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           ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง

                                   เร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ปีงบประมาณ 2565

               จากผลการประชุมจัดสรรงบประมาณและการประชุมคณะกรรมการการจัดสรรงบประมาณ  

เมื่อวันที ่30 กันยายน 2564 และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในคราวประชุมคร้ังที ่2/2564

เมื่อวันที ่8 ตุลาคม 2564 จึงขอแจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปี ปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ฝ่ายและกลุ่มสาระต่างๆ

แจกแจงรายละเอียดดังนี้

ส่วนที ่1 ยอดเงินส าหรับการพิจารณาจัดสรร รวมทัง้ส้ิน   19,272,110.36   บาท ดังนี้
ล ำดับ รายการ จ านวนเงิน ยอดเงินรวม

1 งบเงนิอุดหนุนรำยหวันักเรยีน 5,256,992.58                    

ยอดคงเหลือยกมา 1,300,992.58         

งบเงินอุดหนุนรายหวันร.ที่คาดวา่จะได้รับปงีบ  2565 3,956,000.00         

งบคาดวา่จะได้รับ 2/2564

นร.ม.ต้น จ านวน …780…..……. x …1750…….. 1,365,000.00      

นร.ม.ปลาย จ านวน ……280.. x ……1,900.... 532,000.00        

งบคาดวา่จะได้รับ 1/2565

นร.ม.ต้น จ านวน….802…... x …1,750.... 1,403,500.00      

นร.ม.ปลาย จ านวน …345……. x ……1,900…….. 655,500.00        

2 งบเงนิอุดหนุนปจัจัยพ้ืนฐำนนักเรยีนยำกจน 1,263,000.00                    

ยอดคงเหลือยกมา 333,000.00           

งบเงินอดุหนนุปจัจัยพฐ.นร.ยากจนที่คาดว่าจะได้รับปงีบ  2565 930,000.00           

ภาคเรียนที่ 2/2564

ได้รับจากนักเรียน ……320…... x ……1,500…… 480,000.00        

ภาคเรียนที่ 1/2565

ได้รับจากนักเรียน …300…. x …1,500... 450,000.00        

3 งบเงนิอุดหนุนค่ำหนังสือเรยีน 1,408,265.44                    

ยอดคงเหลือยกมา 233,033.44           

งบเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่คาดวา่จะได้รับปงีบ 2565 1,175,232.00         

นร.ม.1/2565 จ านวน 280…... คนๆละ 808 บ. 226,240.00        

นร.ม.2/2565 จ านวน …260... คนๆละ 921 บ. 239,460.00        
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ล ำดับ รายการ จ านวนเงิน ยอดเงินรวม

นร.ม.3/2565 จ านวน …262……. คนๆละ 996 บ. 260,952.00        

นร.ม.4/2565 จ านวน ...140……. คนๆละ 1,318 บ. 193,760.00        

นร.ม.5/2565 จ านวน …100... คนๆละ 1,326 บ. 132,600.00        

นร.ม.6/2565 จ านวน……105…. คนๆละ 1,164 บ. 122,220.00        

4 งบเงินอุดหนุนค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 509,594.00                 

ยอดคงเหลือยกมา 33,624.00         

งบเงินอดุหนนุค่าอปุกรณ์การเรียนที่คาดว่าจะได้รับปงีบ 2565 475,970.00        

ภาคเรียนที ่2/2564

นร.ม.ต้น ……780…... คนๆละ 210 บ. 163,800.00     

นร.ม.ปลาย ……280…. คนๆละ 230 บ. 64,400.00       

ภาคเรียนที ่1/2565

นร.ม..ต้น …802... คนๆละ 210 บ. 168,420.00     

นร.ม.ปลาย …345….. คนๆละ 230 บ. 79,350.00       

5 งบเงินอุดหนุนค่ำเครื่องแบบนักเรียน 602,260.00                 

ยอดคงเหลือยกมา 68,860.00         

งบเงินอดุหนนุค่าเคร่ืองแบบนร.ที่คาดว่าจะได้รับปงีบ 2565 533,400.00        

จากนร.ม.ต้น ………802... คนๆละ 450 บ. 360,900.00     

จากนร.ม.ปลาย ……345…... คนๆละ 500 บ. 172,500.00     

6 งบเงินอุดหนุนค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 2,111,455.42               

ยอดคงเหลือยกมา 1,119,450.42     

งบเงินอดุหนนุค่ากจิกรรมพฒันาฯที่คาดว่าจะได้รับปงีบ 2565 992,005.00        

ภาคเรียนที่ 2/2564

นร.ม.ต้น………780…... คนๆละ 440 บ. 343,200.00     

นร.ม.ปลาย ……280……. คนๆละ 475 บ. 133,000.00     

ภาคเรียนที ่1/2565

นร.ม.ต้น………802……. คนๆละ 440 บ. 352,880.00     

นร.ม.ปลาย………343…….. คนๆละ 475 บ. 162,925.00     

7 เงินบริจำคสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 20,000.00                   

เงินดอกเบีย้เงินบริจำคโดยมวีัตถุประสงค์

(ใชด้อกเบีย้เป็นทุนกำรศึกษำ)

9 เงินทุนกำรศึกษำรำยปี 37,713.11                   

10 เงินรำยไดด้อกเบีย้นอกงบประมำณ 9,421.08                     

8 23,876.87                   
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ล ำดับ รายการ จ านวนเงิน ยอดเงินรวม

11 เงินค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนกองทุน (กยศ.) 25,761.59                   

12 เงินบริจำคงำนปัจฉมินิเทศ 11,854.00                   

13 เงินบริจำคโดยมวีัตถุประสงค์ 1,956,560.00               

14 เงินบ ำรุงกำรศึกษำ 4,074,203.05               

ยอดคงเหลือยกมา 1,009,253.05     

งบเงินบ ารุงการศึกษาที่คาดวา่จะได้รับปงีบ 2565 3,064,950.00     

14.1 เงินคงเหลือค่าจ้างชาวต่างชาติ 462,631.61     

14.2 เงินคงเหลือค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 135,860.00     

14.3 เงินคงเหลือค่าจ้างบุคลากร 410,761.44     

เงินคาดว่าจะได้รับภาคเรียนที ่2/2564

เงินค่าจ้างชาวต่างชาติ นร.1,060 คนๆละ 450 บาท 477,000.00

เงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก นร.1,060 คนๆละ 90 บาท 95,400.00       

เงินค่าจ้างบุคลากร นร.1,060 คนๆละ 850 บาท 901,000.00     

เงินคาดว่าจะได้รับภาคเรียนที ่1/2565

เงินค่าจา้งชาวต่างชาติ นร.1,145 คนๆละ 450 บาท 515,250.00

เงินค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก นร.1,145 คนๆละ 90 บาท 103,050.00     

เงินค่าจ้างบุคลากร นร.1,145 คนๆละ 850 บาท 973,250.00     

15 เงินค่ำประกันอุบัตเิหตุ 230,800.00                 

15.1 เงินคงเหลือค่าประกันอุบัติเหตุ 1,800.00           

งบเงินค่าประกันอุบัติเหตุที่คาดว่าจะได้รับปีงบ 2565 1,145 คนๆละ 200 บาท 229,000.00        

16 เงินค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ร่วมงำนศิลปะ 4,440.00                      

18 เงินบ ำรุงสถำนที่ 1,518,451.83               

19 เงินลูกเสือ 5,652.92                     

20 เงินเนตรนำรี 1,778.26                     

22 เงินค่ำบริหำรจัดกำรศูนย์ HCEC 200,000.00                 

23 เงินกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ) 30.21                         

19,272,110.36             รวมทัง้สิ้น

สิบเก้ำล้ำนสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหน่ึงร้อยสิบบำทสำมสิบหกสตำงค์


