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โครงการพัฒนาระบบบญัชกีารศกึษาขั �นพื�นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรยีนสบปราบพทิยาคม ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวดัลําปาง

           สว่นที� 3 : รายรับของโรงเรยีน

รายรบั

คร ั�งที� 1 
ภาคเรยีนที� 2/2564

1 ต.ค. - 31 ม.ีค.
จาํนวนเงนิ (บาท)

คร ั�งที� 2
ภาคเรยีนที� 1/2565
1 เม.ย. - 30 ก.ย.
จาํนวนเงนิ (บาท)

     1. งบประมาณคงเหลอืจากที�ผา่นมา 3,394,743.35  
         1.1 เงนิกนัไวเ้บกิจา่ยเหลื�อมปี [สว่นที� 2 ขอ้ 1] -  
         1.2 เงนิรายไดแ้ผน่ดนิคงเหลอื [สว่นที� 2 ขอ้ 2] 4,341.00  
         1.3 เงนินอกงบประมาณคงเหลอื 2,817,380.32  
              (1) เงนิอดุหนุนทั�วไป โครงการเรยีนฟร ี[สว่นที� 2 ขอ้ 3.1] 1,860,049.26  
              (2) เงนิอดุหนุนทั�วไป [สว่นที� 2 ขอ้ 3.2] -  
              (3) เงนิอดุหนุนอื�น [สว่นที� 2 ขอ้ 3.3 - 3.12] 957,331.06  
         1.4 เงนิอื�น ๆ คงเหลอื [สว่นที� 2 ขอ้ 4] 573,022.03  
     2. งบประมาณที�ไดร้บัจากหนว่ยงานตน้สงักดั 15,998,611.98  
         2.1 งบเงนิอดุหนุน โครงการเรยีนฟรี 2,020,160.00  
              (1) รายหวั 1,404,300.00  
              (2) คา่หนังสอืเรยีน -  
              (3) คา่อปุกรณก์ารเรยีน 169,180.00  
              (4) คา่เครื�องแบบนักเรยีน -  
              (5) คา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน 352,180.00 

              (6) ปัจจัยพื�นฐานสําหรับนักเรยีนยากจน 94,500.00  
              (7) คา่อาหารนักเรยีนประจําพักนอน -  
         2.2 งบเงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนทั�วไป (นอกเหนอืจากขอ้ 2.1) 309.98  
              (1) โครงการเงนิทนุหมนุเวยีนสง่เสรมิผลผลติเพื�อโครงการอาหารกลางวนั -  
              (2) อื�น ๆ 309.98  
         2.3 งบบคุลากร (เงนิเดอืน, คา่จา้งประจํา, คา่ตอบแทนพนักงานราชการ วทิยฐานะฯ) 13,439,340.00  
         2.4 งบดําเนนิงาน 204,602.00  
              (1) คา่จา้งครแูละบคุลากร -  
              (2) คา่จา้งธรุการโครงการคนืครใูหนั้กเรยีน 54,000.00  
              (3) คา่จา้งเจา้หนา้ที�ประจําหอ้งปฏบิตักิาร -  
              (4) คา่จา้งพี�เลี�ยงเด็กพกิาร 54,000.00  
              (5) คา่ตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มขั �น -  
              (6) คา่ตอบแทนวทิยากร/ครผููส้อนศาสนาอสิลาม -  
              (7) คา่ตอบแทนพเิศษรายเดอืนสําหรับขา้ราชการฯ ที�ปฏบิตัหินา้ที�ในพื�นที�พเิศษ -  
              (8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม(สพฐ./สพป./สพม.) 21,602.00  
              (9) คา่เชา่บา้น 55,000.00  
              (10) คา่ซอ่มแซมครภุณัฑ์ -  
              (11) คา่ปรับปรงุ/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา -  
              (12) คา่ซอ่มแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบและสิ�งกอ่สรา้งอื�น -  
              (13) สําหรับดําเนนิการตา่งๆ เชน่ โครงการที�ไดรั้บจาก สพฐ./สพท., 
                     คา่พาหนะนักเรยีน, คา่เชา่ที�ดนิ, คา่อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้

20,000.00  

         2.5 งบลงทนุ 334,200.00  
              (1) คา่ครภุณัฑ์ -  
              (2) คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 334,200.00  
                   (2.1) คา่กอ่สรา้งอาคาารเรยีน อาคารประกอบและสิ�งกอ่สรา้งอื�น -  
                   (2.2) คา่ปรับปรงุ/ซอ่มแซม อาคารเรยีนอาคารประกอบ และสิ�งกอ่สรา้งอื�น ฯ 334,200.00  
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โครงการพัฒนาระบบบญัชกีารศกึษาขั �นพื�นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรยีนสบปราบพทิยาคม ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวดัลําปาง

           สว่นที� 3 : รายรับของโรงเรยีน

รายรบั

คร ั�งที� 1 
ภาคเรยีนที� 2/2564

1 ต.ค. - 31 ม.ีค.
จาํนวนเงนิ (บาท)

คร ั�งที� 2
ภาคเรยีนที� 1/2565
1 เม.ย. - 30 ก.ย.
จาํนวนเงนิ (บาท)

     3. เงนิที�ไดร้บัจากหนว่ยงานของรฐัอื�น (เชน่ จังหวดั/กลุม่จังหวดั โรงเรยีนฯ) -  
         3.1 รับจากโรงเรยีนมารวม, โรงเรยีนสาขา, และโรงเรยีนอื�นๆ -  
              (1) รายหวั -  
              (2) คา่หนังสอืเรยีน -  
              (3) คา่อปุกรณก์ารเรยีน -  
              (4) คา่เครื�องแบบนักเรยีน -  
              (5) คา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน -  
              (6) ปัจจัยพื�นฐานสําหรับนักเรยีนยากจน/ยากจนพเิศษ -  
              (7) คา่อาหารนักเรยีนประจําพักนอน -  
              (8) โครงการเงนิทนุหมนุเวยีนสง่เสรมิผลผลติเพื�อโครงการอาหารกลางวนั -  
              (9) เงนิบํารงุการศกึษา -  
              (10) เงนิบรจิาค -  
              (11) เงนิรายไดส้ถานศกึษา (รวมเงนิคา่ปรับจาการผดิสญัญา) -  
              (12) อื�น ๆ -  
         3.2 คา่จา้งครแูละบคุลากร -  
         3.3 สําหรับการดําเนนิการตา่ง ๆ (นอกเหนอืขอ้ 3.1 - 3.2) -  
     4. เงนิที�ไดร้บัจาก อปท. (เทศบาล, อบจ.,อบต.) 15,000.00  
         4.1 คา่จา้งครแูละบคุลากร (ไดรั้บจากทอ้งถิ�น) -  
         4.2 คา่อาหารกลางวนั (ไดรั้บจากทอ้งถิ�น) -  
         4.3 สําหรับการดําเนนิการตา่งๆ (นอกเหนอืจากขอ้ 4.1 - 4.2) 15,000.00  
     5. เงนินอกงบประมาณ [เงนิระดม, เงนิรายได,้ เงนิบรจิาค ฯ (ไมร่วมเงนิอดุหนุน)] 618,283.90  
         5.1 เงนิบํารงุการศกึษา 568,208.16  
         5.2 เงนิบรจิาค -  
         5.3 เงนิรายไดส้ถานศกึษา (รวมเงนิคา่ปรับจากการผดิสญัญา) 12,794.15  
         5.4 เงนิคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน กยศ. -  
         5.5 เงนิประกนัสญัญา 16,710.00  
         5.6 เงนิภาษีหกั ณ ที�จา่ยจากสญัญาซื�อ/จา้งของโรงเรยีน 6,375.53  
         5.7 เงนิลกูเสื�อ 4.67  
         5.8 เงนิเนตรนาร/ีผูบํ้าเพ็ญประโยชน์ -  
         5.9 เงนิยวุกาชาด -  
         5.10 สําหรับการดําเนนิการตา่ง ๆ (นอกเหนอืจากขอ้ 5.1 - 5.9) 14,191.39  
     6. รายไดแ้ผน่ดนิ 3,143.67  
         6.1 คา่ขายของเบ็ตเตล็ด -  
         6.2 คา่ธรรมเนยีมเบ็ตเตล็ด -  
         6.3 เงนิอดุหนุนทั�วไปที�เหลอืจา่ยเกนิ 2 ปีงบประมาณ -  
         6.4 ดอกเบี�ยเงนิฝากฯ 2,686.67  
         6.5 อื�น ๆ 457.00  

รวม 20,029,782.90  
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