
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน 

 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนสายน  าทิพย์ 
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โครงการเรียนฟรีเงินบ ารุง
การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ -               328,814.00     -               -            521,481.39          -               

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7)

224,796.10          

1.2 หนังสือห้องสมุด 
1.3 หนังสือเรียน 16,179.00      
1.4 อุปกรณ์การเรียน 185,875.00     
1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน
1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 126,760.00     
1.7 อ่ืน ๆ 296,685.29          

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน
โรงเรียนสายน  าทิพย์

ท่ี รายจ่าย
เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 1 ตุลาคม 60  - 31 มีนาคม 61



โครงการเรียนฟรีเงินบ ารุง
การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ
2. ด้านการบริหารงานบุคคล 8,124,197.73  -               -               -            6,711,966.00       -               

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 8,124,197.73  -               -               -            4,450,266.00       -               
(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ วิทยฐานะ 
ค่าตอบแทนรายเดือน และ เงินท่ีจ่ายควบพร้อม
เงินเดือน)

7,684,747.73  

 (2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ. 270,000.00    
(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน)
(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอ่ืนๆ (เช่น
เงินอุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค 
และเงินรายได้สถานศึกษา เป็นต้น)

1,373,250.00       

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 90,000.00      

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ -               
(7) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(4)] 45,000.00      
(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายช่ัวโมง
(ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม)

38,000.00            

(9) ค่าจ้างบุคลากรอ่ืนๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, 
แม่บ้าน,แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน ,
 ดูแลหอพัก ฯลฯ )

2,970,090.00       

ท่ี รายจ่าย
เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

 1 ตุลาคม 60  - 31 มีนาคม 61



โครงการเรียนฟรีเงินบ ารุง
การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ
(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน -               
(11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม -               
(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ี
พิเศษ

-               

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
(เช่น สพฐ. สพป. สพม. โรงเรียน อปท. เป็นต้น)

30,450.00      68,926.00            

(14) ค่าเช่าบ้าน  [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(9)] 4,000.00        

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
2.3 อ่ืน ๆ 2,261,700.00       

3. ด้านการบริหารงบประมาณ 1,860,755.00  -               -               -            1,161,762.23       -               
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 511,877.20          
3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 95,672.00            
3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและงก่อสร้าง

อ่ืน3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา 28,155.00      8,833.00             
3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

และส่ิงก่อสร้างอ่ืน
1,832,600.00  545,380.03          

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหน้ีผูกพัน
3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

3.8 อ่ืน ๆ (เช่น  ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น)

ท่ี รายจ่าย
 1 ตุลาคม 60  - 31 มีนาคม 61

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้
แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรีเงินบ ารุง
การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ
4. ด้านการบริหารท่ัวไป -               705,470.20     -               -            1,046,681.92       49,249.65      

4.1  ค่าสาธารณูปโภค -               674,980.20     -               -            -                    -               
(1) ค่าไฟฟ้า 548,273.29     
(2) ค่าน้ าประปา 100,752.92     
(3) ค่าโทรศัพท์ 13,100.41      
(4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการจัดสรรของ
สพฐ.

/สพป./สพม.  เงินรายหัว และเงินอ่ืนๆ)(6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 12,853.58      
4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ก๊าซเช้ือเพลิง 30,490.00      
4.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 11,270.00            
4.4 ค่าวัสดุ 312,365.45          
4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน
4.6 เงินประกันสัญญา
4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 49,249.65      
4.8 โครงการบริหารท่ัวไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
4.9 อ่ืน ๆ (เช่น ค่าเช่าท่ีดิน,  ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 723,046.47          

ท่ี รายจ่าย
 1 ตุลาคม 60  - 31 มีนาคม 61

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้
แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรีเงินบ ารุง
การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ
5. -               17,500.00      -               -            -                    2,935,135.32  

5.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 17,500.00      
5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน
5.3 ค่าอาหารกลางวัน  (ได้รับจากท้องถ่ิน) 2,117,115.00  
5.4 เงินลูกเสือ
5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
5.6 เงินยุวกาชาด
5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริม

ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 
5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

5.10 อ่ืน ๆ (เช่น  ทุนการศึกษา เป็นต้น) 818,020.32     
6 เงินรายได้แผ่นดิน 19,329.00        

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด
6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด
6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ
6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 19,329.00        
6.5 อ่ืน ๆ

9,984,952.73 1,051,784.20 -              -           9,441,891.54      2,984,384.97 19,329.00       
23,482,342.44 

รวมรายจ่ายทั งสิ น
รวมรายจ่ายทั งสิ น

ท่ี รายจ่าย
 1 ตุลาคม 60  - 31 มีนาคม 61

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้
แผ่นดิน

ด้านกิจการนักเรียน



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงเรียนสายน  าทิพย์   รอบ 6 เดือน 

 

  ในปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนสายน ้าทิพย์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2562     
จากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เป็นจ้านวนเงิน 8,996,605 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ) ใช้งบประมาณไปจ้านวน 4,774,697.13 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 53  คงเหลืองบประมาณจ้านวน 4.221,907.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 

 

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน  ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ) 

 

 

คงเหลือ
47%

รายจ่าย
53%

คงเหลือ รายจ่าย




