
 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
ชื่อโครงการ  บริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
 
แผนงาน  บริหารงบประมาณ 
     สอดคล้องตามนโยบายสถานศึกษา 
     สอดคล้องตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ข้อท่ี  4 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อให้มีการก ากับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณโรงเรียนตามแผนการใช้
งบประมาณปี 2562  เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

2. เพื่อก ากับตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณให้ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

3. มีความโปร่งใสในการบริหารงานด้านงบประมาณ 
4. การใช้งบประมาณมีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีการตรวจสอบการบริหารงบประมาณท่ีโปร่งใส 
เชิงปริมาณ 

- โครงการร้อยละ 95 สามารถด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนด 

- โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ
ได้ถูกต้องตามระเบียบทันตามก าหนด และมีการรายงานท่ีเป็นปัจจุบัน 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน   ต้ังแต่  วันท่ี 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ถึงวันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
    ตรงตามแผนฯ  ท่ีก าหนดไว้ 
    เร็วกว่าแผนฯ  เนื่องจาก  .................................................................................................... 
    ช้ากว่าแผนฯ  เนื่องจาก   .................................................................................................... 
ระยะเวลาที่รายงาน    หลังเสร็จส้ินกิจกรรม   ส้ินปีงบประมาณ  2562 
ผลการด าเนินงาน 

1.  การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด  (โปรดระบุกิจกรรม  เป้าหมายและ 
ผลสัมฤทธิ์หรือตัวบ่งช้ีจนถึงปัจจุบัน) 



ตัวชี้วัด เชิงประมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัดผลผลิต  (Outputs) - บริหารการเงินและการควบคุม

งบประมาณได้ ร้อยละ 100  ของ
ปีงบประมาณ 
- จั ดท า ร า ย ง าน เ งิ น คง เห ลื อ
ประจ าวันทุกวันท าการ 
- จั ดท า ท ะ เบี ย น คุ ม เ งิ น น อ ก
งบประมาณทุกประเภท  ตาม
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

- ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน 
- โ รง เรียนผ่านการตรวจสอบ
ภายในของส านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2  ถูกต้องเป็นอย่างดี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcomes) - บริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณได้ ร้อยละ 90  ของ 
ปีงบประมาณ 

- ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติการ
บ ร ร ลุ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการ ร้อยละ 95 

 
2. กิจกรรมท่ีไม่ได้ด าเนินงานตามแผนฯ     ไม่มี   มี  ได้แก่ .......................... 

.............................................................................................................................................................................. 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

ตามที่ก าหนดในแผนฯ ตามที่ด าเนินการจริง 
ประเภท 

งบประมาณ 
ค่าวัสดุ 

ค่าตอบแทน 
ใช้สอย 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ประเภท 
งบประมาณ 

ค่าวัสดุ 
ค่าตอบแทน 

ใช้สอย 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 3,000 - - งบประมาณ - - - 
เงินรายได้ (บกศ.) - - - เงินรายได้ (บกศ.) - - - 
บริจาค - - - บริจาค - - - 
อื่นๆ................... - - - อื่นๆ................... - - - 

รวม (บาท) 3,000 - - รวม (บาท) - - - 
 

4. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีผลอย่างไร  (โปรดระบุจุดเด่น – จุดด้อย) 
จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  
    ไม่มี   มี   ได้แก่ 
การวางแผนการใช้จ่ายประมาณ  เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทางราชการ  ท าให้   

การเบิกจ่ายงบประมาณสะดวกและรวดเร็ว 
จุดด้อยของโครงการ/กิจกรรม  
    ไม่มี   มี   ได้แก่ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 



............................................................................................................................................................................... 
 
ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 

1. เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ร้อยละ 100 
  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ร้อยละ 60 – ร้อยละ 99 
  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

2. เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย  เพราะ  บุคคลากรมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

    ตามเป้าหมาย  ร้อยละ 100 
    ร้อยละ 60 – ร้อยละ 99  ของเป้าหมาย 
    ต่ ากว่า ร้อยละ 60  ของเป้าหมาย 
 

เอกสารประกอบ (ภาคผนวก) 
   ไม่มี 
   มี  ระบ ุ    โครงการท่ีได้รับอนุมัติ    ค าส่ัง 
        รายงานการประชุม    บันทึกข้อความ 
        หนังสือราชการ    ภาพถ่าย / แผ่น CD 
        อื่นๆ สรุปบัญชีการเบิก – จ่ายเงินนอกงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
ผู้รายงานผลโครงการ    บริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
 
     ................................................................. 
       (นางสาวศรุดา  วีระสมัย) 
                               ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.1 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
     วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
      
      .................................................................. 
        ( นางสาวชิดชนก  วันดี ) 
                               ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.1 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
     วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
      
     ................................................................... 
      ( นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง ) 
                                                        ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
     วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 



ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่าย  การเงินและการบริหารงบประมาณ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือ ............................................................... 
             ( นางสาวชิดชนก  วันดี ) 
          ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
 
                                    ลงช่ือ ............................................................... 
                                                                 ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
วางแผน  ติดตาม  ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการวางแผน  ติดตาม  ตรวจสอบการใช้งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อแผนงาน  บริหารงบประมาณ 
ชื่อโครงการ  วางแผน  ติดตาม  ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
ลักษณะงานโครงการ ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น กลยุทธ์ที่ 3 จุดเน้นท่ี 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานท่ี  2,4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรุดา  วีระสมัย นางสาวชิดชนก  วันดี นางสาวณัฐนันท์   แสงช้าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ในหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  มาตรา 60  มาตรา 61  และ
มาตรา 62  มุ่งเน้นให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างท่ัวถึงรวมท้ังมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลจากการใช้จ่ายงบประมาณการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษา  ฉะนั้นจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในหมวดนี้   สถานศึกษาจะต้องมี
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท ให้ตรงกับหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด 

การก ากับ  ตรวจสอบและติดตามเป็นส่วนส าคัญของการบริหารโครงการข้อมูลท่ีใช้ในการรายงานของ
โครงการ  แสดงถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไข  ปรับปรุง
วิธีการตามแผนปฏิบัติงานท่ีได้วางไว้  ดังนั้นการติดตามจึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและ/หรือโครงการ  ซึ่ง ได้ก าหนดไว้   เป็นการตรวจสอบการปฏิบั ติงานตามแผนท่ีวางไว้                
จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลหรือการรายงานเพื่อช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจว่างานท่ีก าลังปฏิบัติอยู่เป็นไปตามท่ี
ได้ก าหนดไว้หรือไม่  สมควรด าเนินการต่อหรือแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 ผลผลิต 

1. เพื่อให้มีการก ากับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณโรงเรียนตามแผนการใช้
งบประมาณปี  2562  เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

2. เพื่อก ากับตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณให้ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

ผลลัพธ ์
1. มีความโปร่งใสในการบริหารงานด้านงบประมาณ 
2. การใช้งบประมาณมีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีการตรวจสอบการบริหารงบประมาณท่ีโปร่งใส 
3.2  เชิงปริมาณ 



- โครงการร้อยละ 95 สามารถด าเนินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนด 

- โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศมีการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ
ได้ถูกต้องตามระเบียบทันตามก าหนด และมีการรายงานท่ีเป็นปัจจุบัน 
4. วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการคณะท างาน   ต.ค. 2561 - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. จัดท าโครงการ  เสนอขออนุมัติโครงการประชุม
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง   

  ต.ค. 256 - นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 

3. วางแผนการด าเนินงาน   พ.ย. 2561 - นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 

4. ด าเนินการตามแผน (ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้งบประมาณตามแผนการใช้ 
งบประมาณ) 

ตลอดปีการศึกษา งบอุดหนุน 
งบสนับสนุน

รายได้สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

5. รายงานผลการใช้งบประมาณ   ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

งบอุดหนุน 
งบสนับสนุน

รายได้สถานศึกษา 

นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง
และคณะครูทุกคน 

6. ประเมินผล  รายงานโครงการ   ส้ินปงีบประมาณ 
2562 

- นางสาวศรุดา  วีระสมัย 
นางสาวชิดชนก  วันดี 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 

 

5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2561  ถึง  30 กันยายน 2562 
6. งบประมาณ   จ านวน  3,000    บาท  ใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1.  ก ากับ  ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ 
      -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าด าเนินการระหว่างโครงการ   3,000  บาท 

2.  รายงานผล  -  บาท 
7. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
 



8.  การติดตามและการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
1.  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2.  การจัดสรรรายจ่ายประจ าปีถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบได้ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

4. งานเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารทรัพย์สิน 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

5. มีเอกสารหลักฐานในการรับ-จ่ายถูกต้องตาม
กฎระเบียบ 

ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ / และน าไปพัฒนา 
 1.  โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  และแผนต้นทุนผลผลิต   
 2.  การบริหารงบประมาณถูกต้องรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ 
 3.  บุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญในการบริหารงบประมาณ 
 4.  การบริหารจัดการมีกระบวนการ ข้ันตอนชัดเจนสอดคล้องกับนโยบาย ลดความเส่ียง 
 5.  การจัดท าเอกสาร หลักฐาน ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

6.  การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศถูกต้องตามระเบียบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 
ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 

        ( นางสาวศรุดา  วีระสมัย ) 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
         ( นางสาวชิดชนก  วันดี ) 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง ) 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ให้ความเห็นชอบ 
         ( นางสาวชิดชนก  วันดี ) 

หัวหน้างานฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ 
 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
บัญชีการเบิก – จ่ายเงินนอกงบประมาณ 

 ปีงบประมาณ 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุป  บัญชีการเบิก – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 
1 ตุลาคม 2561 ถึง  30  กันยายน  2562 

 
1.  เงินรายได้สถานศึกษา 

 
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ  2561              602,476.28  บาท 

 
รับ จ่าย คงเหลือ 

ค่าบริจาค 
ค่าเช่าสถานที่ 

ค่า 
ดอกเบี้ย 

ค่าปรับ
บริจาคจาก 
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

รวม 
ค่าวัสดุ 

ค่าครุภัณฑ์/
ค่าจ้าง 

ค่าจ้างพนักงานท า
ความสะอาด/ 
ประกันสังคม 

ค่าจ้าง
เหมา
ต่างๆ 

รวม เงินฝากธนาคาร 

564,321.00  - - 839,974.21 57,586.33  209,220.00  - 266,806.33  1,255,430.77  
 
 

2.   เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (จากเทศบาล) 
 

ยอดยกมาจากปีงบประมาณ  2561           1,098,642.96 บาท 
 

รับ จ่าย เงินสด เงินฝากธนาคาร 
2,727,000.00     2,752,610.00  -       1,073,032.96  

 
 

3.   เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15  ปี (อุดหนนุรายหัว) 
 
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2561          1,293,327.17 บาท 
 

รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 
    3,623,362.00      3,870,374.61     1,046,314.56  

 
 หมายเหตุ  รับจาก สพฐ. 
  วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2561    รับเงินอุดหนุน  (70%)  2/2561  1,264,700.00  บาท 
  วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2562   รับเงินอุดหนุน  (30%)  2/2561     460,400.00  บาท 
  วันท่ี  14  มีนาคม  2562    รับเงินอุดหนุน  (70%)  1/2562   1,309,550.00  บาท 
  วันท่ี  2  สิงหาคม  2562   รับเงินอุดหนุน  (30%)  1/2562              533,100.00  บาท 
 
 

4.   เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  15 ปี  (4 รายการ) 
- ค่าหนังสือแบบเรียน 



ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2561                  87,111.60 บาท 
 

รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 
1,173,030.00     719,962.45     540,179.15  

 
 หมายเหตุ  รับจาก สพฐ. 
  วันท่ี  14  มีนาคม  2562    รับเงินอุดหนุน จาก สพฐ. (70%)  1/2562    734,701.00  บาท 
           วันท่ี  16  พฤษภาคม 2562  รับเงินอุดหนุนจาก สพฐ. รอบท่ี 2                     108,700.00  บาท 
  วันท่ี   2   สิงหาคม  2562    รับเงินอุดหนุน จาก สพฐ. (30%)  1/2562    257,245.00  บาท 
           วันท่ี  2   กันยายน  2562    รับเงินอุดหนุนจาก สพฐ. รอบท่ี 2                     72,384.00  บาท 
 

- ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2561        153,650.00  บาท 

 
รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 

      547,970.00        533,280.00  168,340.00 
 
 หมายเหตุ  รับจาก สพฐ. 
  วันท่ี  16  มีนาคม  2562    รับเงินอุดหนุน จาก สพฐ. (70%)  1/2562    388,080.00  บาท 
  วันท่ี  2  สิงหาคม  2562    รับเงินอุดหนุน จาก สพฐ. (30%)  1/2562    159,890.00  บาท 
 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2561       155,210.00  บาท 

 
รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 

      507,770.00        491,195.00           171,785.00  
 
 หมายเหตุ  รับจาก สพฐ. 
 วันท่ี  12  พฤศจิกายน  2561    รับเงินอุดหนุน  (70%)  2/2561  180,635.00  บาท 
 วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2562   รับเงินอุดหนุน  (30%)  2/2561   68,075.00  บาท 
 วันท่ี  14  มีนาคม  2562   รับเงินอุดหนุน (70%) 1/2562             185,755.00  บาท 
 วันท่ี  2  สิงหาคม  2562   รับเงินอุดหนุน  (30%) 1/2562             73,305.00  บาท 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2561                1,274,094.00 บาท 

 
รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 

   885,905.00     653,830.00       1,506,169.00  
 



 หมายเหตุ  รับจาก สพฐ. 
 วันท่ี  12  พฤศจิกายน  2561    รับเงินอุดหนุน  (70%)  2/2561  318,275.00  บาท 
 วันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2562   รับเงินอุดหนุน  (30%)  2/2561  115,930.00  บาท 
 วันท่ี  14  มีนาคม  2562   รับเงินอุดหนุน (70%) 1/2562    329,480.00  บาท 
 วันท่ี  2  สิงหาคม  2562   รับเงินอุดหนุน  (30%) 1/2562       115,450.00  บาท 
 

5.  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ชั้นประถมศึกษา  
 
ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2561     38.00  บาท 
 

รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 
313,000.00     150,500.00       162,538.00  

 
 หมายเหตุ  รับจาก สพฐ. 
  วันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2562    รับเงินอุดหนุน 2/2561      150,500.00  บาท 
  วันท่ี  27  กันยายน  2562    รับเงินอุดหนุน 2/2561           162,500.00  บาท 
 

6.  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2561              294,483.00 บาท 
 

รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 
    715,500.00     657,483.00       352,500.00  

 
 หมายเหตุ  รับจาก สพฐ. 
  วันท่ี  27  กุมภาพันธ์  2562    รับเงินอุดหนุน 2/2561      363,000.00  บาท 
  วันท่ี  27  กันยายน  2562    รับเงินอุดหนุน 2/2561          352,500.00 บาท 
 
 
 
 
 

7.   เงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 
ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2561     12,855.46 บาท 
 

รับ จ่าย เงินสด เงินฝากธนาคาร 
39,942.31 47,005.11 - 5,792.66 

 



 
8.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย  ในการจัดสอบ  ธรรม – บาลี สนามหลวง 

 
ยอดยกมา จากปีงบประมาณ 2561     12,468.00  บาท 
 

รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 
10,860.00 12,468.00 10,860.00 

 
 

9.  ทะเบียนคุมการรับ และน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
 
ยอดยกมา  จากปีงบประมาณ 2561      -  บาท 
 

ดอกเบี้ยเงินอุดหนนุอืน่ ดอกเบี้ยเงินอาหารกลางวัน ประเภทจ าหน่ายครุภัณฑ์ช ารุด 
รับ น าส่ง คงเหลือ รับ น าส่ง คงเหลือ รับ น าส่ง คงเหลือ 

16,062.72  16,062.72  - 4,181.27 4,181.27 - - - - 
 

10. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
ยอดยกมา  จากปีงบประมาณ 2561     30,000.00   บาท 

 
รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 
- - 30,000.00 

 
11. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมจากวัยเรียนสู่วัยรุ่น (เทศบาลต าบลลูกแก) 

 
ยอดยกมา  จากปีงบประมาณ 2561     -   บาท 

 
รับ จ่าย เงินฝากธนาคาร 

35,000.00 23,100.00       11,900.00  
 

12. เงินประกันสัญญา  น าฝาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ยอดยกมา  จากปีงบประมาณ 2561              128,700.00  บาท 
 

รับ จ่าย เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก 
-    124,000.00         4,700.00  

 



หมายเหตุ 
1.  คืนเงินประกันสัญญาเลขท่ี 2/2558 ค่าปรับปรุงอาคารเรียน      60,000  บาท 
2.  คืนเงินจาก หจก.วุฒิธุรกิจ ค่าปรับปรุงบ้านพักครู  
     สัญญาเลขท่ี 1/2560                10,000  บาท 
3. คืนเงิน จาก บริษัทเอเซียศรีนคร ติดต้ัง ขยาย ปรับปรุง 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สัญญาเลขท่ี 2/2559             54,000  บาท 
 
     รวมเป็นเงิน           124,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการ  วางแผน  ตดิตาม  ตรวจสอบการใช้งบประมาณ   
ปีงบประมาณ  2562 

 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวศรุดา  วีระสมัย   ต าแหน่ง ครู คศ.1 
นางสาวชดิชนก  วันด ี   ต าแหน่ง ครู คศ.2 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง    ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงบประมาณ  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
อ าเภอท่ามะกา  จงัหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา กาญจนบุรี เขต 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
รายงานรายรับ – รายจ่าย  

(ชื่อบัญชี รร.อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามะกา/ 
ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  

(อุดหนุนอาหารกลางวัน) ธนาคารออมสิน สาขาลูกแก/ 
ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ (รายได้สถานศึกษา) 

ธนาคารออมสิน สาขาลูกแก) 
งบประมาณปี 2562  

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันท่ี 30 กันยายน 2562) 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
 

 
 
 
 
 

 


