
 
 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

ท่ี........................................           วันท่ี   ๓๐   เดือนกันยายน  พ.ศ. 256๒ 

เร่ือง  รายงานผลการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒   

 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวด 10  หน่วยงาน
ย่อยข้อ 107  การเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าส่งคลัง  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

 ในการนี้  ก ลุ่มบริหารงบประมาณ  ไ ด้ด าเนินการเบิ ก จ่ายเงินตามระเบี ยบของวิธีปฏิบั ติ
กระทรวงการคลัง ด้ วยความเรียบร้อยและโปร่งใส  ได้ด าเนิ นการจัดท ารายงานผลการใช้ จ่าย                
ประจ าปีงบประมาณ 256๒  ต้ังแต่  1  ตุลาคม  256๑ – 3๐  กันยายน   ๒๕๖๒    เสร็จส้ินแล้ว         
ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 

      ลงช่ือ.......................................................... 
                 (นางสาวกฤติกา  ทิมแสน) 
              เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
 
 

               ลงช่ือ.......................................................... 
                    (นางอังคณา    ตามกูล) 
              เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... 
               (นางขนิษฐา    สุวรรณปัญญา) 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
 

ลงช่ือ.......................................................... 
                 (นายสมนึก    เอี่ยมใส) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

บันทึกข้อความ 



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

1 1,256,224.07    

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี        

(ไม่รวมข้อ  1.2-1.7) 103,355.00       

1.2 หนังสือห้องสมุด -                  

1.3 หนังสือเรียน 555,462.07       

1.4 อุปกรณ์กรเรียน 107,480.00       

1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน 293,400.00       

1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 196,527.00       

1.7 อ่ืนๆ -                  

เงินรายได้แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

1 ตุลาคม 61-  30 กันยายน  2562

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ .ศ. 2562 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษาศึกษา เขต 38

รายจ่ายท่ี
เงินงบประมาณ

ด้านการบริหารงานวิชาการ



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

2 7,838,109.56   193,415.00      -                  414,860.00   -                      -            -                 

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 7,838,109.56    92,850.00         -                   153,600.00    -                        -             -                  

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้าง
ประจ า, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 วิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน 
และ เงินท่ีจ่ายควบพร้อม 7,748,109.56    

(2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน      

โดย สพฐ

(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร      (ได้รับ
จากท้องถ่ิน)

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย 
เงินอ่ืนๆ(เช่น เงินอุดหนุนรายหัว เงิน

บ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และเงิน
รายได้สถานศึกษา เป็นต้น) 107,000.00    

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้

นักเรียน 90,000.00        

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ า
ห้องปฏิบัติการ

รายจ่าย

1 ตุลาคม 61-  30 กันยายน  2562

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน

ด้านการบริหารงานบุคคล

ท่ี



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

(7) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ       

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(4)]

(8) ค่าตอบแทนวิทยากร
บุคคลภายนอกรายช่ัวโมง (ยกเว้น

ค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนา
อิสลาม)

(9) ค่าจ้างบุคลากรอ่ืนๆ (บรรณารักษ์,

 พยาบาล, แม่บ้าน,แม่ครัว,ท าความ
สะอาด คนงานดูแลสวน , ดูแลหอพัก
 ฯลฯ ) 87,000.00         30,000.00      

(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็ม

ข้ัน

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอน

ศาสนาอิสลาม 16,600.00      

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน
ส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ

และลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ี

พิเศษ

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 61-  30 กันยายน  2562

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

(เช่น สพฐ. สพป. สพม. โรงเรียน 
อปท. เป็นต้น) 5,850.00           

(14) ค่าเช่าบ้าน [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(9)]

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 100,565.00       261,260.00    

2.3 อ่ืนๆ

3 110,050.00      198,200.00   2,400.00               

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 198,200.00    

3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร

ประกอบและงก่อสร้างอ่ืน

3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอ่ืน

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหน้ีผูกพัน

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 110,050.00       

3.8 อ่ืน ๆ 2,400.00                 

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 61-  30 กันยายน  2562

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน

ด้านการบริหารงานงบประมาณ



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

4 156,564.78     392,020.61      -                  14,156.56     -                      13,367.03   -                 

4.1 ค่าสาธารณูปโภค 156,564.78      106,183.27       -                   2,172.56        -                        -             -                  

(1) ค่าไฟฟ้า 156,564.78      61,371.55         -                   2,172.56        -                        -             -                  

(2) ค่าน้ าประปา -                 37,663.68         

(3) ค่าโทรศัพท์ 2,515.04           

(4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข 1,423.00           

(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการ

จัดสรรของสพฐ. /สพป./สพม. เงิน
รายหัว และเงินอ่ืน )ๆ -                  

(6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 3,210.00           

4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ก๊าซเช้ือเพลิง 16,720.10         

4.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 164,227.00       11,984.00      

4.4 ค่าวัสดุ -                  

4.5

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน -                  

4.6 เงินประกันสัญญา -                  

4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย               

จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน -                  13,367.03    

เงินนอกงบประมาณ
เงินรายได้แผ่นดิน

ด้านการบริหารท่ัวไป

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 61-  30 กันยายน  2562

เงินงบประมาณ



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

4.8 โครงการบริหารท่ัวไปตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 104,890.24       

4.9 อ่ืน ๆ (เช่น ค่าเช่าท่ีดิน,              
ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เป็นต้น)

5 -                298,050.00      -                  35,000.00     -                      1,150.00     -                 

5.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน -                  

5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 200,000.00       

5.3 ค่าอาหารกลางวัน                      
(ได้รับจากท้องถ่ิน)

5.4 เงินลูกเสือ 1,150.00     

5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

5.6 เงินยุวกาชาด

5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุน

หมุนเวียนส่งเสริม ผลผลิตเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวัน

5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.

5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 98,050.00         

5.10 อ่ืน ๆ (เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น) 35,000.00      

ด้านกิจการนักเรียน

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 61-  30 กันยายน  2562

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

6 -                -                 -                  -              -                      -            2,438.00          

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด -                 -                  -                   -               -                        -             -                  

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด -                 -                  -                   -               -                        -             -                  

6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน    2

 ปีงบประมาณ -                 -                  -                   -               -                        -             -                  

6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ -                 -                  -                   -               -                        -             2,438.00           

6.5 อ่ืน ๆ -                 -                  -                   -               -                        -             -                  

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 7,994,674.34   2,249,759.68    -                  662,216.56   2,400.00               14,517.03   2,438.00          

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 61-  30 กันยายน  2562

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน

เงินรายได้แผ่นดิน


