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โรงเรียนบ้านหนองเทา 
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จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แยกรายละเอียดตามจ านวนนักเรียนในปีงบประมาณ 2563 
เพื่อประมาณการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

 
1. งบประมาณเงินอุดหนุนที่ค านวณตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 100% 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน งบประมาณรายหัว รวมทั้งสิ้น 

ก่อนประถมศึกษา 40 1,700 68,000 
ประถมศึกษา 140 1,900 266,000 
มัธยมศึกษา 67 3,500 234,500 

รวมงบประมาณรายหัว 568,500 
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินรายหัว) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจริง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ครั้งที ่ ร้อยละที่ได้รับจัดสรร ภาคเรียนที ่ รวมทั้งสิ้น 

1 70 2/2563 231,750 
2 30 2/2563 92,750 
3 70 1/2564 118,800 
4 30 1/2564 96,200 

รวมงบประมาณรายหัว 539,500 
 
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

ขาดแคลน 
3.1 ระดับประถมศึกษา รายหัวละ 500 บาท /ภาคเรียน 
3.2  ระดับมัธยมศึกษา รายหัวละ 1,500 บาท /ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน ได้รับโอนเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจนขาดแคลน จ านวน 113 คน  

ภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน ได้รับโอนเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจนขาดแคลน จ านวน 102 คน 

 
 
 
 
 
 



 
4. เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษา, 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

4.1 ค่าหนังสือแบบเรียน 

ครั้งที ่ ร้อยละที่ได้รับจัดสรร ภาคเรียนที ่ รวมทั้งสิ้น 

1 70 1/2564 124,886 
2 30 1/2564 50,630 

รวม 175,516 
 

4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ครั้งที ่ ร้อยละที่ได้รับจัดสรร ภาคเรียนที ่ รวมทั้งสิ้น 

1 70 2/2563 32,715 
2 30 2/2563 13,285 
3 70 1/2564 32,880 
4 30 1/2564 14,050 

รวม 92,930 
 

 4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ครั้งที ่ ร้อยละที่ได้รับจัดสรร ภาคเรียนที ่ รวมทั้งสิ้น 

1 70 1/2564 66,960 
2 30 1/2564 29,190 

รวม 96,150 
 

 

 

4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ครั้งที ่ ร้อยละที่ได้รับจัดสรร ภาคเรียนที ่ รวมทั้งสิ้น 

1 70 2/2563 52,005 

ครั้งที ่ ร้อยละที่ได้รับจัดสรร ภาคเรียนที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 

1 45.75 2/2563 
ประถมศึกษา 69 34,500 
มัธยมศึกษา 44 66,000 

2 39.84 1/2564 
ประถมศึกษา 60 30,000 
มัธยมศึกษา 42 63,000 

รวม 215 193,500 



2 30 2/2563 20,995 
3 70 1/2564 52,840 
4 30 1/2564 22,125 

รวม 147,965 
 

5. เงินค่าอาหารกลางวัน 

ครั้งที ่ ภาคเรียนที ่ จ านวนวัน วันละ รวมเป็นเงิน 

1 2/2563 50 3,580 179,000 
2 2/2563 50 3,620 181,000 
3 1/2564 19 3,620 68,780 
4 1/2564 31 3,680 114,080 
5 1/2564 50 3,620 181,000 

รวม 723,860 
 
6. เงินอ่ืนๆ 

6.1 เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ - บาท 
6.2 เงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์     -          บาท 
6.3 เงินจาก อปท.       40,620 บาท 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านหนองเทา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามหมวด 



 

ที่ได้รับจัดสรร เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค 

ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง 
539,500 - 113,40

0 
- 186,600 141,500 98,000 - - 

รวม - 113,40
0 

- 186,600 141,50
0 

98,000 - - 
 

แยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหมวด ดังนี้ 
1.1 หมวดเงินเดือน  -  บาท 
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

หมวด จ านวน รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าจ้างครูอัตราจ้าง ค่าจ้างพนักงานขับรถ ค่าจ้างนักการภารโรง 

ค่าจ้างชั่วคราว 113,400 - - 113,400 
 

 1.3 หมวดค่าตอบแทน 

หมวด จ านวน 
รายการค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน 

วิทยากร 

ค่าตอบแทน 

วิทยากรวิชาชีพ 

ค่าตอบแทน 

วิทยากรท้องถิ่น 

ครูช่วยสอน 

ค่าตอบแทน - - - - - 
 

 1.4 หมวดค่าใช้สอย 

หมวด จ านวน 
รายการค่าใช้จ่าย 

ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้าง
ซ่อมแซม 

ค่าจ้างเหมา
บริการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าใช้สอย 186,600 - - 50,000 - 2,200 134,400 
 

 

 

  

ตารางแสดงการจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี2563
งบประมาณ 2563 

 



 

ล าดับ ชื่อโครงการ กิจกรรม จ านวนเงิน ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ 

1  

กิจกรรมวิชาการ 

การจัดกิจกรรมค่าย
วิชาการ 

-ประถม 
25,000 บาท 

-มัธยมศึกษา 
35,000 บาท 

วิชาการ นางสาวนิภาพร วงษาเนาว์ 

2 O-NET, NT,LAS,RT ยกระดับผลสัมฤทธิ์ -ประถม 5,000 
บาท 

-มัธยมศึกษา 
5,000 บาท 

วิชาการ นางสาวนิภาพร วงษาเนาว์ 

3 โรงเรียนคุณธรรม ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรม 

-มัธยม 5,000 
บาท 

วิชาการ นางสุชญา นิวงษา 

4. โรงเรียนคุณภาพฯ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าเอกสาร 

5,000 บาท วิชาการ นายศราวุธ แวงธิสาร 

5. วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมน านักเรียน
ไปร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

10,000 บาท บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นางสุชญา นิวงษา 

6. วันส าคัญของชาติ จัดกิจกกรรมวันส าคัญ 5,000 บาท บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นางนิทัศนา เพียรภายลุน 

 -วันเด็ก ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดงาน
วันเด็ก 

-ประถม 5,000 
บาท 

    -มัธยมศึกษา
5,000 บาท 

บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นายปิยะ พรหมอารักษ์ 

 -วันคล้ายวันสวรรคต 
ร.9 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นางนิทัศนา เพียรภายลุน 

 -วันสถาปนาลูกเสือ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท บริหาร 

งาน

นายสิรภพ พลสุวรรณ 



 

 

 

ทั่วไป 

 -วันไหว้ครู ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นางนิทัศนา เพียรภายลุน 

 -ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรมเลือกตั้งนักเรียน 

1,000 บาท บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นายสิรภพ พลสุวรรณ 

 -วันสุนทรภู่/
ภาษาไทย/ยาเสพติด 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรม 

3,000 บาท บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นายสิรภพ พลสุวรรณ 

 -วันวิทยาศาสตร์  ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรม 

2,000 บาท บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นายศราวุธ แวงธิสาร 

7 บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัด
กิจกรรม 

-อนุบาล 1,000 
บาท 

บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นางณัฐธิระนันนท์  

8 กีฬา เครือข่าย กีฬา
อ าเภอ กีฬาเขต 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เครือข่าย อ าเภอ เขต 

30,000 บาท บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นายปิยะ พรหมอารักษ์ 

9 -งานอนามัยโรงเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยา
รักษาโรค  

-มัธยมศึกษา 
5000 

  

10 อบรมพัฒนา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

พัฒนาตนเองของ
บุคคลากรในโรงเรียน
ด้านลูกเสือ 

-ประถม 
10,000 บาท 

-มัธยมศึกษา 
10,000 บาท 

บริหาร 

งาน
ทั่วไป 

นายสิรภพ พลสุวรรณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


