
11 

แผนการใช้แผนการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณงบประมาณ  
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 22555599  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ้านเตาบ่าเตาบ่า  
สํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามหาสารคามสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามหาสารคาม  เขเขต ต 22  
สํานกังานคณะกรรมการกสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานารศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

กระทรวงศกึษาธิการกระทรวงศกึษาธิการ  



คํานาํ 
 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2559 
ให้แก่โรงเรียนบ้านเตาบ่า ในแผนงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนบ้านเตาบ่า ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของสํานัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน โรงเรียนโดยมีผู้บริหาร 
ครูอาจารย์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเกิดความเสมอดภาค คุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านเตาบ่า หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูและนักเรียน  
ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ดําเนินการจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

        กลุ่มงานอํานวยการ 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า 
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ตอนท่ี 1 การบริหารงบประมาณ 
 
1. รูปแบบการจัดสรร 
 
 งบประมาณรายจ่ายปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดสรรดังน้ี 
 1. งานดําเนินการ 
  1.1 งานวิชาการ (50%) 
  1.2 งานบริหารทั่วไป (10%) 
  1.3 งบสํารองจ่าย (10%) 
 2. งานกลยุทธ์ (20%) 
 3. ค่าสาธารณูปโภค (10%) 
 
2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง ประเภทงบรายจ่ายมีดังน้ี 
 1. งบบุคลากร 
  1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 
 2. งบดําเนินการ 
  2.1 ค่าตอบแทน 
  2.2 ค่าใช้สอย 
  2.3 ค่าวัสดุ 
  2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
 3. งบลงทุน 
  3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
  3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
3. รายการงบประมาณ 
 
 โรงเรียนบ้านเตาบ่า ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงิน
อุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559 ดังน้ี 
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ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
25,500 

1,700  บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
136,800 

1,900  บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

3 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คน 36,000 500 บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

รวม 198,300  
 
 
4. การจัดสรรงบประมาณ 
 
 โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2559 ดังน้ี 
 

รายการ 
ก่อนประถมศกึษา ประถมศึกษา รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. งานดําเนินการ 
   1.1 งานวิชาการ 
   1.2 งานบริหารทั่วไป 
   1.3 งบสํารองจ่าย 

 
13,000 
2,500 
2,500 

 
50 
10 
10 

 
86,400 
17,280 
17,280 

 
50 
10 
10 

 
99,400 
19,780 
19,780 

 
50 
10 
10 

2. งานกลยุทธ์ 5,000 20 34,560 20 39,560 20 
3. ค่าสาธารณปูโภค 2,500 10 17,280 10 19,780 10 

รวม 25,500 100 172,800 100 198,300 100 
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5. การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 
 

 อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้าน
เตาบ่า วันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังน้ี 
 

ที่ งาน โครงการ งบประมาณ 
1. งานดําเนินการ 
     1.1 งานวิชาการ 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 0 
2 
 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ปฐมวัย 9,400 
การเรียนรู้ประถมศึกษา 45,000 
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1,000 

3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 

การวัดและประเมินผลการเรยีน 1,000 

4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

การวิจัยในช้ันเรียน 1,000 

5 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 5,000 

6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 10,000 
7 การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน 1,000 
8 การแนะแนวการศึกษา แนะแนว 0 
9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 0 

10 การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาอ่ืน 

ค่ายกิจกรรม 1,000 

11 การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา 

สัมพันธ์ชุมชน 1,000 

12 การจัดทํา และเสนอของบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 
13 การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล  

รายงานผลการใช้เงิน และผลการ
ดําเนินงาน 

ตรวจสอบภายใน 0 

14 ระดมทรัพยากรและการลงทนุ - 0 
15 การบริหารการเงิน บริหารการเงิน 0 
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ที่ งาน โครงการ งบประมาณ 
16 การบริหารบัญชี บริหารบัญชี 0 
17 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ บริหารพัสดุและสินทรัพย์ 0 
18 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 
พัฒนาบุคลากร 5,000 

19 งานธุรการ สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์ 0 
20 งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 0 
21 งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พัฒนาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน 

1,000 

22 การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาอาคารสถานที่ 10,000 

23 การรับนักเรียน สํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 0 
24 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา    
25 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2,000 

กีฬาและนันทนาการ 2,000 
โรงเรียนวิถีพุทธ 2,000 
ลูกเสือ เนตรนารี 2,000 
ประชาธิปไตยในโนโรงเรียน 0 
สหกรณ์โรงเรียน/ออมทรัพย์ 0 

26 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  การพัฒนาเว็บไซต์ 0 
รวม 99,400 

    1.2 งานบริหารทั่วไป 
          ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับโรงเรียน     19,780 

รวม     19,780 
    1.3 งบสาํรองจ่าย  19,780 

รวม     19,780 
2. งานแผนกลยุทธ ์  
    2.1 งานโครงการพิเศษ (เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน) 9,560 
    2.2 งานโครงการพิเศษ (ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้) 20,000 
    2.3 งานโครงการพิเศษ (ความเป็นเลิศทางวิชาการ) 8,000 
    2.4 งานโครงการพิเศษ (วันสําคัญ) 2,000 

รวม 39,560 
 
 



5 

ที่ งาน โครงการ งบประมาณ 
3. ค่าสาธารณูปโภค  
    3.1 ค่าไฟฟ้า 10,000 
    3.2 ค่าโทรศัพท์ 9,780 

รวม 19,780 
รวมทั้งสิน้ 198,300 
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ตอนท่ี 2 การตรวจสอบการใช้เงนิงบประมาณ 
 
เงินงบประมาณและเงินงบประมาณคงเหลือ 
 
1.  เงินใหม่ได้รับในปีงบประมาณ 2559 ได้รับโอนเงินเข้าธนาคาร และได้ใช้เงินในภาคเรียนที่ 2/2558 

และ 1/2559 จะเป็นเงินงบประมาณใช้ทําแผนงานโครงการต่างๆ ในปี 2559 และโอนให้ใน 
 1.1 ภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่....................................................  (สพฐ.โอนให้โดยตรง.........%) 
 1.2 ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่....................................................  (สพฐ.โอนให้โดยตรง.........%) 
 คงเหลือที่ยังไม่ได้โอน.......................บาท  (สพฐ.โอนให้โดยตรง)  หรือ 
 ได้รับเงินเกิน.......................บาท  (สพฐ.โอนให้โดยตรง) 
 รวมเงินปีงบประมาณ 2559 จํานวน...........................................บาท (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559)

นักเรียนรวม................คน  ก่อนประถม................คน  ประถม................คน 
2. เงินเก่าและโครงการเก่าที่เหลือจากปีงบประมาณ 2558 (ณ วันที่ 30 กันยายน / 1 ตุลาคม 2558) 
 2.1 สมุดคู่ฝาก เงินอุดหนุน ณ วันที่ 30 กันยายน / 1 ตุลาคม 2558 
 รวมเงิน...........................................บาท 
 2.2 สมุดคู่ฝาก เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค ณ วันที ่30 กันยายน / 1 ตุลาคม 2558 
 รวมเงิน...........................................บาท 
  2.3 สมุดคู่ฝากวันที่...................................................รวมเงิน...........................................บาท   
 (ดูเงินคงเหลือปี 2558 สพฐ. โอนให้ไม่ครบ) 
 2.4 ดูเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 รวมเงิน...........................................บาท 
 (เฉพาะยอดเงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือ) 

2.5 ดูเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 รวมเงิน...........................................บาท 
 (เฉพาะยอดเงินอุดหนุนรายหวัคงเหลือ) 

2.6 ดูเงินคงเหลือประจําวัน (ยังมาไม่ครบ) วันที่...................................................   
รวมเงิน...........................................บาท (เฉพาะยอดเงินอุดหนุนรายหัว) 

 
 



ข้อมูลแผนปฏิบัติการการใชเ้งินอุดหนนุ   
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถงึ 30 กันยายน 2559 

 
1.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (เงินเก่า) จากปีงบประมาณ 2558 
2. เงินเก่าปีงบประมาณ 2558 มาช้า วันที่.................................................... 
3. เงินค่าสาธารณูปโภคในเงินรายหัว (เงินเก่า) คงเหลือจากปีงบประมาณ 2558 
4. เงินค่าใช้จ่ายรายหัวที่ได้รับใหม่ (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559)   
    รวมเงินค่าใช้จ่ายรายหัวทั้งหมดในปีงบประมาณ 2559 

จํานวน...........................................บาท 
จํานวน...........................................บาท 
จํานวน...........................................บาท 
จํานวน...........................................บาท 
จํานวน...........................................บาท 

ชื่อแผนงาน/โครงการ/งาน 
จํานวนเงิน 
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

แผนปฏิบัติงานและจัดทาํโดยวิธีการ-แผนการเบิกจ่าย 

ชื่อผู้รับผิดชอบ วันที่เดือนป ี
เริ่มโครงการ 

วันที่เดือนป ี
สิ้นสุด

โครงการ 

คาดว่าจะ
เบิกจ่าย
บางส่วน 
(บาท) 

คาดว่าจะ
เบิกจ่าย
ทั้งหมด 
(บาท) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       
การเรียนรู้ปฐมวัย       
การเรียนรู้ประถมศึกษา       
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง       
การวัดและประเมินผลการเรยีน       
การวิจัยในชั้นเรียน       
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา       
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้       
การนิเทศภายในโรงเรียน       
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน       
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ชื่อแผนงาน/โครงการ/งาน 
จํานวนเงิน 
ที่ได้รับ
อนุมัติ 

แผนปฏิบัติงานและจัดทาํโดยวิธีการ-แผนการเบิกจ่าย 

ชื่อผู้รับผิดชอบ วันที่เดือนป ี
เริ่มโครงการ 

วันที่เดือนป ี
สิ้นสุด

โครงการ 

คาดว่าจะ
เบิกจ่าย
บางส่วน 
(บาท) 

คาดว่าจะ
เบิกจ่าย
ทั้งหมด 
(บาท) 

สัมพันธ์ชุมชน       
พัฒนาบุคลากร       
พัฒนาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน       
พัฒนาอาคารสถานที่       
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ       
กีฬาและนันทนาการ       
โรงเรียนวิถีพุทธ       
ลูกเสือ เนตรนารี       
ประชาธิปไตยในโนโรงเรียน       
การพัฒนาเว็บไซต์       
 
 
 
 
 
 
 


