
รายงานการก ากับติดตาม 

การใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563  รอบ  6  เดือน 

โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
 
ที ่

 
 

รายจ่าย 

1  ตุลาคม  62 – 31  มีนาคม 63 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

 โครงการเรียน
ฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ เงินรายได้
แผ่นดิน 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ  172,788.50      
 1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี(ไม่รวม ข้อ 1.2-1.7) 
 67,232.50      

1.2 หนังสือห้องสมุด        
1.3 หนังสือเรียน        
1.4 อุปกรณ์การเรียน  51,485.00      
1.5 เครื่องแบบนักเรียน        
1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  54,071.00      
1.7 อ่ืนๆ        

 

 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563  รอบ  6  เดือน 

โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
 
ที ่

 
 

รายจ่าย 

1  ตุลาคม  62 – 31  มีนาคม 63 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

 โครงการเรียน
ฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ เงินรายได้
แผ่นดิน 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 9,386,295.26       
 2.1  ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 9,386,295.26       

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน , ค่าจ้างประจ า , 
ค่าตอบแทนฯ) 

4,701,140.53       

(2) ค่าจ้างครูและบุคลากร 4,563,899.20       
(3) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย อปท.        
(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดยเงินอื่นๆ        
(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 45,000.00       
(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ        

 

 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563  รอบ  6  เดือน 

โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
 
ที ่

 
 

รายจ่าย 

1  ตุลาคม  62 – 31  มีนาคม 63 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

 โครงการเรียน
ฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ เงินรายได้
แผ่นดิน 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล        
 2.1  ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร        

(7) ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 37,581.94       
(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายชั่วโมง        
(9) ค่าจ้างบุคลากรอื่นๆ(บรรณารักษ์  พยาบาล  แม่บ้าน ฯ        
(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 11,782.62       
(11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม        
(12)ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับราชการ 
พนักงานราชการ 

26,890.97       

 

 



โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
 
ที ่

 
 

รายจ่าย 

1  ตุลาคม  62 – 31  มีนาคม 63 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

 โครงการเรียน
ฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ เงินรายได้
แผ่นดิน 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล        
 2.1  ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร        

(13)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(เช่น สพฐ.  /
สพป./สพม.ฯ) 

       

(14)ค่าเช่าบ้าน        
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการ        
2.3 อ่ืนๆ        

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
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รายจ่าย 

1  ตุลาคม  62 – 31  มีนาคม 63 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

 โครงการเรียน
ฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ เงินรายได้
แผ่นดิน 

3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ        
 3.1 ค่าครุภัณฑ์        

3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์        
3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง        
3.4 ค่าปรับปรุงขยายเขตระบบไฟฟ้า/ประปา        
3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้าง 

       

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน        
3.7 โครงการบริหารงบประมาณตามแผนปฏบิัติการประจ าป ี        
3.8 อ่ืนๆ (เช่นค่าก าจัดปลวก เป็นต้น)        

 

 



โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
 
ที ่

 
 

รายจ่าย 

1  ตุลาคม  62 – 31  มีนาคม 63 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

 โครงการเรียน
ฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ เงินรายได้
แผ่นดิน 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 15,985.80 183,384.77 6,239.92     
 4.1 ค่าสาธารณูปโภค  60,816.09 6,239.92     

(1) ค่าไฟฟ้า  24,657.04      
(2) ค่าน้ าประปา  32,737.19 6,239.92     
(3) ค่าโทรศัพท์  757.56      
(4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข        
(5) ค่าอินเทอร์เน็ต(งบ สพฐ.  สพท.  เงินรายหัว  และ

เงินอ่ืนๆ) 
15,985.80 2,664.30      

(6) ค่าอินเทอร์เน็ต(งบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)        
 

 

 



โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
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รายจ่าย 

1  ตุลาคม  62 – 31  มีนาคม 63 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

 โครงการเรียน
ฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ เงินรายได้
แผ่นดิน 

4. ด้านการบริหารทั่วไป        
 4.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/ก๊าซเชื้อเพลิง        

4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าพาหนะ        
4.4 ค่าวัสดุ        
4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน  450.00      
4.6 เงินประกันสัญญา        
4.7 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย        
4.8 โครงการบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี  122,118.68      
4.9 อื่นๆ (ค่าเช่าท่ีดิน ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)        

 

 

 



โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
 
ที ่

 
 

รายจ่าย 

1  ตุลาคม  62 – 31  มีนาคม 63 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

 โครงการเรียน
ฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ เงินรายได้
แผ่นดิน 

5. ด้านกิจการนักเรียน   26,500.00  40,822.00  545,400.00  
 5.1 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับเด็กยากจน  26,500.00      

5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน        
5.3 ค่าอาหารกลางวัน(ได้รับจากท้องถิ่น)      545,400.00  
5.4 เงินลูกเสือ        
5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์        
5.6 เงินยุวกาชาด        
5.7โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน 

       

5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.        
5.9 โครงการกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัตปิระจ าป ี        
5.10 อ่ืนๆ(เช่นทุนการศึกษาเป็นตน้)    40,822.00    

 



โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
 
ที ่

 
 

รายจ่าย 

1  ตุลาคม  62 – 31  มีนาคม 63 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  

 โครงการเรียน
ฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้
สถานศึกษา 

อ่ืนๆ เงินรายได้
แผ่นดิน 

6. เงินรายได้แผ่นดิน       1,549.26 
 6.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด        

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด        
6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปี งบประมาณ        
6.4 ดอกเบี้ยเงินฝาก       1,549.26 
6.5 อ่ืนๆ         

รวม 9,402,281.06 382,673.27 6,239.92 40,822.00  545,400 1,549.26 
 10,378,965.51 

 

 

 


