
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 

โรงเรียนสายน  าทิพย์ 
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โครงการเรียนฟรีเงินบ ารุง
การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 1,500.00        439,897.10     -             -              428,427.88          -              

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี (ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7)

1,500.00        29,127.00      285,516.48          

1.2 หนังสือห้องสมุด 
1.3 หนังสือเรียน
1.4 อุปกรณ์การเรียน 198,490.00     
1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน
1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 205,025.50     
1.7 อ่ืน ๆ 7,254.60        142,911.40          

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561  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 9,105,990.00  -               -             -              2,719,862.20       -              

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 9,105,990.00  -               -             -              2,719,862.20       -              
(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ วิทยฐานะ 
ค่าตอบแทนรายเดือน และ เงินท่ีจ่ายควบพร้อม
เงินเดือน)

8,532,540.00  

 (2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ. 360,000.00    
(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน)
(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอ่ืนๆ (เช่น
เงินอุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค 
และเงินรายได้สถานศึกษา เป็นต้น)

2,449,245.00       

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 90,000.00      

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ -               
(7) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(4)] 54,000.00      
(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายช่ัวโมง
(ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม)

186,046.00          

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

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 
พนักงานราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีพิเศษ

-               

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

45,450.00      84,571.20            

(14) ค่าเช่าบ้าน  [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(9)] 24,000.00      

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
2.3 อ่ืน ๆ

3. ด้านการบริหารงบประมาณ -               19,260.00      -             -              1,728,522.00       -              
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 19,260.00      1,052,921.00       
3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,585.00            
3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและงก่อสร้างอ่ืน 406,370.00          
3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา 2,354.00             
3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

และส่ิงก่อสร้างอ่ืน
225,787.00          

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหน้ีผูกพัน
3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

3.8 อ่ืน ๆ (เช่น  ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น) 505.00                

ท่ี รายจ่าย
 1 ตุลาคม 60 - 31 มีนาคม 61

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้
แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรีเงินบ ารุง
การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ
4. ด้านการบริหารท่ัวไป 27,742.59      758,664.51     -             -              488,962.54          60,969.52      

4.1  ค่าสาธารณูปโภค 22,642.59      705,647.51     -             -              -                    -              
(1) ค่าไฟฟ้า 559,718.00     
(2) ค่าน้ าประปา 22,642.59      125,388.80     
(3) ค่าโทรศัพท์ 9,632.06        
(4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการจัดสรรของสพฐ.
/สพป./สพม.  เงินรายหัว และเงินอ่ืนๆ)

(6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 10,908.65      
4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ก๊าซเช้ือเพลิง 34,185.00      3,060.00             
4.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 50,295.00            
4.4 ค่าวัสดุ 18,832.00      399,623.26          
4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน 5,100.00        
4.6 เงินประกันสัญญา 14,516.50      
4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 46,453.02      
4.8 โครงการบริหารท่ัวไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 7,400.00             
4.9 อ่ืน ๆ (เช่น ค่าเช่าท่ีดิน,  ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 28,584.28            

ท่ี รายจ่าย
 1 ตุลาคม 60 - 31 มีนาคม 61

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้
แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรีเงินบ ารุง
การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา อ่ืน ๆ
5. -               44,000.00      -             -              -                    3,451,906.00 

5.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 44,000.00      
5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน
5.3 ค่าอาหารกลางวัน  (ได้รับจากท้องถ่ิน) 2,344,829.00 
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) 1,107,077.00 
6 เงินรายได้แผ่นดิน 14,098.00      

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

9,135,232.59  1,261,821.61  -             -              5,365,774.62       3,512,875.52 14,098.00      รวมรายจ่ายทั งสิ น
รวมรายจ่ายทั งสิ น

ท่ี รายจ่าย
 1 ตุลาคม 60 - 31 มีนาคม 61

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้
แผ่นดิน

ด้านกิจการนักเรียน

19,289,804.14                      
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