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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก<น เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ส#วนที่ 3 

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
1.  แหล'งงบประมาณ  

แหล$งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำป>การศึกษา 2565 

ท่ีมาของงบประมาณ : คำนวณจากขGอมูลผูGเรียน ณ  10  มิถุนายน  2565  

รายรับ จำนวนเงิน 

1 เงินอุดหนุนค$าใชGจ$ายรายหัว  

 -  ระดับปฐมวัย (1,700 X 26) 44,200  

 -  ระดับประถมศึกษา (1,900 X 69) 131.100  

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตGน (4,500 X 41) 184,500  

 - เงินอุดหนุนรายหัว (การเรียนการสอน) คงเหลือจากป> 2564 71998.52  

2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ป> (กิจกรรมพัฒนาผูGเรียน)   

 - ระดับปฐมวัย (430 X 26) 11,180  

 - ระดับประถมศึกษา (480 X 69) 33,120  

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตGน (880 X41) 36,080  

 - เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูGเรียน คงเหลือจากป> 2564 225,517  

3 งบอ่ืน ๆ  (ถGามีโปรดระบุ)   

 รวมรายรับ   

 รายจ$าย                        

 การจัดสรรงบประมาณ:   

 

1. จัดสรรเปfนค$าใชGจ$ายประจำก$อน เช$น ค$าน้ำ/ไฟ/โทรศัพทi อินเทอรiเน็ต 

(อนุบาล 30 % พ้ืนฐาน  70% )    
50,000 

 

 

2. ส$วนที ่เหลือจากขGอ 1 นำมาจัดสรรใหGโครงการพัฒนาฯ ที ่สอดคลGองกับ

นโยบาย สพฐ. /สพป. / บริบทและความตGองการของ ร.ร.   
390,180 

 

 รวมรายจ$าย 440,180  

ระดับปฐมวัย (รายหัวปฐมวัย 44200+พัฒนาผูGเรียน11180) 55,380 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน (รายหัวข้ันพ้ืนฐาน315600-ค$าสาธารณูฯ 50000) +พัฒนาผูGเรียน 69200 334,800 

รวม 390,180 

 

 

 



2. โครงการท่ีจะดำเนินการในปEการศึกษา 2565 

ที่ แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 

ระดับการศึกษา 
ผู.รับผิดชอบ

โครงการ 
งบประมาณ นอก

งบ ฯ 
รวม 

อุดหนุนรายหัว กิจกรรพัฒนาฯ 

โครงการเรียนฟรี 15 ป<อย=างมีคุณภาพ  

อุด
หนุ

นร
าย

หัว
คง

เห
ลือ

ปB  
25

64
 

 

กิจ
กร

รม
พั

ฒ
นา

ฯ 
คง

เห
ลือ

ปB  
25

64
 

    

1 - หนังสือเรียน          

2 - เครื่องแบบนักเรียน          

3 - อุปกรณ9การเรียน          

4 - กิจกรรมพัฒนาผูCเรียน         

รวมเงินเรียนฟรี 15 ป<อย=างมีคุณภาพ         

- ปDจจัยพื้นฐาน          

- อาหารกลางวัน (95X21X200) 

อบต. โคกสี 
    

    

งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว    309,800 
71,998.

52 
80,380 

225,516

.50 
- 687,695     

1 งานบริหารวิชาการ 

1.1 โครงการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา IQA 
5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูณัฏฐ-  

บัวผัน 

1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรสาระการ

เรียนรูC 

5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน 
ครูณัฏฐ-  

บัวผัน 

1.3 โครงการส^งเสริมความเป_นเลิศทาง

วิชาการ 
25,000  20,000  - 45,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูกมลชนก 

ยลถวิล 

1.4 โครงการพัฒนาทักษะการคิด 7 

ทักษะการคิด (7 Thinking Skills)  
5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูศิริพร 

สิงห-คำปBอง 

1.5 โครงการพัฒนาความสามารถใน

การอ^าน การเขียน สื่อสาร และ

การคิดคำนวณ 

10,000  -  - 10,000 ขั้นพื้นฐาน 
ครูสุพรรษา 

โคตรชมภ ู

1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะดCาน 

digital literacy 
6,800  8,200  - 15,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูวรวิทย- 

วังโสม 

1.7 โครงการพัฒนาการเรียนรูCสำหรับ

เด็กที่มีความบกพร^องทางการ

เรียนรูCและเด็กพิเศษ 

5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน 
ครูโสภิดา 

ไชยเพ็ชร 

1.8 โครงการจัดการเรียนการสอนตาม

แนว Active Learning 
15,000  -  - 15,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูกมลชนก 

ยลถวิล 



ที่ แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 

ระดับการศึกษา 
ผู.รับผิดชอบ

โครงการ 
งบประมาณ นอก

งบ ฯ 
รวม 

อุดหนุนรายหัว กิจกรรพัฒนาฯ 

1.9 โครงการศึกษาแหล^งเรียนรูCภายใน

และภายนอกโรงเรียน 
26,800  27,000  - 53,800 ขั้นพื้นฐาน 

ครูรุTงวิทย- 

อนันเตTา 

1.10 โครงการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนบCานโคกแปะปฐมวัย 
1,000  -  - 1,000 ปฐมวัย 

ครูภาสิน ี

ชินคำ 

1.11 โครงการพัฒนาการดCานสติปDญญา 

สื่อสารไดC มีทักษะการคิดพื้นฐาน

และแสวงหาความรูC 

2,000  -  - 2,000 ปฐมวัย 
ครูภาสิน ี

ชินคำ 

1.12 โครงการส^งเสริมกระบวนการ

บริหารและการจัดการหลักสูตร

ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดCาน 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย 
ครูภาสิน ี

ชินคำ 

1.13 โครงการการจัดประสบการณ9ที่

เนCนเด็กเป_นสำคัญ ระดับปฐมวัย 
3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย 

ครูภาสิน ี

ชินคำ 

1.14 โครงการหนูนCอยเรียนรูCสู^โลกกวCาง 
-  11,180  - 11,180 ปฐมวัย 

ครูภาสิน ี

ชินคำ 

1.15 โครงการนักอนุรักษ9นCอย 
3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย 

ครพูัชราภรณ- 

โคตรศรีวงษ- 

2. งานบริหารบุคลากร 

2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 
10,000  -  - 10,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูวนิภา 

กันจินะ 

2.2 โครงการส^งเสริมใหCครูมีความ

เชี่ยวชาญดCานการจัด

ประสบการณ9 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย 
ครูภาสิน ี

ชินคำ 

2.3 โครงการส^งเสริมกระบวนการ

บริหารและการจัดการครูใหC

เพียงพอกับชั้นเรียน 

1,000  -  - 1,000 ปฐมวัย 
ครูภาสิน ี

ชินคำ 

3. งานบริหารงบประมาณ   

3.1 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน9

และแหล^งเรียนรูC ภายในโรงเรียน 
60,000  -  - 60,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูวรวิทย-ครู

บุญญาพงษ- 

3.2 โครงการส^งเสริมการจัด

สภาพแวดลCอมและสื่อเพื่อการ

เรียนรูCอย^างปลอดภัยและเพียงพอ 

20,000  -  - 20,000 ปฐมวัย ครูภาสิน ี

4. งานบริหารทั่วไป 

4.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ

แบบมีส^วนร^วม 
5,000  -  - 5,000 ขั้นพื้นฐาน 

ผอ. , 

ครูบุญญาพงษ+ 



ที่ แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 

ระดับการศึกษา 
ผู.รับผิดชอบ

โครงการ 
งบประมาณ นอก

งบ ฯ 
รวม 

อุดหนุนรายหัว กิจกรรพัฒนาฯ 

ดวงมาลย- 

4.2 โครงการส^งเสริมผูCเรียนใหCมี

คุณธรรม จริยธรรม และค^านิยมที่

พึงประสงค9 

10,000  14,000  - 24,000 ขั้นพื้นฐาน 
ครูบุญญาพงษ+ 

ดวงมาลย- 

4.3 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
1,000  -  - 1,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูอดิศร 

ศรีอรZญ 

4.4 โครงการชีวิตสดใส ห^างไกล  

สิ่งเสพติด 
3,000  -  - 3,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูอดิศร 

ศรีอรZญ 

4.5 โครงการโรงเรียนรอบรูCดCาน

สุขภาพ (Health Literate 

School : HLS ) 

15,000  -  - 15,000 ขั้นพื้นฐาน 
ครูบุษบา 

โทหลZา 

4.6 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
35,000  -  - 35,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูศุภัทรา 

จันทร 

4.7 โครงการอยู^อย^างพอเพียง 
20,000  -  - 20,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูเอกภาพ 

สินธุกูฏ 

4.8 โครงการติดตามดูแลช^วยเหลือ

นักเรียน 
3,000  -  - 3,000 ขั้นพื้นฐาน 

ครูฑิฆัมพร 

ภูลายยาว 

4.9 โครงการส^งเสริมพัฒนาการดCาน

ร^างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 

และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเอง 

3,000  -  - 3,000 ปฐมวัย 
ครพูัชราภรณ- 

โคตงศรีวงศ- 

4.10 โครงการส^งเสริมพัฒนาการดCาน

อารมณ9 จิตใจ ควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณ9ไดC 

5,200  -  - 5,200 ปฐมวัย 
ครพูัชราภรณ- 

โคตงศรีวงศ- 

อนุบาล 44,200 11,180 - 55,380 
    

ขั้นพื้นฐาน 265,600 69,200 - 334,800 
    

รวม 390,180     

 

 

 
 


