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ประกาศโรงเรียนสตรปีากพนัง 
เรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําป ปงบประมาณ 2563 

_______________________________ 
 

  จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  จึงขอแจงจัดสรรงบประมาณประจําป ปงบประมาณ 2563 
ใหแกฝายและกลุมสาระตางๆ แจกแจงรายละเอียดได ดังน้ี  

 

สวนที ่ 1  ยอดเงินสําหรับการพิจารณาจัดสรร รวมทั้งสิ้น 14,161,083.59 บาท  ดังนี้  
 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน  = (งบคงเหลือยกมา 239,459.30 บาท +
งบอุดหนุนรายหัวนักเรียนปงบประมาณ 2563 เปนเงิน  3,669,000.00 บาท 
หมายเหตุ  งบอุดหนุนรายหัวนักเรียนปงบประมาณ 2563  = (งบท่ีคาดวาจะ
ไดรับภาคเรียนท่ี 2/62 จํานวน 1,830,900.00 บาท  ซึ่งไดจาก นักเรียน ม.
ตน 752 คนๆละ 1,750.00 บาท เปนเงิน 1,316,000.00 บาท และนักเรียน 
ม.ปลาย 271 คนๆละ 1,900.00 บาท เปนเงิน  514,900.00 บาท) + (งบท่ี
คาดวาจะไดรับภาคเรียนท่ี 1/63 จํานวน 1,838,100.00 บาท ซึ่งไดจาก
นักเรียน ม.ตน 780 คนๆละ 1,750.00 บาท เปนเงิน  1,365,000.00 บาท 
และ นักเ รี ยน ช้ัน  ม .ปลาย  249  คนๆละ 1 ,900.00  บาท  เป น เ งิ น  
473,100.00 บาท )              

3,908,459.30 

2 งบปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  =  งบที่คาดวาจะไดรับปงบประมาณ 2563  
เปนเงิน 943,500.00 บาท   
หมายเหตุ  ภาคเรียนที่ 2/62 ไดรับจากนักเรียน 309 คนๆละ1,500 บาทเปน
เงิน 463,500 บาท +  ภาคเรียนที่ 1/63 คาดวาไดรับจากนักเรียน 320 คนๆ
ละ 1,500 บาทเปนเงิน 480,000 บาท 

943,500.00 

3 งบคาหนังสือเรียน  =  ( เงินคงเหลือยกมา  252,247.48 บาท) + (งบหนังสือ
เรียนที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 2563 เปนเงิน 961,607.00 บาท) 
หมายเหตุ งบที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 2563  =  
(นักเรียนม.1/63 จํานวน 240 คนๆละ 716 บาท รวม 171,840.00 บาท)  + 
(นักเรียนม.2/63 จํานวน 271 คนๆละ 877 บาท รวม 237,667.00 บาท)  + 
(นักเรียนม.3/63 จํานวน 269 คนๆละ 949 บาท รวม 255,281.00 บาท)  + 
(นักเรียนม.4/63 จํานวน 70 คนๆละ 1,257บาท รวม 87,990.00 บาท)    + 
(นักเรียนม.5/63 จํานวน 67 คนๆละ 1,263 บาท รวม 84,621.00 บาท)   + 
(นักเรียนม.6/63 จํานวน 112 คนๆละ 1,109 บาท รวม 124,2080.00 บาท) 

1,213,854.48 
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สวนท่ี  1  ยอดเงินสําหรับการพิจารณาจัดสรร (ตอ) 
 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

4 งบคาอุปกรณการเรียน =  งบคงเหลือยอดยกมา 80,000.00 บาท  + 
งบที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 2563 เปนเงิน 441,320.00 บาท   
หมายเหตุ งบที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 2563 = งบท่ีคาดวาจะ
ไดรับภาคเรียนท่ี 2/62 ไดจากนักเรียน ม.ตน 752 คนๆละ  210  บาท 
เปนเงิน 157,920.00 บาท  + นักเรียน ม.ปลาย 271 คนๆละ  230  
บาท  เปนเงิน 62,330.00 บาท รวมเปนเงิน  220,250.00 บาท) +  (งบ
ท่ีคาดวาจะไดรับ ภาคเรียนท่ี 1/63 ไดจากนักเรียน ม.ตน 780 คนๆละ  
210  บาท เปนเงิน 163,800.00 บาท + นักเรียน ม.ปลาย 249 คนๆละ  
230  บาท เปนเงิน 57,270.00 บาท รวมเปนเงิน 221,070.00 บาท)  

521,320.00 

5 งบคาเครื่องแบบนักเรียน = งบคงเหลอืยกมา  200,00.00 บาท) +  (งบ
ที่คาดวาจะไดรับใน ปงบประมาณ 2563 จํานวน 475,500.00 บาท) 
หมายเหตุ งบที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 2563 ไดจากนักเรียน  
ม.ตน 780 คนๆละ 450 บาท เปนเงิน 351,000.00 บาท + (งบคา
เครื่องแบบนักเรียน ม.ปลาย 249 คนๆละ 500 บาท เปนเงิน 
124,500.00 บาท 

675,500.00 

6 งบค า กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู เ รี ยน   =  งบคง เหลื อยกมา  
108,705.06 บาท +  (งบคาดวาจะไดรับในปงบประมาณ  2563 ที่  
921,080.00 บาท)  
หมายเหตุ  งบที่วาจะไดรับในปงบประมาณ  2563  =  
นักเรียน ม.ตน  2/62    จํานวน 752 คนๆละ 440  บาท เปนเงิน 
330,880.00 บาท  +  
นักเรียน ม.ปลาย 2/62  จํานวน 271 คนๆละ 475 บาท เปนเงิน 
128,725.00 บาท  +  
นักเรียน ม.ตน  2/63   จํานวน 780  คนๆละ 440  บาท เปนเงิน 
343,200.00 บาท  +  
นักเรียน ม.ปลาย 2/63  จํานวน 249  คนๆละ 475 บาท  เปนเงิน 
118,275.00 บาท) 

1,029,785.06 

7 เงินบริจาค  = เงินดอกเบี้ยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค  54,000.00 
บาท  +  เงินทุนการศึกษารายป  614,482.86 บาท  +  (เงินบริจาคเพื่อ
สมทบวันวิชาการ 1,000 บาท  + เงินบริจาคทอดผาปาการศึกษา  
10,166 บาท  

679,648.86 

 
 
 
 
 



3 
 
สวนท่ี  1  ยอดเงินสําหรับการพิจารณาจัดสรร (ตอ) 
 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

8 เงินบํารุงการศึกษา  = (1) เงินเหลือยอดยกมา 538,265.17 บาท 
+  (2) เงินที่คาดวาจะไดรับในภาคเรียนที่ 2/62รวม 1,076,500.00 
บาท + (3) เงินที่คาดวาจะไดรับในภาคเรียนที่ 1/63 รวม 
1,473,100 บาท 
หมายเหตุ  
(1) เงินคงเหลือยกมา ประกอบดวย เงินคาสอนคอมพิวเตอร 
369,585.41  บาท + เงินเรียนซ้ํา  16,688.00 บาท + เงินเหลือ
คาจางชาวตางชาติ  116,046.86  บาท + เงินเหลือคาตอบแทน
วิทยากรภายนอก 7,190.00 บาท + เงินเหลือจากคาจางบุคลากร 
28,754.90 บาท  
(2)  เงินที่คาดวาจะไดรับในภาคเรียนที่ 2/62 ประกอบดวย เงิน
คาจางครูชาวตางประเทศ 384,750.00 บาท + คาตอบแทน
วิทยากรภายนอก 46,250.00 บาท + คาจางบุคลากร 645,500.00 
บาท   
(3) เงินที่คาดวาจะไดรับในภาคเรียนที่ 1/63 ประกอบดวย เงิน
คาจางครูชาวตางประเทศ 455,250.00 บาท + คาตอบแทน
วิทยากรภายนอก 54,750.00 บาท + คาจางบุคลากร 763,500.00 
บาท + เงินประกันอุบัติเหตุ 199,600 บาท  

      3,087,865,53 
 

9 เงินรายไดสถานศึกษา   =  เงินคงเหลือยกมาจากเงินบํารุงสถานที่
และเงินอื่นๆ  633,292.51 บาท +  เงินรายไดดอกเบี้ยเงินนอก
งบประมาณ  890.08 บาท  + เงินคาใชจายในการเขารวมงาน
ศิลปะ  4,440.00  บาท  + เงินคาใชจายในการดําเนินงานกองทุน
เงินกู ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  19,296.59  บาท + เงินรางวัล
ประกวดกระทงใหญ  5,200.00  บาท + เงินลูกเสือ  5,652.92 
บาท + เงินเนตรนารี  1,778.26 บาท + เงินคาคูมือนักเรียน  
600.00 บาท + + เงินจากการประมูลรานคาสหการ 430,000 บาท 
+ เงินโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางดนตรี 1,000,000 บาท  

2,101,150.36 
 
 

รวมท้ังสิ้น 
(สิบสี่ลานหน่ึงแสนหกหมื่นหน่ึงพันแปดสิบสามบาทหาสบิเกาสตางค) 

14,161,083.59 
 

 
 
 

 


