
โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

1 706,889.50     

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 113,206.00      

1.2 หนังสือห้องสมุด -                

1.3 หนังสือเรียน 130,747.00      

1.4 อุปกรณ์กรเรียน 115,540.00      

1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน -                

1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 347,396.50      

1.7 อ่ืนๆ -                

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม   อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก

รายจ่ายท่ี
เงินงบประมาณ

ด้านการบริหารงานวิชาการ

เงินนอกงบประมาณ

1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64

เงินรายได้แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

2 7,858,620.00 201,646.00     -                   240,000.00     -                     -             -                

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 7,858,620.00  90,000.00       -                   240,000.00      

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า

, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ วิทย

ฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และ เงินท่ี

จ่ายควบพร้อม

7,858,620.00  

(2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ

(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร            

(ได้รับจากท้องถ่ิน)

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนโดยเงิน

อ่ืนๆ  (เช่น เงินอุดหนุนรายหัว เงินบ ารุง

การศึกษา เงินบริจาค และเงินรายได้

สถานศึกษา เป็นต้น)

201,000.00      

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้

นักเรียน
90,000.00      

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ

(7) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 63- 31 มีนาคม 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก

รายช่ัวโมง (ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากร

ผู้สอนศาสนาอิสลาม)(9) ค่าจ้างบุคลากรอ่ืนๆ (บรรณารักษ์, 

พยาบาล, แม่บ้าน,แม่ครัว,ท าความ

สะอาด คนงานดูแลสวน , ดูแลหอพัก 

ฯลฯ )

90,000.00       39,000.00        

(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอน

ศาสนาอิสลาม

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับ

ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีพิเศษ

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

(เช่น สพฐ. สพป. สพม. โรงเรียน อปท. 

เป็นต้น)

(14) ค่าเช่าบ้าน 

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี
111,646.00      

2.3 อ่ืนๆ

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 63- 31 มีนาคม 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

3 10,750.00      144,205.20     

3.1 ค่าครุภัณฑ์

3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

และส่ิงก่อสร้างอ่ืน
144,205.20      

3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร

ประกอบ และส่ิงก่อสร้างอ่ืน

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหน้ีผูกพัน

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี
10,750.00       

3.8 อ่ืน ๆ 

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 63- 31 มีนาคม 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน

ด้านการบริหารงานงบประมาณ



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

4 584,632.30     -                   26,228.40       -                     8,430.48      -                

4.1 ค่าสาธารณูปโภค 146,648.38      26,228.40        

(1) ค่าไฟฟ้า 115.246.21 6,494.81         

(2) ค่าน้ าประปา 27,734.41       19,733.59        

(3) ค่าโทรศัพท์ 1,433.82         

(4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข 2,233.94         

(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการ

จัดสรรของสพฐ. /สพป./สพม. เงินราย

หัว และเงินอ่ืนๆ)

(6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน)

4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ก๊าซเช้ือเพลิง 4,540.00         

4.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ

4.4 ค่าวัสดุ

4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน

4.6 เงินประกันสัญญา

4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/

จ้างของโรงเรียน 8,430.48       

ด้านการบริหารท่ัวไป

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 63- 31 มีนาคม 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

4.8 โครงการบริหารท่ัวไปตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี
433,443.92      

4.9 อ่ืน ๆ (เช่น ค่าเช่าท่ีดิน, ค่าบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์เป็นต้น)

5 -              243,143.00     -                   27,300.00       -                     -             -                

5.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 156,000.00      

5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 66,720.00       

5.3 ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถ่ิน)

5.4 เงินลูกเสือ

5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

5.6 เงินยุวกาชาด

5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวียน

ส่งเสริม ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหาร

กลางวัน

5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.

5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี
20,423.00       

5.10 อ่ืน ๆ (เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น) 27,300.00        

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 63- 31 มีนาคม 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน

ด้านกิจการนักเรียน



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

6 1,087.21         

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 

ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 1,087.21          

6.5 อ่ืน ๆ

7,858,620.00 1,747,060.80  -                   437,733.60     -                     8,430.48      1,087.21         รวมรายจ่ายท้ังส้ิน

เงินรายได้แผ่นดิน

ท่ี รายจ่าย

1 ตุลาคม 63- 31 มีนาคม 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เงินรายได้แผ่นดิน



 
โครงการพัฒนาระบบบญัชกีารศกึษาขั �นพื�นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวดัตาก

           สรปุผลการบรหิารงบประมาณ

  รวมงบประมาณทกุรายการ

รายการ

คร ั�งที� 1
ภาคเรยีนที� 2/2563

1 ต.ค.- 31 ม.ีค.
จาํนวนเงนิ (บาท)

คร ั�งที� 2
ภาคเรยีนที� 1/2564
1 เม.ย. - 30 ก.ย.
จาํนวนเงนิ (บาท)

     1. รายรบั 11,155,685.88  
         (1) งบประมาณคงเหลอืจากที�ผา่นมา 1,200,701.12  
         (2) งบประมาณที�ไดรั้บจากหน่วยงานตน้สงักดั 9,534,421.00  
         (3) เงนิที�ไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐอื�น (เชน่ จังหวดั/กลุม่จังหวดั โรงเรยีนฯ) -  
         (4) เงนิที�ไดรั้บจาก อปท. (เทศบาล, อบจ.,อบต.) -  
         (5) เงนินอกงบประมาณ [เงนิระดม, เงนิรายได,้ เงนิบรจิาค ฯ (ไมร่วมเงนิอดุหนุน)] 419,476.55  
         (6) รายไดแ้ผน่ดนิ 1,087.21  
     2. รายจา่ย 10,052,932.09  
         (1) ดา้นการบรหิารวชิาการ 706,889.50  
         (2) ดา้นการบรหิารงานบคุคล 8,300,266.00  
         (3) ดา้นการบรหิารงบประมาณ 154,955.20  
         (4) ดา้นการบรหิารทั�วไป 619,291.18  
         (5) ดา้นกจิการนักเรยีน 270,443.00  
         (6) รายไดแ้ผน่ดนิ 1,087.21  

สรปุ (1-2) 1,102,753.79  

  รวมงบประมาณเฉพาะเงนิอดุหนนุท ั�วไป โครงการเรยีนฟร ี7 รายการ

รายการ

คร ั�งที� 1
ภาคเรยีนที� 2/2563

1 ต.ค.- 31 ม.ีค.
จาํนวนเงนิ (บาท)

คร ั�งที� 2
ภาคเรยีนที� 1/2564
1 เม.ย. - 30 ก.ย.
จาํนวนเงนิ (บาท)

     1. รายรบั 2,369,229.64  
         (1) งบประมาณคงเหลอืจากที�ผา่นมา 693,428.64  
         (2) งบประมาณที�ไดรั้บจากหน่วยงานตน้สงักดั 1,675,801.00  
         (3) รับจากโรงเรยีนมารวม, โรงเรยีนสาขา, และโรงเรยีนอื�นๆ -  
     2. รายจา่ย 1,747,060.80  
         (1) ดา้นการบรหิารวชิาการ 706,889.50  
         (2) ดา้นการบรหิารงานบคุคล 201,646.00  
         (3) ดา้นการบรหิารงบประมาณ 10,750.00  
         (4) ดา้นการบรหิารทั�วไป 584,632.30  
         (5) ดา้นกจิการนักเรยีน 243,143.00  

สรปุ (1-2) 622,168.84  
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