  
40,000  บาทต่อปี ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
                  1.  ส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน รายงานข้อมูลให้ สพม.อุดรธานี ทราบเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
         2.  ส ารวจความต้องการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดสรรใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
         3.ด าเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน 
.                  4.  รายงานผลการด าเนินการ 
 การใช้จ่ายงบประมาณ    โรงเรียนด าเนินการจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนจากจนตามความเหมาะสม ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนดังกล่าวบาง
รายการ ซ้ ากับรายการโครงการ เช่น รายการอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ค่า
พาหนะนักเรียนในเขตบริการมีที่พักอาศัยห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 3 กิโลเมตร ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจนเพ่ิมเติม เพียง 2 รายการคือ ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนโดยส ารวจความต้องการ
พ้ืนฐานเด็กนักเรียนยากจน  ดังนี้ 

1) ความต้องการด้านค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
2) ความต้องการค่าอุปกรณ์การเรียน 

(การได้มาซึ่งงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยการคัดกรองนักเรียนในระบบ)

5 โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 8,000.00 นายนุกูลโคมทอง + คณะ 

6 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2,000.00 นางกรรณิการ์  เอีย้งลักขะ 

7 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 2,000.00 นางจินตนา หัสดร 

  รวมเงิน 36,335.00  



ส่วนที่  3  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ได้แก่รายการ หนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่า
อุปกรณ์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมจ านวนเงิน 879,184.00บาท เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว มีวัตถุประสงค์

การใช้จ่ายตามนโยบายของ สพฐ  โรงเรียนจึงวางแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 1. รายการค่าหนังสือเรียน   งบประมาณ   319,084.00 บาท ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.1ครูผู้สอนเป็นผู้คัดเลือกหนังสือน าเสนอคณะกรรมการวิชาการและผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 
และผู้แทนกรรมการนักเรียน) 
  1.2  หนังสือเรียนที่ใช้ในปีการศึกษา  2564 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
          1) หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551ใช้ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 – 6 ( 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่รวม ประวัติศาสตร์และสาระเพ่ิมเติม)   

1.3แบบฝึกหัดที่ใช้ในปีการศึกษา  2564 แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
      1) แบบฝึกหัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551ใช้ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6คัดเลือกหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551  

1.4. การจัดซื้อหนังสือ 
       1)  โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การพัสดุ  พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยวิธีสอบราคาเนื่องจากเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท  
       2) หนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 
โรงเรียนจัดซื้อใหม่100  % ของจ านวนนักเรียน 
  3)หนังสือแบบฝึกหัดโรงเรียนจัดซื้อเฉพาะที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดโดยจัดซื้อ100% ของ
จ านวนนักเรียน 
         4)  เมื่อด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนลงบัญชีพัสดุควบคุมหนังสือ
เรียนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ 

       5)โรงเรียนจัดระบบยืมหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคนและสามารถส่งต่อไปยัง 
นักเรียนรุ่นต่อไป 
 2.  รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณ  145,000.00  บาท    
          โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนนโยบายไม่เสียค่าใช้จ่าย  15 ปี  รายการเครื่องแบบนักเรียน 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนโดยตรง 
  2.1เมื่อได้รับเงินงบประมาณ โรงเรียนจะตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจ านวน
เงินจ านวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจ านวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน 

2.2ประชุม ชี้แจงให้นักเรียน ผู้ปกครองทราบนโยบาย และแจ้งให้เลือกซ้ือเครื่องแบบ 
นักเรียนได้ตามความต้องการและให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน 
  2.3แต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย2คนเพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนโดยตรงและให้นักเรียนลง
ลายมือชื่อรับเงินกรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพ่ือไว้เป็น
หลักฐานการจ่าย 

2.4 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน/ผู้ปกครอง เก็บไว้เพ่ือรอการตรวจสอบ 
  2.5  โรงเรียนตรวจสอบหากพบว่านักเรียนไม่มีเครื่องแบบนักเรียนโดยที่น าเงิน 
ไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ 



3.  รายการค่าอุปกรณ์การเรียน 134,600 บาท (2 ภาคเรียน) 
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนนโยบายไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี รายการอุปกรณ์การเรียน
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน และผู้ปกครองโดยตรงเพื่อน าไป
เลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้นดังนี้ 

3.1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเช่นกระดาษสีน้ าสีเทียนปากกา ดินสอเป็นต้น 
3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นสมุดดินสอยางลบปากกาไม้บรรทัด 

ไม้โปรแทรกเตอร์วัสดุฝึก ICT เป็นต้น 
3.4 วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินจะจ่ายภาคเรียนละ  1  ครั้งการควบคุมติดตามและ 

ตรวจสอบโรงเรียนปฏิบัติเหมือนกับการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 

4.   รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 280,500 บาท 
     โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนนโยบายไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี รายการกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน
ดังต่อไปนี้ 
  1) กิจกรรมวิชาการจัดให้ทุกคน/ครั้ง/ปี 
  2) กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดจัดให้ทุกคน/ครั้ง/ปี 
  3) กิจกรรมการทัศนศึกษา จัดให้ทุกคน/ครั้ง/ปี 

4) การให้บริการสารสนเทศ/ICT อย่างน้อยปีละ40ชั่วโมง/คน 
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้   
 4.1เมื่อได้รับเงินงบประมาณโรงเรียนตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงิน 

 จ านวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารและจ านวนที่ได้รับการจัดสรรว่ามีจ านวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน 
4.2ก าหนดกิจกรรมทีจ่ะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี4ฝ่าย 
4.3การใช้จ่ายเงินงบประมาณโรงเรียนด าเนินการตามระเบียบของทางราชการเพ่ือให้ 

เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
4.4 จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ส่วนที่ 4  เงินรายได้สถานศึกษา ซึ่งได้จากเงินคงเหลือจากปีการศึกษา 2563  จ านวน 0.00 บาท และคาดว่าจะ
ได้รับในปีการศึกษา  2564 จ านวน  -  บาท  รวมทั้งสิ้น  0.00 บาท  


