
แผนการใช้จ่าย ประจําปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๑. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ สพฐ. จํานวน ๕ รายการ ได้แก่ 
๑.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
๑.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  
๑.๓ เงินอุดหนุนคา่เครื่องแบบนักเรียน  
๑.๔ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  
๑.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ฯ ของ สพฐ. (คิดตามรายหัวนักเรียน ) 
๒.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 

- ระดับปฐมวัย ปีการศึกษาละ ๑,๗๐๐ บาท / คน  
- ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษาละ ๑,๙๐๐ บาท / คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษาละ ๓,๕๐๐ บาท / คน  

๒.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  
- ระดับปฐมวัยคนละ ๒00.00 บาท  
- ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ คนละ ๖๕๖ บาท  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ คนละ ๖๕๐ บาท  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ คนละ ๖๕๓ บาท  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ คนละ ๗๐๗ บาท  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ คนละ ๘๔๖ บาท 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ คนละ ๘๕๙ บาท  

๒.๓ เงินอดุหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ระดับปฐมวัย คนละ ๓๐๐ บาทต่อปี  
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๓๖๐ บาทต่อปี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๔๕๐ บาทต่อปี 

๒.๔ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ระดับปฐมวัย คนละ ๑00 บาทต่อภาคเรียน 
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๑๙๕ บาทต่อภาคเรียน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๒๑๐บาทต่อภาคเรียน 

๒.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ระดับปฐมวัย คนละ ๒๑๕ บาทต่อภาคเรียน  
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๒๔๐ บาทต่อภาคเรียน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๔๔๐ บาทต่อภาคเรียน 
 
 
 
 
 



๓. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการคํานวณจากรายหัวนักเรียน  
(จากยอด ๗ ก.ค. ๒๕๖๕ ) 

๓.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 
- ระดับปฐมวัย จํานวน ๓๑๒ คนๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท / ปี จาํนวน ๕๓๐,๔๐๐ บาท  
- ระดับประถมศึกษา จํานวน ๑,๒๙๕ คนๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท / ปี จํานวน ๒,๔๖๐,๕๐๐ บาท  

รวมทั้งสิ้น  ๒,๙๙๐,๙๐๐ บาท 
๓.๒ เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
- ระดับปฐมวัย จํานวน ๓๑๒ คนๆ ละ ๒00 บาท / ปี จํานวน ๖๒,๔๐๐ บาท  
- ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จํานวน ๑๗๗ คนๆละ ๖๕๖ บาท/ ปี จํานวน ๑๑๖,๑๑๒ บาท  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ จํานวน ๑๗๗ คนๆละ ๖๕๐ บาท/ ปี จํานวน ๑๑๕,๐๕๐ บาท  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๒๑๖ คนๆละ ๖๕๓ บาท/ ปี จํานวน ๑๔๑,๐๔๘ บาท  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน ๒๓๔ คนๆละ ๗๐๗ บาท/ ปี จํานวน ๑๖๕,๔๓๘ บาท 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ จํานวน ๒๗๑ คนๆละ ๘๔๖ บาท/ ปี จํานวน ๒๒๙,๒๖๖ บาท 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน ๒๒๐ คนๆละ ๘๕๙ บาท/ ปี จํานวน ๑๘๘,๙๘๐ บาท  

รวมทั้งสิ้น    ๙๕๕,๘๙๔  บาท 
๓.๓ เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ระดับปฐมวัย จํานวน ๓๑๒ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท/ปี จํานวน ๙๓,๖00 บาท  
- ระดับประถมศึกษา จํานวน ๑,๒๙๕ คนๆ ละ ๓๖๐ บาท/ปี จํานวน ๔๖๖,๒๐๐ บาท  

รวมจํานวน ๕๕๙,๘๐๐ บาท 
๓.๔ เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ระดับปฐมวัย จํานวน ๓๑๒ คนๆ ละ ๑00 บาท/ภาคเรียน จํานวน ๖๒,๔00 บาท 
- ระดับประถมศึกษา จํานวน ๑,๒๙๕ คนๆ ละ ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน จํานวน ๕๐๕,๐๕๐  บาท 

รวมทั้งสิ้น  ๕๖๗,๔๐๐ บาท 
๓.๕ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- ระดับปฐมวัยจํานวน ๓๑๒ คนๆ ละ ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน จํานวน ๑๓๔,๑๖๐  บาท 
- ระดับประถมศึกษา จํานวน ๑,๒๙๕ คนๆ ละ ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน จํานวน ๖๒๑,๖๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น  ๗๕๕,๗๖๐ บาท 
๓.๖ เงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( เทศบาลเมืองนางรอง ) 
- เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  จํานวน ๖,๗๔๙,500 บาท  

รวมทั้งสิ้น  ๖,๗๔๙,๔๐๐ บาท 
๓.๗ รวมงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- ระดับปฐมวัย จํานวน ๓๑๒ คนๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท / ปี จาํนวน ๕๓๐,๔๐๐ บาท  
- ระดับประถมศึกษา จํานวน ๑,๒๙๕ คนๆ ละ ๑,๙๐๐ บาท / ปี จํานวน ๒,๔๐๖,๕๐๐ บาท  
- เงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลเมืองนางรอง) จํานวน ๖,๗๔๙,800 บาท  
 

รวมงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕  รวมทั้งสิ้น  ๙,๖๘๖,๗๐๐ บาท 
 
 
 



๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

งบด้านวิชาการ จำนวน ๑,๐๔๒,๗๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๗๐ (เกณฑ์ร้อยละ ๗๐) 
งบด้านบริหารทั่วไป จำนวน ๒๙๗,๙๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๒๐ (เกณฑ์ร้อยละ ๒๐) 
งบสำรองจ่าย    จำนวน ๑๔๘,๙๖๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๐  (เกณฑ์ร้อยละ ๑๐) 
ค่าสาธารณูปโภค  จำนวน  ๘๔๐,๐๐๐  บาท 

 ค่าจ้างบุคลากร   จำนวน  ๖๖๐,๐๐๐   บาท 
 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๓,๐๗๗,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 


