
รายการ
งปม. แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

งบด ำเนินงำน
แผนงำน:บคุลำกรภำครัฐ

  ค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,288,800.00   1,288,800.00    -               477,180.00    -              536,620.00      -               165,000.00    -               110,000.00     -             

      กิจกรรมค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐของ สพฐ.

         รายการประกันสังคมพนักงานราชการ 683,800.00       683,800.00        312,180.00     371,620.00        

         รายการค่าเช่าบ้าน 605,000.00       605,000.00        165,000.00     165,000.00        165,000.00     110,000.00      

แผนงำน:พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

   โครงกำรผู้จบกำรศึกษำภำคบงัคับ 6,672,568.00   6,652,568.00    -               2,762,600.00  -              2,742,108.00    -               1,147,860.00  -               -               -             

         กิจกรรมการจดัการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 3,396,650.00    3,396,650.00      767,300.00     2,409,250.00     220,100.00     

         กิจกรรมการจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ 2,768,760.00    2,768,760.00      1,707,000.00   168,000.00        893,760.00     

         กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 441,158.00       421,158.00        288,300.00     132,858.00        

         กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 44,500.00        44,500.00          32,000.00         12,500.00       

          กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนใหบ้คุคลได้รับสิทธแิละโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเปน็ธรรมสอดคล้องตามบริบท 21,500.00        21,500.00          21,500.00       

    โครงกำรเด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนและกำรพัฒนำสมรรถภำพ 1,288,728.00   1,288,728.00    -               466,128.00    -              822,600.00      -               -               -               -               -             

         คืนครูให้นักเรียนส าหรับนักเรียนพิการ 1,288,728.00    1,288,728.00      -                466,128.00     822,600.00        

    โครงกำรผลผลิตเด็กผู้มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักพภำพ 994,500.00     994,500.00       -               481,500.00    -              333,000.00      -               180,000.00    -               -               -             

         กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจทิัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 1,500.00          1,500.00           1,500.00         

         กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษฯ 639,000.00       639,000.00        459,000.00     180,000.00        

         กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษฯ คชจ.ประชุม 21,000.00        21,000.00          21,000.00       

         กิจกรรมการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวชิาการ 153,000.00       153,000.00        153,000.00        

         กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรีและกีฬา 180,000.00       180,000.00        180,000.00     

     โครงกำรยกระดับควำมเปน็เลิศด้ำนดิจิทัลส ำหรับครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำฯ 50,000.00       50,000.00        -               -              -              50,000.00        -               -               -               -               -             

        กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพย์ยกรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 50,000.00        50,000.00          50,000.00         

แผนกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสโุขทัย

สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธกิำร

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
รวมทั้งส้ิน ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



รายการ
งปม. แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผนกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสโุขทัย

สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธกิำร

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
รวมทั้งส้ิน ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

   โครงกำรผู้จบกำรศึกษำตอนปลำย 3,504,800.00   3,504,800.00    -               800,000.00     -              800,000.00        -               904,800.00     -               1,000,000.00   -             

        กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 4,800.00          4,800.00           4,800.00         

        กิจกรรมการจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ 3,500,000.00    3,500,000.00      800,000.00     800,000.00        900,000.00     1,000,000.00   

แผนงำน : ยทุธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยนื 1,422,000.00   1,452,000.00    -               588,000.00    -              675,000.00      -               189,000.00    -               -               -             

        กจิกรรมหลักคืนครูให้นักเรียนส าหรับโรงเรียนปกติ 1,422,000.00    1,452,000.00      588,000.00     675,000.00        189,000.00     

  โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษยใ์นศตวรรษที่ 21 145,600.00     145,600.00       -               100,000.00    -              45,600.00        -               -               -               -               -             

        เสริมสร้างความเขม็แขง็ศูนย ์HCEC สู่ความเป็นเลิศ 100,000.00       100,000.00        100,000.00     

       การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกนัดาร 45,600.00        45,600.00          -                45,600.00         

แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 โครงกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 18,000.00        18,000.00          -                -                -                18,000.00         -                -                -                -                -              

        กจิกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล 18,000.00        18,000.00          18,000.00         

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 153,200.00     153,200.00       -               -              -              -                 -               153,200.00    -               -               -             

    กจิกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ 150,000.00       150,000.00        150,000.00     

        กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนกัรู้ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 3,200.00          3,200.00           3,200.00         

รายการ
งปม. แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผนงำน: พ้ืนฐำนดำ้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
             โครงกำรผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบงัคับ 1,218,600.00   1,218,600.00    -               -              -              33,600.00        -               1,185,000.00  -               -               -             

             กิจกรรมส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัโรงเรยีนในโครงกำรตำมพระรำชด ำร ิโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติ

งบลงทุน

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
รวมทั้งส้ิน ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



รายการ
งปม. แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผนกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสโุขทัย

สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธกิำร

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
รวมทั้งส้ิน ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens  รร.ไกรในวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก 33,600.00        33,600.00          33,600.00         

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนไกรในวทิยาคมรัชมังคลาภเิษก 1,185,000.00    1,185,000.00      1,185,000.00   

แผนงำน: พ้ืนฐำนดำ้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
            ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 100,800.00     100,800.00       -               -              -              100,800.00      -               -               -               -               -             

                    กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ

เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens  รร.ตล่ิงชันวทิยานสุรณ์ 67,200.00        67,200.00          67,200.00         

เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens  รร.ขุนไกรพทิยาคม 33,600.00        33,600.00          33,600.00         

แผนงำน: แผนงำนยทุธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
             โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 175,200.00     197,300.00       -               -              -              197,300.00      -               -               -               -               -             

                    โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล(1 ต ำบล 1 รร.คุณภำพ)
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens  รร.ลิไทพทิยาคม 49,900.00        55,800.00          55,800.00         

 (สพฐ. โอนกลับส่วนกลาง  เงินคร้ังที ่2 ตาม ว1548 ลว.22 เม.ย.65)

จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิว้รร.ลิไทพทิยาคม 45,500.00        45,500.00          45,500.00         

โต๊ะเก้าอี้นกัเรียน ระดับมัธยมศึกษา รร.ลิไทพทิยาคม 79,800.00        96,000.00          96,000.00         

 (สพฐ. โอนกลับส่วนกลาง  เงินคร้ังที ่2 ตาม ว1548 ลว.22 เม.ย.65)

แผนงำน : ยทุธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
              โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 8,192,500.00   8,192,500.00    -               -              -              -                 -               -               -               8,192,500.00  -             

                       กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ (โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น รร.หนองปลาหมอวทิยาคม 2,174,100.00    2,174,100.00      2,174,100.00   

อาคารโรงฝึกงาน102/27 รร. หนองปลาหมอวทิยาคมต าบลคลองกระจง 3,017,000.00    3,017,000.00      3,017,000.00   



รายการ
งปม. แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผนกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสโุขทัย

สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธกิำร

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
รวมทั้งส้ิน ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

อาคารหอ้งสมุด รร.หนองปลาหมอวทิยาคมต าบลคลองกระจง 3,001,400.00    3,001,400.00      3,001,400.00   

แผนงำน: พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

             ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 2,432,800.00   2,432,000.00    -               650,000.00    -              1,782,000.00    -               -               -               -               -             

                    กำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยส ำหรับโรงเรียนปกติ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น รร.ขุนไกรพทิยาคม 400,000.00       400,000.00        400,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น รร ตล่ิงชันวทิยานสุรณ์ 250,000.00       250,000.00        250,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น รร.บา้นสวนวทิยาคม 250,000.00       250,000.00        250,000.00     

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น รร.เมืองด้งวทิยา 400,000.00       400,000.00        400,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น รร วงัทองวทิยา 400,000.00       400,000.00        400,000.00     

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น รร.สวรรค์อนนัต์วทิยา 390,000.00       390,000.00        390,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น รร สุโขทยัวทิยาคม 342,800.00       342,000.00        342,000.00        

แผนงำน : ยทุธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
             โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 5,685,500.00   5,685,500.00    -               -              -              5,685,500.00    -               -               -               -               -             

กิจกรรม กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรเรียนและสิ่งก่อสร้ำงประกอบส ำหรับโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนกงไกรลาศวทิยา 500,000.00       500,000.00        500,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหนองตูมวทิยา 334,600.00       334,600.00        334,600.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนคีรีมาศพทิยาคม 500,000.00       500,000.00        500,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนชัยมงคลพทิยา 200,000.00       200,000.00        200,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนทุง่เสล่ียมชนปูถัมภ์ 450,000.00       450,000.00        450,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนบา้นด่านลานหอยวทิยา 450,000.00       450,000.00        450,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนลิไทพทิยา 440,000.00       440,000.00        440,000.00        



รายการ
งปม. แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผนกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสโุขทัย

สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธกิำร

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
รวมทั้งส้ิน ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนยางซ้ายพทิยาคม 311,000.00       311,000.00        311,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนศรีนครต าบลศรีนคร 500,000.00       500,000.00        500,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนทา่ชัยวทิยาต าบลทา่ชัย 400,000.00       400,000.00        400,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนเมืองเชลียง 499,900.00       499,900.00        499,900.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถัมภ์ 500,000.00       500,000.00        500,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนสวรรค์อนนัต์วทิยา2 300,000.00       300,000.00        300,000.00        

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นโรงเรียนหนองกลับวทิยาคม 300,000.00       300,000.00        300,000.00        

รวมงบประมำณ 33,343,596.00   33,374,896.00    -                6,325,408.00   -                13,822,128.00   -                3,924,860.00   -                9,302,500.00   -              


