
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ ำปี 25๖3 

1. การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนนุฯ ของ. สพฐ จ ำนวน 5 รายการ   ได้แก่ 

 1.1 เงินอุดหนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  

 1.2 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  

 1.3 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  

 1.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  

 1.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ของ. (สพฐ. คิดตามรายหัวนักเรียน) 

 2.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  
  - ระดับปฐมวัย ปีการศึกษาละ 1,700 บาท / คน 
  - ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษาละ 1,900 บาท / คน  

 
2.2 เงินอุดหนุนคา่หนังสือเรียน 

- ระดับปฐมวัย คนละ ๒๐๐.๐๐ บาท 
- ระดับประถมศึกษา 

- ประถมศึกษาปีที ่๑ คนละ 625 บาท 
- ประถมศึกษาปีที ่๒ คนละ 619 บาท 
- ประถมศึกษาปีที ่๓ คนละ 622 บาท  
- ประถมศึกษาปีที ่๔ คนละ 673 บาท 
- ประถมศึกษาปีที ่๕ คนละ 806 บาท 
- ประถมศึกษาปีที ่๖ คนละ 818 บาท  

 2.3 เงินอุดหนุนคา่เครื่องแบบนักเรียนเรียน 
- ระดับปฐมวัย คนละ ๓๐๐ บาทต่อปี 
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๓๖๐ บาทต่อปี 

2.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ระดับปฐมวัย คนละ ๑๐๐ บาทต่อภาคเรียน 
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๑๙๕ บาทต่อภาคเรียน



2.5 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ระดับปฐมวัย คนละ ๒๑๕ บาทต่อภาคเรียน 
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๒๔๐ บาทต่อภาคเรียน 

 
2. ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจ ำปีการศึกษา 2563 โดยการค ำนวณจากรายหัวนักเรียน 
(จากยอด 10 พ.ย. 2562 ) 
 

3.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน    
- ระดับปฐมวัย จ านวน 79 คนๆ ละ 1,700 บาท / ปีจ านวน 134,300 บาท 
- ระดับประถมศึกษา จ านวน      275 คนๆ ละ 1,900 บาท / ปีจ านวน           522,500   บาท 

      รวมจ ำนวน  656,800 บาท   

3.2 เงินอุดหนุนฯ คงเหลือปีการศึกษาจาก 2562     

- ระดับปฐมวัย จ านวน 148,880.80 บาท    

- ระดับประถมศึกษา จ านวน 173,739.95 บาท    
 

รวมจ ำนวน  322,620.75 บาท 
 

3.3 เงินอุดหนุนค ่าหนังสือเรียน 
- ระดับปฐมวัย จ ำนวน 79 คนๆ ละ  ๒๐0 บาท / ปี       จ ำนวน   15,800 บาท 
- ระดับประถมศึกษา 

- ประถมศึกษาปีที ่๑ จ ำนวน 55 คนๆละ 625 บาท/ ปี จ ำนวน 34,375 บาท 
- ประถมศึกษาปีที ่๒ จ ำนวน 54 คนๆละ 619 บาท/ ปี จ ำนวน  33,426 บาท 
- ประถมศึกษาปีที ่๓ จ ำนวน 41 คนๆละ 622 บาท/ ปี จ ำนวน 25,502 บาท 
- ประถมศึกษาปีที ่๔ จ ำนวน 47 คนๆละ 673 บาท/ ปี จ ำนวน  31,631 บาท 
- ประถมศึกษาปีที ่๕ จ ำนวน 43 คนๆละ 806 บาท/ ปี จ ำนวน  34,658 บาท 
- ประถมศึกษาปีที ่๖ จ ำนวน 35 คนๆละ 818 บาท/ ปี จ ำนวน  28,630 บาท 

             รวมจ ำนวน 204,022 บาท  

3.4 เงินอุดหนุนคา่เครื่องแบบนักเรียน   
- ระดับปฐมวัย จ ำนวน  79   คนๆ ละ ๓๐๐ บาท/ปี  จ ำนวน 23,700  บาท 
- ระดับประถมศึกษา จ ำนวน 275  คนๆ ละ ๓๖๐ บาท/ปี  จ ำนวน  99,000 บาท  

รวมจ ำนวน 122,700 บาท 



3.5 เงินอุดหนุนคา่อุปกรณ์การเรียน      
 - ระดับปฐมวัย จ ำนวน 79 คนๆ ละ ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน จ ำนวน 7,900  บาท 
 - ระดับประถมศึกษา จ ำนวน     275 คนๆ ละ ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน จ ำนวน       53,625 บาท 

    รวมจ ำนวน  61,525 บาท   

3.6 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
 - ระดับปฐมวัย จ ำนวน 79 คนๆ ละ ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน จ ำนวน 16,985 บาท 
 - ระดับประถมศึกษา    จ ำนวน  275 คนๆ ละ ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน จ ำนวน       66,000 บาท 

    รวมจ ำนวน  82,985 บาท   
 

3.7 
 
รวมงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 
- ระดับปฐมวัย จ ำนวน 198,685 
- ระดับประถมศึกษา จ ำนวน   929,347 
รวมงบประมาณประจ ำปีการศึกษา 2563 จ านวน     1,128,032 
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4. การก ำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ ำปีการศึกษา 2563 
4.1 งบดำเนินงาน - จา่ยคา่สาธารณูปโภค   จ ำนวน 198,750 บาท 

 

5. การจัดตั้งงบประมาณ  ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ ำปีการศึกษา 2563 
5.1 งานวิชาการ จ ำนวน  5 โครงการ เป็นเงิน 631,898 บาท 
5.2 งานบริหารทั่วไป จ ำนวน  6 โครงการ เป็นเงิน 343,619.75 บาท 
5.3 งานบริหารงานบุคคล จ ำนวน  1 โครงการ เป็นเงิน 76,659 บาท 
5.4 งานบริหารงานงบประมาณ จ ำนวน  2 โครงการ เป็นเงิน 51,588.84 บาท 

 
 
    รวม  14  โครงการเป็นเงิน    1,103,765.59  บาท 

    


