
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

******************* 

 
 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการจัดสรรเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน        

ตามยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,397,100บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่ง

ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)  จำนวน 245คน ๆ ละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 857,500 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน 142 คน ๆ ละ 3,800.-บาท เป็นเงิน 539,600 บาท 

     รวมจำนวน 387 คน เป็นเงิน 1,397,100 บาท 

แผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 

ลำดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ยอดเงิน 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. งบพัฒนางานวิชาการ  908,115 65  

2. งบพัฒนากลุ่มบริหารบุคคล  

419,130 30 

 
3. งบพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. งบพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 
5. งบพัฒนากลุ่มบริการกิจการนักเรียน 

6. งบสำรองจ่าย  69,855 5  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,397,100 100  

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล)

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

********************** 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการจัดสรรเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ

นักเรียนยากจน ตามยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (30% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ทั้งหมด) เป็นเงิน 312,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (104 คนๆ ละ 3,000.- บาท) เป็นเงิน 312,000 บาท  

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 บาท 

 

ลำดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ยอดเงิน 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. ค่าอาหารกลางวันภาค 1/2563 1/2563 156,000 52  

2. ค่าอาหารกลางวันภาค 2/2563 2/2563 156,000 50  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,000 100  

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563  

(งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

****************** 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการจัดสรรเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ตามยอด 

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 168,220 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ 

บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (245 คนๆ ละ 420.- บาท) เป็นเงิน 102,900 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (142 คนๆ ละ 460.- บาท) เป็นเงิน 653,320 บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,220 บาท 

 

ลำดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ยอดเงิน 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. 
ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2/2562 
ต.ค. 2562 51,450 30.58 

 

2. 
ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1/2563 
พ.ค. 2563 51,450 30.58 

 

3. 
ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 2/2562 
ต.ค. 2562 32,660 19.42 

 

4. 
ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2563 
พ.ค. 2563 32,660 19.42 

 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,220 100  

 

 

 

 



 
แผนการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2563 

(งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

****************** 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการจัดสรรเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนตามยอด 

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 181,250บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้า

สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (245 คนๆ ละ 450.- บาท) เป็นเงิน 110,250 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (142 คนๆ ละ 500.- บาท) เป็นเงิน   71,000 บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,250 บาท 

 

ลำดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ยอดเงิน 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. 
ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
พ.ค. 2563 110,250 60.83 

 

2. 
ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ค. 2563 71,000 39.17 

 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,250 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงินเรียนฟรี15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2561 

(งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

****************** 

 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการจัดสรรเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าหนังสือเรียน ตามยอด 

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 385,816 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบ

หกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   (91 คนๆ ละ 764.- บาท)     เป็นเงิน  69,524   บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   (74 คนๆ ละ 877.- บาท)     เป็นเงิน  64,898   บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   (80 คนๆ ละ 949.- บาท)     เป็นเงิน  75,920   บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   (50 คนๆ ละ 1,318.- บาท)   เป็นเงิน  65,900   บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   (49 คนๆ ละ 1,263.- บาท)   เป็นเงิน  61,887   บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   (43 คนๆ ละ 1,109.- บาท)   เป็นเงิน  47,687   บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,410,788 บาท 

ลำดับ
ที ่

รายการค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ยอดเงิน 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. ค่าหนังสือเรียน ม.1 – ม.6 มี.ค. – พ.ค.2563 385,816 ถัวเฉลี่ยค่าหนังสือทุกระดับชั้น 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,816  

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบเงินอุดหนุนรัฐบาล) 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

****************** 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการจัดสรรเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนรัฐบาล เพ่ือเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน ตามยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 350,500 บาท (สามแสนห้าหมื่นห้า

ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (245 คนๆ ละ 880.- บาท) เป็นเงิน 215,600 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (142 คนๆ ละ 950.- บาท) เป็นเงิน 134,900 บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,500 บาท 

 

แผนงานกิจกรรม  
 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบเงิน
อุดหนุนฯ 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. กิจกรรมวิชาการ 

 

122,675 35  

2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ-เนตรนารี/นศท. 42,060 12  

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 87,625 25  

4. กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT 98,140 28  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  350,500 100  

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

****************** 

 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เก็บเงินบำรุง

การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่งเน้น

หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่าง

จากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษตามอัตราที่

เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามยอดจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 441,180 บาท       

(สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ค่าหลักสูตรห้องเรียนทั่วไป  จำนวน 387 คนๆ 1,140.- บาท เป็นเงิน 441,180 บาท 

    รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 441,180 บาท 


