
 
 
 
 
 
 

แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2565 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

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

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
ตามยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 2,128,600 (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหก
ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวน 378 คน ๆ ละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 1,323,000 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน 212 คน ๆ ละ 3,800.-บาท เป็นเงิน 805,600 บาท 

รวมจำนวน 590 คน เป็นเงิน 2,128,600 บาท 
แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 256 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 

ลำดับ
ที ่

กลยุทธ์ รายการค่าใช้จ่าย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ยอดเงิน
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

1 กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่วิถี ในศตวรรษท่ี 21 

โครงการ ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 

พ.ศ.2564 
-  2565 

 

829,000 25.00  

2 กลยุทธ์ที ่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม 
จร ิยธรรม และค ่าน ิยมท ี ่ พึง
ประสงค์       

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม                                              

พ.ศ.2564-  
2565 

213,500 6.43  

3 กลยุทธ์ที่3 พัฒนากระบวนการ
เรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็น
สำคัญ    

โครงการ การเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                

พ.ศ.2564 
-  2565 

353,800 10.66  

4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการ      

โครงการ ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา                                       

พ.ศ.2564 
-  2565 

260,000 7.83  



ลำดับ
ที ่

กลยุทธ์ รายการค่าใช้จ่าย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ยอดเงิน
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   

โครงการ สร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

พ.ศ.2564 
-  2565 

236,200 7.12  

6 งบดำเนินงาน   งบกลาง พ.ศ.2564 
-  2565 

275,840 8.31  

ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด พ.ศ.2564-  
2565 

2,000 0.06  

ค่าวัสดุประจำปี พ.ศ.2564 
-  2565 

200,000 6.03  

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

พ.ศ.2564 
-  2565 

90,000 
 

2.71  

ค่าซ่อมแซม พ.ศ.2564 
-  2565 

170,000 5.12  

ค่าจ้างบุคลากร พ.ศ.2564 
-  2565 

403,420 12.15  

7 พัฒนา/กิจกรรมดำเนินการ
กลุ่มสาระและฝ่ายงาน 

กิจกรรมดำเนินการ พ.ศ.2564 
-  2565 

285,000 8.58  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,318,760 100  
 
*** งบประมาณจากปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
------------------------------------------------------------------ 

 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับการ

จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน ตามยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (241 คนๆ ละ 1,500.- บาท) เป็นเงิน 361,500 บาท ภาคเรียนที่ 2/2564 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (167 คนๆ ละ 1,500.- บาท) เป็นเงิน 250,500 บาท ภาคเรียนที่ 1/2565 

แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 

ลำดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ยอดเงิน
ค่าใช้จ่าย   
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 
2/2564 

2/2564 361,500 100  

2 ค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 
1/2565 

1/2565 250,500 100  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 612,000 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 

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

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ตาม
ยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 256,280 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (378 คนๆ ละ 420.- บาท) เป็นเงิน 158,760 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (212 คนๆ ละ 460.- บาท) เป็นเงิน 97,520 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,280 บาท 
 
แผนการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

ลำดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ยอดเงิน
ค่าใช้จ่าย
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 2/2564 

ต.ค. 2564 79,380 30.97  

2 ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 1/2565 

พ.ค. 2565 79,380 30.97  

3 ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2/2564 

ต.ค. 2564 48,760 19.03  

4 ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2565 

พ.ค. 2565 48,760 19.03  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,280 100  
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 
(งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
--------------------------------------------------------------------- 

 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชได้รับการ

จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ตามยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 276,100 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (378 คนๆ ละ 450.- บาท) เป็นเงิน 170,100 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (212 คนๆ ละ 500.- บาท) เป็นเงิน 106,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,100 บาท 
 
แผนการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

ลำดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ยอดเงิน
ค่าใช้จ่าย
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ค.2565 170,100 61.60  

2 ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ค.2565 106,000 38.40  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,100 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 
(งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

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

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าหนังสือเรียน ตามยอด
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 489,794 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (131 คนๆ ละ 764.- บาท)  เป็นเงิน 100,084 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (137 คนๆ ละ 877.- บาท) เป็นเงิน 120,149 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (110 คนๆ ละ 949.- บาท) เป็นเงิน 104,390 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (77 คนๆ ละ 1,318.- บาท)  เป็นเงิน 101,486 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (67 คนๆ ละ 1,263.- บาท)  เป็นเงิน 84,621 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (68 คนๆ ละ 1,109.- บาท)  เป็นเงิน 75,412 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 586,142 บาท 
 
แผนการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) 

ลำดับที่ รายการค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ยอดเงินค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าหนังสือเรียน ม.1 – ม.6 พ.ค. 2565-
พ.ย 2565 

586,142 ถัวเฉลี่ยค่าหนังสือ
เรียนทุกระดับชั้น 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 586,142  
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
-------------------------------------------------------- 

 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้รับการ

จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ตามยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 448,170 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปด
พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (378 คนๆ ละ 880.- บาท) เป็นเงิน 332,640 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (212 คนๆ ละ 950.- บาท) เป็นเงิน 201,400 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,040 บาท 
 
แผนการใช้จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 
ลำดับ

ที ่
แผนงานกิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบเงินอุดหนุนฯ

(บาท) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น-ม.ปลาย ปี 2564-2565 534,040 100  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 534,040 100  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 

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

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ได้เก็บเงิน
บำรุงการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
มุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ 
หรือการสอนที่ใช้สื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่ เหมาะสมกับสภาพฐานะทาง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามยอด
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 678,500 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ค่าจ้างครูต่างชาติ ทำการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (เจ้าของภาษา) จำนวน 590 คน คนละ 1,000 บาท 
/ปีการศึกษา (เทอมละ 500 บาท ) เป็นเงิน 590,000 บาท 

- ค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน 590 คน คนละ 150 บาท เป็นเงิน 88,500 บาท 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 678,500 บาท 


