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แผนการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ  2563 
โรงเรยีนท่าแร่ศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    333 คน คนละ 3,500 บาท     รวม 1,165,500 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 182 คน คนละ 3,800 บาท     รวม    691,600 บาท 
 รวมเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ 2563             1,857,100  บาท 

งวดท่ี  1/2563 (ภาคเรียนท่ี 2/2562) จ านวน     928,550  บาท 
งวดท่ี  2/2563 (ภาคเรียนท่ี 1/2563) จ านวน     928,550  บาท 

รายการรับภาคเรียนที่ 2/2562 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว 
 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  582,750  บาท      
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน   345,800  บาท      
2.  เงินบริจาค     จ านวน         -   บาท 
    รวมทั้งสิ้น จ านวน  928,550 บาท 
รายจ่ายภาคเรียนที่  2/2562 
 1.  ค่าจ้างลูกจ้าง                        จ านวน           141,000 บาท 
 2.  ค่าไฟฟ้า     จ านวน            120,000 บาท 

2.  งบวิชาการ     จ านวน  400,530 บาท 
 3.  งบบริหาร     จ านวน  200,265 บาท 
 4.  งบส ารองจ่าย     จ านวน    66,755 บาท 
    รวมทั้งสิ้น จ านวน  928,550 บาท 
รายการรับภาคเรียนที่ 1/2563 
1.  เงินอุดหนุนรายหัว 
 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  582,750  บาท      
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน   345,800  บาท      
2.  เงินบริจาค     จ านวน         -   บาท 
    รวมทั้งสิ้น จ านวน  928,550 บาท 
รายจ่ายภาคเรียนที่  1/2563 
 1.  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว                      จ านวน               141,000 บาท 
 2.  ค่าไฟฟ้า    จ านวน              120,000 บาท 

2.  งบวิชาการ    จ านวน     400,530 บาท 
 3.  งบบริหาร    จ านวน      200,265 บาท 
 4.  งบส ารองจ่าย    จ านวน       66,755 บาท 
    รวมทั้งสิ้น จ านวน     928,550 บาท 
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ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจ าปีงบประมาณ  2563 
โรงเรยีนท่าแร่ศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 

 
 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ  3,500  บาท  จ านวน  333  คน   1,165,500 บาท 
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ  3,800  บาท  จ านวน  182  คน      691,600 บาท 
   รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน          1,857,100 บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ประมาณการรายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอดุหนุนรายหัว 

โรงเรยีนท่าแร่ศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

 1.  ค่าไฟฟ้า     จ านวน    240,000  บาท 
2.  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน    282,000  บาท 

 3.  งบวิชาการ (ร้อยละ 60)   จ านวน    801,060  บาท 
 4.  งบบริหาร (ร้อยละ 30)   จ านวน    400,530  บาท 
 5.  งบส ารองจ่าย (ร้อยละ 10)   จ านวน    133,510  บาท 
   รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น จ านวน 1,857,100  บาท 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2563 

ครั้งที่  ……1…. /2562 
วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2562 

ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  สิบเอกเกษมศักดิ์  ทองสุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 2.  นายประวัติ  คุณแสน   รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
 3.  นายนุรักษ์  บุญร่วม   รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 4.  นางรุ่งอรุณ  ถ าวาปี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 5.  นางพรนิษา  ศิริบุรี   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

6.  นางชุติมา  ลายทอง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
7.  นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์    หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 8.  นางวันวิสา  ไชยตะมาตย์  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9.  นางขนิษฐา  ศรีวรกุล   หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
10. นางสาวณัฐฃลัยย์  กงเพ็ชร  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา 
11.  นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร  เจ้าหน้าที่การเงิน 
12. นางรัตนากร  รักษา   เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 13. นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส  เลขานุการฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
 14. นางสาวศรีสุวรรณ  พาพรมลิก  ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 
 15. นางสาวจันฐิมาพร  ทวีพงศ์พจนา ป.ป.ช. สพฐ.น้อย                
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.  นายวรพิศ  อินธิราช    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ลาป่วย 
  
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  ในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวประจ าปี 2563 ตามการรายงานจ านวนนักเรียนของ
งานสารสนเทศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  โรงเรียนท่าแร่ศึกษาจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 1,857,100    
บาท  ซ่ึงจะต้องกันเงินจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว และค่าไฟฟ้าไว้ก่อน แล้วจึงน ามาจัดสรรตามโครงการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
 1.2  ในการจัดสรรงบประมาณนั้นให้จัดสรรตลอดปีและกระจายเม็ดเงินลงในโครงการต่างๆที่จ าเป็น
ทุกโครงการที่เห็นว่าส่งผลถึงเด็กนักเรียนให้มากที่สุด 
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1.3  โครงการที่สนองนโยบาย หรือโครงการที่รองรับวิสัยทัศน์โรงเรียนโดยตรง จะให้ด าเนินการ

ต่อเนื่องและสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นให้มากที่สุด 
 1.4  หัวหน้ากลุ่มสาระ ให้พยายามรวบรวมหลายกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์เดียวกัน  จัดให้รวมเป็น
โครงการเดียวกัน  เพ่ือลดจ านวนโครงการลง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1  ประธานให้คณะท างานศึกษาเอกสารประมาณการรายรับรายจ่ายและรายชื่อกิจกรรม/งาน 
โครงการต่างๆที่เสนอว่าครบถ้วนครอบคลุมทุกกลุ่มงานหรือยัง โครงการที่เห็นว่าต้องพัฒนาปรับปรุงเร่งด่วนให้
ด าเนินการด้วย 
 3.2  ในการจัดสรรงบประมาณท่ีเหลือจากการกันเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว และค่าไฟฟ้าแล้ว ให้
จัดสรรเป็นไปตามสัดส่วนดังนี้ 
 1.  งบวิชาการ (ร้อยละ 60)  
 2.  งบบริหาร  (ร้อยละ 30)   
 3.  งบส ารองจ่าย (ร้อยละ 10)  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น  1,857,100  
บาท  กันไว้เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  282,000 บาท  ค่าไฟฟ้า  240,000 บาท  คงเหลือไว้บริหารในงาน
โครงการต่างๆ จ านวน  1,335,100  บาท  โดยแยกสัดส่วนดังนี้ 
 1.  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน    282,000  บาท 
 2.  ค่าไฟฟ้า     จ านวน    240,000  บาท 
 3.  งบวิชาการ (ร้อยละ 60)   จ านวน    801,060  บาท 
 4.  งบบริหาร  (ร้อยละ 30)   จ านวน    400,530  บาท 
 5.  งบส ารองจ่าย (ร้อยละ 10)   จ านวน     133,510  บาท 
   รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น จ านวน 1,857,100  บาท 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1  มอบหมายหน้าที่ให้กลุ่มงบประมาณและแผนรวบรวมจัดท ารูปเล่มต้นฉบับ 1 ชุดให้เสร็จ  แล้ว
ด าเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน และถ่ายเอกสาร เพ่ือมอบให้แต่ละกลุ่มงาน กลุ่มละ 1 เล่ม งาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1 เล่ม ผู้บริหาร  1  เลม่  เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563  
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 5.2  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ขออนุญาตใช้งบประมาณตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา 

 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

 
 

(น.ส.บุญยงค์  ตาลวิลาส)        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
               ต าแหน่ง  คร ู    ต าแหน่ง รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณฯ 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                           
 
 
 
                                                สิบเอก 
                                                         (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  ...................................................... 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ  2563 

โรงเรยีนท่าแร่ศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 23 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ครั้งที่  4 /2562   
ณ วันที่  8 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  ของ
โรงเรียนท่าแร่ศึกษาแล้วดังนี้ 
(1)  เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  จ านวน  1,857,100  บาท  ดังนี้ 
 1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว    จ านวน  282,000  บาท 
 1.2 ค่าไฟฟ้า     จ านวน  240,000  บาท 
 1.3 งบด าเนินงานตามโครงการ   จ านวน          1,335,100  บาท 
  โดยงบประมาณด้านโครงการต่างๆจัดสรรตามอัตราส่วน ดังนี้ (60 : 30 : 10) 
  1.3.1  งบวิชาการ         (ร้อยละ 60) จ านวน           801,060  บาท 
  1.3.2  งบบริหาร          (ร้อยละ 30) จ านวน   400,530  บาท 
  1.3.3  งบส ารองจ่าย     (ร้อยละ 10) จ านวน  133,510 บาท 
   รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น จ านวน         1,857,100  บาท 
(2)  เห็นชอบในการจัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 465,940 บาท 
(3)  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  ของโรงเรียนได้ 
(4)  เห็นชอบให้น าเงินเหลือจ่ายจากค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน และเงินเหลือจ่ายจากงบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา น ามาใช้ในโครงการพัฒนาผู้เรียนปีงบประมาณ 2563 ได ้ 
 
 
 
                  ลงชื่อ 
                                                                        (นายประจวบ    บรรจงศิลป์) 
                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
                                                                          …………………………………….. 

    
 
 
  ลงชื่อ สิบเอก                 

                          (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
                      ……………..………………… 


