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โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 
ค ำน ำ 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2560 ให้แก่
โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ในแผนงำนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โรงเรียนวัดบำงไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของนักเรียน โรงเรียน โดยมีผู้บริหำร คณะครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณเกิดควำมเสมอภำค มีคุณภำพ และประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนวัด
บำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูและนักเรียนขอขอบคุณคณะกรรมกำรท่ี
ได้ด ำเนินกำรจนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

     กลุ่มบริหารงบประมาณ 
              โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
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แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 



 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39  
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังสถานศึกษา และก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอภาคในการได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐบาลต้องจัดให้บริการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดย
รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน และเกิดประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด โดยตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 28/2559 เรื่อง 
ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559  

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้รับ 
งบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560) โดยได้รับ
ค่าใช้จ่ายในรายการ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  (4) ค่า
เครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันท่ีค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
28/2559 ใช้บังคับ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงาน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 
1 จึงได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบาง ไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และ
สนองต่อความต้องการของชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
2.2 เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผลต่อผู้รับบริการ และมีคุณภาพมาตรฐาน  

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1 และ 2  จ านวน  40 คน 
 3.1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  จ านวน  170 คน  
3.2 ด้านคุณภาพ 



 

 3.2.1 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานจากหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 
 3.2.2 โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.  ลักษณะของแผน 
  เป็นแผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
5. แนวทางการด าเนินงาน 
 5.1 ส ารวจความต้องการของการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาตลอดปี 
 5.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตลอดปี 
 5.3 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 5.4 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 
 5.5 ด าเนินการตามแผนโดยจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น 
 5.6 สรุปและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
6. งบประมาณ 

 ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นเงิน 68,000 บาท และ
ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 323,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 การบริหารงบประมาณด้านการจัดการศึกษามีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ 
 7.2 นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
 7.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการยอมรบัจากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

8. การประเมินและติดตามผล 
 8.1 จากรายงานคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 
 8.2 จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

กำรบริหำรงบประมำณ 

1. รูปแบบกำรจัดสรร 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2560 ของโรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

จัดสรรดังนี้ 
1. งำนด ำเนินกำร 



 

1.1 กลุ่มบริหำรวิชำกำร   (60%) 
1.2 กลุ่มบริหำรท่ัวไป  (10%) 
1.3 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (10%) 
1.4 กลุ่มบริหำรงบประมำณ (10%)  
1.5 งบกลำง   (10%) 

2. ค่ำสำธำรณูปโภค     
 

2. รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
กำรใช้งบประมำณงบเงินอุดหนุนท่ัวไป รำยกำรเงนิอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

(ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง ประเภทงบรำยจ่ำยมีดังนี้ 
1. งบบุคลำกร 

1.1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 
2. งบด ำเนินกำร 

2.1 ค่ำตอบแทน 
2.2 ค่ำใช้สอย 
2.3 ค่ำวัสดุ 
2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่ำครุภัณฑ์ 
3.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. รำยกำรงบประมำณ 

โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) โรงเรียนวัด
บำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ปีงบประมำณ 2560  ดังนี้ 

 
ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 



 

(บาท) 
1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- อนุบาลปีท่ี 1 (20 คน x 1,700 บาท) 
- อนุบาลปีท่ี 2 (20 คน x 1,700 บาท) 

 
68,000 

 
34,000 
34,000 

 
1,700 บำท 

ต่อคน 
ต่อป ี

2 แผนงำนจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
งำนจัดกำรศึกษำประถมศึกษำ งบเงินอุดหนุน : 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (22 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 (21 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (34 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 (31 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (30 คน x 1,900 บาท) 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (32 คน x 1,900 บาท) 

 
323,000 

 
41,800 
39,900 
64,600 
58,900 
57,000 
60,800 

 
1,900 บำท 

ต่อคน 
ต่อป ี

3 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
- ค่าจ้างครู  

 
904,000 
108,000 

 
25 บำท/คน/เดือน 
15,000 บำท/คน/

เดือน 
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) 

- ค่าจ้างครู 
 

1,260,000 
 

15,000 บำท/คน/
เดือน 

5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
- รายได้สถานศึกษา 

 
62,061.93 

-ค่าสนับสนุนการศึกษา 
-เงินบริจาค 

รวม 1,322,061.93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. กำรจัดสรรงบประมำณ 
โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ปีกำรศึกษำ 2560 ดังนี ้
 

รำยกำร งบประมำณเงนิอดุหนนุ หมำยเหต ุ
จ ำนวน (บำท) รอ้ยละ  

1.งำนด ำเนินกำร 
  1.1 กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
  1.2 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  1.3 กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
  1.4 กลุ่มบริหำรทั่วไป 
  1.5 งบกลำง 

 
180,000 
10,000 
6,000 
74,000 
30,000 

 
46.04 
2.56 
1.53 
18.93 
7.67 

 

2. ค่ำสำธำรณูปโภค 91,000 23.27  
รวม 391,000 100  

 
5. กำรพิจำรณำงบประมำณตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร 

 อำศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2560 ของโรงเรียนวัดบำงไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ครั้งท่ี 1 /2560 วันท่ี 3 มีนำคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบกำรจัดสรรงบประมำณดังนี้ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนรายหัวฯ รายได้สถานศึกษา อื่น ๆ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

1 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย 13,000   
2 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 3,000   
3 พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ 40,000   
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

นักเรียน (O-Net,NT,กำรทดสอบโดยใช้
ข้อสอบกลำง สพฐ.) 

16,000   

5 ห้องสมุดแห่งกำรเรียนรู้ 10,000   
6 เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 3,000   
7 ส่ง เสริมกำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ต 
2,000   

8 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 1,000   
9 พัฒนำงำนวิจัยในช้ันเรียน 1,500   
10 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 5,000   
11 ส่งเสริม สนับสนุนเอกสำรงำนวิชำกำร 4,000   
12 ส่งเสริมกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 4,000   
13 พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 2,000   



 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนรายหัวฯ รายได้สถานศึกษา อื่น ๆ 
กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 

14 อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม 3,200   
15 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   98,800 

(งบเรียนฟรี 15 ปี) 
16 จัดกำรเรียนรู้สู่ควำมพอเพียง 14,800  5,000 
17 โรงเรียนวิถีพุทธ 2,500   
18 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน 
41,000   

19 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเรียนฟรี 15 ปี   271,664 
(งบเรียนฟรี 15 ปี) 

20 ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 4,000   
21 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5,000   
22 STEM Education 3,000   
23 โรงเรียนสีขำว 2,000   
24 โรงเรียนประชำรัฐ   1,171,030.35 

(CP all) 
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ 180,000  1,546,494.35 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรเงินและ

พัสดุ 
4,000   

2 กำรควบคุม ตรวจสอบ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรใช้งบประมำณ 

2,000   

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ 6,000   
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1 พัฒนำวิชำชีพ 10,000  50,000 
(จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย) 

2 เสริ มสร้ ำงขวัญและก ำ ลัง ใจในกำร
ปฏิบัติงำน 

  20,000 
(สวัสดิกำรฯ) 

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล 10,000  70,000 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

1 ปรับปรุงอำคำร สถำนท่ีและปรับภูมิทัศน์ 15,000 20,000  
2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรส่ือสำร 
4,000   

3 วันส ำคัญทำงศำสนำและวัฒนธรรมไทย 9,000   



 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

อุดหนุนรายหัวฯ รายได้สถานศึกษา อื่น ๆ 
กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) 

4 โรงเรียน วัด บ้ำน ประสำนใจ 3,000   
5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,000  21,000 
6 อำหำรกลำงวัน   910,800 (อบต.) 
7 โรงเรียนส่งเสริมคุณภำพ 5,000   
8 สร้ำงเสริมวิถี ชีวิตประชำธิปไตยใน

โรงเรียน 
3,000   

9 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน   25,220 (สหกรณ์) 
10 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนธุรกำร 18,000   
11 จัดกำรศึกษำโดยควำมร่วมมือของ

ชุมชนและท้องถิ่น 
4,000  100,000 

(บริจำคกิจกรรมวันเด็ก) 

12 พัฒนำเวปไซต์เพื่อส่งเสริมกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ 

  4,000 
(งบเรียนฟรี 15 ปี) 

13 ส่งเสริมและพัฒนำกำรรับนักเรียน 3,000   
14 พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 91,000 69,000  
15 โรงเรียนปลอดขยะ 6,000   

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 165,000 89,000 1,061,202 
งบกลาง 

1 งบส ำรองจ่ำย 30,000   
รวมงบประมาณงบกลาง 30,000   
รวมงบประมาณทั้งหมด 391,000 89,000 2,747,514.35 

3,227,514.35 
   ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ     ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ 
     
  

     (นางสาวพินทุสร แสงเนตร)                 (นางสาลินี   สุขศิริ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                     ผู้อ านวยการ 
  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
       

ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

                                              (นายอนุพงษ์ กันพุ่ม) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


