
 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. การจัดสรรเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ  ของ สพฐ. จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 

 1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 

 1.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 

 1.3. เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 1.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

 1.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ. 

 2.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษาละ 3,500 บาท/คน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาละ 3,800 บาท/คน 

 2.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

  มัธยมศึกษาปีที่ 1    คนละ 764 บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ 2   คนละ 877 บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ 3   คนละ 949 บาท  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  มัธยมศึกษาปีที่ 4   คนละ 1,318 บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ 5   คนละ 1,263 บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ 6   คนละ 1,109 บาท 

 2.3 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คนละ 450 บาท 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท 

 2.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คนละ 210 บาทต่อภาคเรียน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาทต่อภาคเรียน 



 2.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คนละ 880 บาทต่อปี 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 950 บาทต่อปี 

 

 

3. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการคำนวณจากรายหัวนักเรียน  

(รายงาน กรกฎาคม 2563) 

3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน 254 คน ๆ ละ 3,500 บาท/ปี จำนวน 889,000  บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 193 คน ๆ ละ 3,800 บาท/ปี จำนวน  733,400 บาท 

      จำนวน  1,622,400 บาท 

 

 3.2 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

  มัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 81 คน ๆ ละ 764 บาท/ปี จำนวน 61,884 บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 85 คน ๆ ละ 877 บาท/ปี จำนวน 74,545 บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 88 คน ๆ ละ 949 บาท/ปี จำนวน 83,512 บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  มัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 71 คน ๆ ละ 1,318 บาท/ปี จำนวน 93,578 บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 67 คน ๆ ละ 1,263 บาท/ปี จำนวน 84,621 บาท 

  มัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 55 คน ๆ ละ 1,109 บาท/ปี จำนวน 60,995 บาท 

      จำนวน  459,135 บาท 

3.3 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน 254 คน ๆ ละ 450 บาท/ปี จำนวน 114,300  บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 193 คน ๆ ละ 500 บาท/ปี จำนวน   96,500 บาท 

      จำนวน 210,800 บาท 

 3.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน 254 คน ๆ ละ 420 บาท/ปี จำนวน 106,680  บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 193 คน ๆ ละ 460 บาท/ปี จำนวน   88,780 บาท 

      จำนวน  195,460 บาท 



  3.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน 254 คน ๆ ละ 880 บาท/ปี จำนวน 223,520  บาท 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 193 คน ๆ ละ 950 บาท/ปี จำนวน 183,350 บาท 

      จำนวน 406,870 บาท 

4. การกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา  2563 

 4.1 งบดำเนินการ  จ่ายค่าสาธารณูปโภค จำนวน  480,000 บาท 

 4.2 งบสำรอง                              จำนวน   90,000 บาท 

  

 

      

5. การจัดตั้งงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 

 5.1 งานวิชาการ   จำนวน  11   โครงการ  เป็นเงิน  354,400   บาท 

 5.2 งานบริหารทั่วไป  จำนวน    4  โครงการ  เป็นเงิน  229,000   บาท 

 5.3 งานอำนวยการ         จำนวน   1        โครงการ  เป็นเงิน  25,000    บาท 

 5.4 งานบุคลากร            จำนวน    1       โครงการ  เป็นเงิน  130,000   บาท 

 5.5 งานแผนงานและงบประมาณ     จำนวน    1       โครงการ  เป็นเงิน  200,000   บาท 

     

รวม 18   โครงการ   เป็นเงิน  938,400  บาท 


