
แผนป
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีการศึกษา 2565

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



ล ำดับ

ท่ี บก.ศ อุดหนุน
1 เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการ (รายหัว) 7,820,400.00
2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,961,180.00
3 เงินค่าหนังสือเรียน/ปี 2,319,387.00
4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,016,200.00
5 ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี 942,200.00
6 เงินบ ารุงการศึกษา

หมวด ข
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 1,308,100.00
หมวด ค
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความ
สามารถของนักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,292,400.00
หมวด  ง
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน
นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 5,169,600.00
หมวด จ
เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 2,154,000.00

7 เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา  2564
1) เงินอุดหนุน
  - เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน 5,019,188.00
  - เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,874,261.00
  - เงินค่าหนังสือเรียน 1,058,061.00
2) เงินบ ารุงการศึกษา 804,653.00

10,728,753.00 22,010,877.00
รวมท้ังส้ิน 32,739,630.00

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ประมำณกำรรำยรับประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

รำยกำร
จ ำนวนเงิน (บำท)

รวม



1. เงินอุดหนุน
เงินรายหัว จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน

(บาท) (คน) (บาท)

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500.00 1,216 4,256,000.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800.00 938 3,564,400.00

2,154 7,820,400.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 880 1,216 1,070,080.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 950 938 891,100.00

2,154 1,961,180.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 808 406 328,048.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 921 411 378,531.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 996 399 397,404.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 1384 329 455,336.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 1326 316 419,016.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1164 293 341,052.00

2,154 2,319,387.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 450 1,216 547,200.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 938 469,000.00

2,154 1,016,200.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 420 1,216 510,720.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 460 938 431,480.00

2,154 942,200.00
14,059,367.00

ประเภท

รวม

รวม

รวม

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

รวม

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี

รวมท้ังส้ิน (รายการท่ี 1-5)

ข้อมูลงบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565

รวม

2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ปี

3. เงินค่าหนังสือเรียน/ปี

1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนสอน)/ปี



รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 1 7300 70 511,000.00
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 2 7400 33 244,200.00
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 3 7900 31 244,900.00
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 4 8800 35 308,000.00

169 1,308,100.00

รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 600 2154 1,292,400.00

1,292,400.00
          ง. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป

รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 500 2,154 1,077,000.00
ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 600 2,154 1,292,400.00
ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ 900 2,154 1,938,600.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการโครงงานและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ 400 2,154 861,600.00

5,169,600.00

รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 2,154 430,800.00
ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 800 2,154 1,723,200.00

2,154,000.00

9,924,100.00

ข. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน

รวม
ค. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของนักเรียนท่ี

                  นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

             ท่ีได้งบประมาณจากรัฐ

รวม

รวม

         จ. เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน

รวม

รวมเงินบ ารุงการศึกษาท้ังส้ิน (ข,ค,ง,จ)

2. เงินบ ารุงการศึกษา
ข้อมูลงบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565(ต่อ)



3. เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564

รวม 804654

รวมท้ังส้ิน (1 + 2) 8,756,164.00

  - เงินค่าหนังสือเรียน 1,058,061.00
7,951,510.00รวม

1. เงินอุดหนุน

2. เงินบ ารุงการศึกษา

  - เงินบ ารุงการศึกษาหมวด ข 804653

รายการ จ านวนเงิน (บาท)

  - เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)

  - เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,019,188.00

1,874,261.00

ข้อมูลงบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565(ต่อ)



1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564

รายการ จ านวนเงิน

1. งบรายจ่ายประจ า

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00

  - ค่าซ่อมแซม/จัดซ้ือ วัสดุครุภัณฑ์ 

  - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์

2. กลุ่มบริหารวิชาการ 4,359,569.00

3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 555,500.00

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 612,234.00

5. กลุ่มบริหารท่ัวไป 2,725,290.00

6. กลุ่มบริหารงบประมาณ 202,940.00

7. งบส ารองจ่าย 884,055.00

รวม 12,839,588.00

รายการ จ านวนเงิน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,752,871.00
2. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 777,570.00
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00
4. กลุ่มบริหารท่ัวไป 305,000.00
5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 0.00

รวม 3,835,441.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3,377,448.00

2,000,000.00

การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

2. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเงินเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2564

3. เงินค่าหนังสือเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1,016,200.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 942,200.00

รวมท้ังส้ิน(ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 22,010,877.00

1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564 (ต่อ)

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน

1. ข. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 1,308,100.00

2. ค. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของ

      นักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,292,400.00

3. ง. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจาก

      เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 5,169,600.00

4. จ. เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 2,154,000.00

5. เงินเหลือจ่ายหมวด ข 804,653.00

รวมท้ังส้ิน (ข้อ 1,2,3,4 และ5 10,728,753.00

สถานศึกษาด าเนินการใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บ

2. เงินบ ารุงการศึกษา



1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564

รายการ จ านวนเงิน

1. งบรายจ่ายประจ า

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00

  - ค่าซ่อมแซม/จัดซ้ือ วัสดุครุภัณฑ์ 

  - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์

2. กลุ่มบริหารวิชาการ 4,359,569.00

3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 555,500.00

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 612,234.00

5. กลุ่มบริหารท่ัวไป 2,725,290.00

6. กลุ่มบริหารงบประมาณ 202,940.00

7. งบส ารองจ่าย 884,055.00

รวม 12,839,588.00

รายการ จ านวนเงิน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,752,871.00
2. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 777,570.00
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00
4. กลุ่มบริหารท่ัวไป 305,000.00
5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 0.00

รวม 3,835,441.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3,377,448.00

2,000,000.00

การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

2. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเงินเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2564

3. เงินค่าหนังสือเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1,016,200.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 942,200.00

รวมท้ังส้ิน(ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 22,010,877.00

1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564 (ต่อ)

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน

1. ข. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 1,308,100.00

2. ค. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของ

      นักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,292,400.00

3. ง. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจาก

      เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 5,169,600.00

4. จ. เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 2,154,000.00

5. เงินเหลือจ่ายหมวด ข 804,653.00

รวมท้ังส้ิน (ข้อ 1,2,3,4 และ5 10,728,753.00

สถานศึกษาด าเนินการใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บ

2. เงินบ ารุงการศึกษา



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

1 โครงการพัฒนางานวิชาการ
กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศภายในโรงเรียน 1,200
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุ งานหลักสูตร
สถานศึกษา

28,000

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนางานแนะแนว 60,000
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบงานทะเบียน 79,000
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มงาน
วัดผล 110,200
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 34,865
กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 40,760
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 5,045
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 7,745
กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนางานสารบรรณงานวิชาการ 67,900

กิจกรรมท่ี 11 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานวิชาการ 126,500
กิจกรรมท่ี 12 การสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผล
ประเมินผล 9,400
กิจกรรมท่ี 13 การจัดประชุมการด าเนินการจัดตาราสอน 550
กิจกรรมท่ี 14  จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานวิชาการ      26,000

รวม 597,165
2 โครงการค่ายวิชาการ

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมค่าย ICT (นักเรียนท่ัวไป) 12,820
กิจกรรมท่ี 2 ค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทย 66,495
กิจกรรมท่ี 3 ค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp) 75,000
กิจกรรมท่ี 4 โครงการอบรมนักเรียนแกนน าเพ่ือนท่ีปรึกษา 
(Youth CounselorYC) 51,140
กิจกรรมท่ี 5 ค่ายเตรียมความพร้อมเพ่ือแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ    498,906

รวม 205,455    498,906

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ

โครง 
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

โครง 
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวค าปฏิญาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสวนสนามและกล่าวค าปฎิ
ญาณ        6,030
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมถวายราชสดุดีพวงมาลา        9,620
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและวันส าคัญ
ต่าง ๆ 102,500
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 19,910
กิจกรรมท่ี 5 นักศึกษาวิชาทหาร    126,000
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมนศท.อาสาจราจร  
วัสดุ อุปกรณ์ ในการท ากิจกรรมจิตอาส

     30,000
กิจกรรมท่ี 7 รายงานผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,800

รวม 105,300 191,560

4 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,320
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องส านักงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 35,000
กิจกรรมท่ี 3 รองรับการตรวจเย่ียมจากภายนอก 20,000

กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน 4,330
กิจกรรมท่ี 5 การจัดการงานสารสนเทศโรงเรียน 8,000

รวม 69,650
5 โครงการรับนักเรียน

โครงการรับนักเรียน 58,570
6 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับนักเรียน

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

100,000

กิจกรรมท่ี 2 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน (กิจกรรม
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์-สารเคมี)

43,310



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

โครง 
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

12,385

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด 0
ใช้เงินหนังสือ
เรียน

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม 
(ห้องคหกรรม) 7,640
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม
(งานประดิษฐ์) 3,948
กิจกกรมท่ี 8 พัฒนาการเรียนการสอนช่างไม้ 10,910
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาการเรียนการสอนงานตัดเย็บเส้ือผ้า 2,690
กิจกกรมท่ี 10 พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 7,500
กิจกรรมท่ี 11 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์สอนสอบ 300,000

กิจกรรมท่ี 12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแนะแนว
51,750

รวม 550,133
7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 มะเม่าเพ่ือพ่อ 1,000
กิจกรรมท่ี 2 ปลูกกล้วยคุณธรรม 1,000
กิจกรรมท่ี 3 การเล้ียงปลา 7,000
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 1,000
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1,000
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 1,000
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

กิจกรรมท่ี 8 ต้อนรับแขกท่ีมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

10,000

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมสุขภาพดี 1,000
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่ือความรู้สู่ความ
พอเพียง

1,000

กิจกรรมท่ี 11 พัฒนาห้องศาสตร์พระราชา 5,000
รวม 49,000



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

โครง 
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ

8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมท่ี 1 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กิจกรรมท่ี 3 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมท่ี 4 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
กิจกรรมท่ี 5 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
กิจกรรมท่ี 6 การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 7 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กิจกรรมท่ี 8 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมท่ี 9 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
กิจกรรมท่ี 10 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมส ารวจสถานท่ีแข่งขัน
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสภา
นักเรียน

รวม 1,245,672
9 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาส่ือการสอนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ม.4

59,400

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

30,000

กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 32,000
กิจกรรมท่ี 4 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

20,000

กิจกรรมท่ี 5 ติวเข้มเตรียมความพร้อมสู่การสอบ GAT – 
PAT นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2565

15,720

รวม 157,120
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10 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 1 การสอบธรรมศึกษา 970
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันตรุษจีน 16,000
กิจกรรมท่ี 3 วันคริสต์มาส 10,000
กิจกรรมท่ี 4 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 21,480
กิจกรรมท่ี 5 การส่งเสริมความเป็นเลิศแข่งขันกีฬาภายใน 231,300
กิจกรรมท่ี 6 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 16,100
กิจกรรมท่ี 7 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 25,500
กิจกรรมท่ี 8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 60,625
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมการเปิดโลกทัศน์และการแนะแนว
ด้านการศึกษาต่อและการมีอาชีพ 29,400
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมแนะแนวน้องสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย 10,000
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้อาชีพ 20,000
กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 8,000
กิจกรรมท่ี 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ (GIS Day) 0
กิจกรรมท่ี 15 การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Symposium IS) 31,000
กิจกรรมท่ี 16 กิจกรรม Enjoy STEM Day 40,300
กิจกรรมท่ี 17 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแหล่งเรียนรู้ในชุม
ชุน 51,700
กิจกรรมท่ี 18 กิจกรรมประกวดส่ือการเรียนคณิตศาสตร์
ระดับม.ต้น 4,000
กิจกรรมท่ี 19 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20,000
กิจกรรมท่ี 20 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์
ไทย 45,000

รวม 160,370 481,005

11
โครงการ จัดซ้ือหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ 11,000.00
กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์ 12,470.00

รวม 23,470
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12  โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 149,000 155,000
13 โครงการทัศนศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ณ สวน
สยาม  กรุงเทพมหานคร 142,100
กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศึกษาอ าเภอไชยา 143,850
กิจกรรมท่ี 3 ทัศนศึกษาอ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี 139,650
กิจกรรมท่ี 4  ทัศนศึกษาเส้นทางดอนสัก – ขนอม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 131,600
กิจกรรมท่ี 5  ทัศนศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 126,400
กิจกรรมท่ี 6 ทัศนศึกษาอ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี 117,200

รวม 800,800

14 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมท่ี 1 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(ลูกเสือโลก) 142,100
กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(ลูกเสือช้ันพิเศษ) 143,850
กิจกรรมท่ี 3 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือหลวง) 139,650

รวม 425,600

15
โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
(Open House) 200,000

16 โครงการ การยกเว้นการช าระเงินบ ารุงการศึกษา
โครงการ  การจัดวัสดุ – อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส   Covid – 19 โครงการท่ี 52

400,000
ฝ่าย
งบประมาณ

งบพัฒนาห้องเรียน โครงการท่ี 39,40,42และ 48 461,500
ฝ่ายบุริหาร
ท่ัวไป

งบจ้างครูเช่ียวชาญ โครงการท่ี 31 กิจกรรมท่ี 1 127,164 ฝ่ายบุคคล

รวม 4,359,569 2,752,871

รวมท้ังหมด 7,112,440
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17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันส ำคัญสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 80,000      

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมวันไหว้ครู 16,840      

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 15,000      
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมโครงกำรคุณธรรม (ท ำบุญ ตักบำตร
 งำนบุญ) 3,000        
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมวันลอยกระทง 35,000      
กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมวันส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่และวัน
ข้ึนปีใหม่ 2565 50,000      
กิจกรรมท่ี 7 : กิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 48,000      

รวม 247,840

18 โครงการส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง

กิจกรรมท่ี 1 : ฐำนบูมส่งพ่ียินดีน้อง 38,000

กิจกรรมท่ี 2 : ฐำน ม.4 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง 4,000

กิจกรรมท่ี 3 : ฐำน ม.1 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง 4,000

กิจกรรมท่ี 4 : ฐำน ม.2 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง 4,000

รวม 50,000

19 โครงการโรงเรียนสีขาว
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมโรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 20,000      
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมขยำยผลเพ่ือพัฒนำ (ด้ำนกำรค้นหำ)

10,000      
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมให้ควำมรู้เก่ียวกับยำเสพติดและ
อบำยมุขจำกวิทยำกร 20,000      

รวม 50,000

20 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

กิจกรรมท่ี 1 : ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 48,230      

กิจกรรมท่ี 2 : มอบตัวเป็นศิษย์ 5,400        

รวม 53,630

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โครง 
 การ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ
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21 โครงการ รักเป็น ปลอดภัย Young Love

กิจกรรมท่ี 1 : รักเป็น ปลอดภัย Young Love 26,650

22 โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมอบรมกำรใช้โปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5,000
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 112,000
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมเย่ียมบ้ำนนักเรียน 212,200
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมพัฒนำกำรด ำเนินงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 20,500

รวม 137,500 212,200

23 โครงการ สวัสดิภาพนักเรียน

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมอบรมกำรขับข่ีและตรวจสภำพรถ 25,000

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมตำวิเศษ 250,000

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมอบรมใบอนุญำตขับข่ี 20,000

รวม 295,000

24 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรม Zoning cleaning 10,000      
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมกำรสภำนักเรียน
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 7,450        
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรม Green Market 7,000
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมประกวด PK The Star & Idoi 10,000      

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ห้องสภำนักเรียน 25,000

รวม 32,000 27,450     

25 โครงการ พัฒนาตน พัฒนาสถาบัน

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมอบรมใส่ใจห่วงใยน้อง 51,000

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ 10,000

รวม 61,000

26 โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานกิจการนักเรียน
กิจกรรมท่ี 1 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 18,000
กิจกรรมท่ี 2 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.1 2,000
กิจกรรมท่ี 3 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.2 2,000
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กิจกรรมท่ี 4 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.3 2,000
กิจกรรมท่ี 5 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.4 2,000
กิจกรรมท่ี 6 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.5 2,000
กิจกรรมท่ี 7 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.6 2,000

รวม 30,000

27 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสู่ทักษะอาชีพ
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมรู้ทันภัย (1 ต ำรวจ 1 โรงเรียน)

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมสุขภำพจิต พิชิตสุขภำพใจ 48,000

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ 48,000

กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมรักกำรออม 3,000
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (โดยพระอำจำรย์
จำกวัดท่ำข้ำม) 4,800

กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมอบรมศิลปะป้องกันตัว 6,000

รวม 109,800

รวมงบ 555,500 777,570

รวมงบท้ังหมด 1,333,070
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28 โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 350,000 300,000
กิจกกรมท่ี 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 38,600
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมพัฒนาครูเพ่ือการการผลิตส่ือ
การสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15,470

รวม 404,070 300,000
29 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 7,500
กิจกรรมท่ี 2 เช่าเว็บโฮสต์ต้ิง (Web Hosting) 2,500

รวม 10,000
30 โครงการปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน 16,000
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานส านักงาน30,000
กิจกรรมท่ี 3 จัดท าท าเนียบบุคลากร 25,000

รวม 71,000
31 โครงการจัดจ้างบุคลากร เงินอุดหนุน

กิจกรรมท่ี 1 ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ 127,164 เอาไปวิชาการ

กิจกรรมท่ี 2 ค่าจ้างบุคลากร 127,164
รวม 254,328

32 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
กิจกรรมท่ี 1 กระเช้าเย่ียมผู้มีอุปการะคุณ
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากร
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการให้การช่วยเหลือแก่บุคลากร
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมต้อนรับครูย้ายเข้าและย้ายออก

รวม 612,234
รวมท้ังหมด 612,234

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โครง
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ
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33 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 100,000
34 โครงการ พัฒนางานเวรยามรักษาการณ์ 30,000

35
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

-จัดท้ำห้องน ้ำห้องประชุมรวมใจและห้องประชุมเล็ก 500,000
-ตะแกรงคูระบำยน ้ำ หน้ำอำคำร 3 0
-ซ่อมถนนคอนกรีตท่ีช้ำรุดภำยในโรงเรียน 0
-ทำสีห้องประชุมริมน ้ำ 0
- จัดท้ำระแนงกันพื นท่ีท้ำควำมสะอำดหน้ำห้องรวมใจ 0
- เสำกั นรถ ยำงชะลอควำมเร็ว 0
- ปรับปรุงทำงขึ นและด้ำนข้ำงโดมโชคตำปี 500,000

รวม 1,000,000

36
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 150,000

37
โครงการปรับปรุง ซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม
-ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน 0
-ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี 0
-ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้ำด่ืมโรงเรียน 0
-โรงเรียนสะอำดปรำศจำกขยะ 87,600
-ธนำคำรขยะ 15,330

รวม 102,930
38 โครงกำรพัฒนำส้ำนักงำนผู้อ้ำนวยกำร 16,360
39 โครงกำรปรับปรุงห้องส้ำนักงำนวิทยำศำสตร์ 30,000     
40 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรนำฏศิลป์ 30,000     
41 โครงกำรปรับปรุงห้องกำรศึกษำเรียนรวม

- ปรับปรุงห้องกำรศึกษำเรียนรวม 40,000
-จัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวม 40,000

รวม 80,000
42 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

-พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 25,000
-จัดซื อวำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ 30,000
- มุมเฉลิมพระเกียรติ 16,500

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
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หมายเหตุ
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-สวนส่งเสริมกำรอ่ำน 30,000
รวม

43
โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ีเขตรับผิดชอบกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน
-กิจกรรมห้องเรียนน่ำอยู่ สู่กำรเรียนรู้คุณภำพ 0
-กิจกรรมปรับปรุงห้องตัดผม 5,000
-กิจกรรมปรับปรุงโรงจอดรถจักรยำนยนต์ 300,000

รวม 305,000
44 โครงการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 305,000
45 โครงการ ชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั นพื นฐำน โรงเรียนพุนพินพิทยำคม 6,000
กิจกรรมท่ี 2 งำนนำรำยณ์ร้ำลึก (10 มิถุนำยน) 25,000 60000
กิจกรรมท่ี 3 งำนคณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำ 18,500
กิจกรรมท่ี 4 งำนชมรมครูเก่ำโรงเรียนพุนพินพิทยำคม 18,500

รวม 31,000 97,000

46 โครงการพัฒนาระบบงานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส้ำนักงำนกลุ่ม
บริหำรท่ัวไป 60,000

รวม 60,000
47 โครงการ พัฒนายานพาหนะ

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนำยำนพำหนะ 500,000
48 โครงการปรับปรุงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 300,000
49 โครงการพัฒนางานอนามัย 200,000
50 บริการส่ืองานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 150000

รวมท้ังหมด 2,725,290 305,000 97,000
รวมงบประมาณท้ังหมด 3,030,290



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

51 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผนพัฒนา 40,000

52
โครงการ  การจัดวัสดุ – อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ วิชาการ

53 โครงการ ค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน งบกลาง

54 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 1  จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานพัสดุและสินทรัพย์ 29,910

กิจกรรมท่ี 2  ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
กิจกรรมท่ี 3  จัดซ้ือครุภัณฑ์(กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน)
กิจกรรมท่ี 4 จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องส านักงานโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม 30,000

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานการเงินและบัญชี 60,420
กิจกรรมท่ี 6 จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานแผนงานและ
งบประมาณ 42,610

รวมท้ังหมด 202,940 155,000

รวมงบประมาณท้ังหมด

หมายเหตุ

202,940

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โครง
การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร



โครงการท่ี ช่ือโครงการ งบท่ีขอใช้
55

กิจกรรมท่ี 1 
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 2
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 3
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 4
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 5
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 28,000

รวม 140,000

56
กิจกรรมท่ี 1 
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 24,500
กิจกรรมท่ี 2
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 24,500
กิจกรรมท่ี 3
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 24,500

สรุปการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 เงินบ ารุงการศึกษา
งบประมาณห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp นักเรียนโครงการ



โครงการท่ี ช่ือโครงการ งบท่ีขอใช้
กิจกรรมท่ี 4
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 24,500

รวม 98,000
57

กิจกรรมท่ี 1 
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน 1 คืน) 49,000
กิจกรรมท่ี 2
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 52,500
กิจกรรมท่ี 3 
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 70,000
กิจกรรมท่ี 4 
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 84,000

รวม 255,500
58

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวนนักเรียน 70 คน 14,000

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน 7,000

ค่ายวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ



โครงการท่ี ช่ือโครงการ งบท่ีขอใช้
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน 7,000

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน 7,000

รวม 35,000
59

กิจกรรมท่ี 1 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/2

24,500

กิจกรรมท่ี 4 ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ห้อง SMTP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2

42,000

รวม 66,500
60 ค่าติวเข้มสอนเสริม 270,400
61 ค่าจ้างครูต่างประเทศ 338,000
62 ค่าซ่อมบ ารุง 101,400
63 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนโครงการพิเศษ (ยอด

คงเหลือปี 64)
909,653

รวมท้ังหมด 2,081,453

ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ



โครงการท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีขอใช้ หมายเหตุ
64 โครงการจัดจ้างบุคลากร เงินบกศ

กิจกรรมท่ี 1 ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ 1,077,000
กิจกรรมท่ี 2 ค่าจ้างบุคลากร 1,723,200
กิจกรรมท่ี 3 ค่าจ้างครูต่างชาติ 1,292,400

65 โครงการ  ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานท่ีรัฐจัดให้
กิจกรรมท่ี 1 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 969,300             
กิจกรรมท่ี 2 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ห้อง
คอมพิวเตอร์ 3 969,300             

66 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

861,600

67 โครงการค่าสาธาณูประโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ
กิจกรรมท่ี 1 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1,292,400          

68 โครงการประกันชีวิตนักเรียน 430,800
รวมงบประมาณห้องเรียนท่ัวไป 8,616,000

สรุปการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 เงินบ ารุงการศึกษา
งบประมาณห้องเรียนท่ัวไป

งบประมาณใน
โครงการคิดจาก

เงินบ ารุง
การศึกษา 80 %



แผนป


