
 



รายจ่าย เงินงบประมาณ 2564 ( 6 เดือนแรก) 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน โครงการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
1 ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ 8,000 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ  / 
2 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานธุรการ 6,650 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
3 ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร 13,356 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
4 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 126 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
5 ค่าสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ งวดที่ 4 580,523.36   / 
6 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5,476.64   / 
7 ค่าสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ งวดที่ 5 661,194.21   / 
8 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 6,845.79   / 
9 ค่าจัดซื้อสติ๊กเกอร์ป้องกันยาเสพติด 4,443 โครงการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด /  
10 ค่าหนังสือเรียนเพ่ิมเติมอนุบาล 2,323.20  /  
11 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ 74,349 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น  / 
12 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 751 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น  / 
13 ค่าซื้อชุดแฟ้มอินเด็กซ์พลาสติก 180 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ /  
14 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน ต.ค.) 60,264 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
15 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัว  งวด1 86,625 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา  / 
16 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 875 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา  / 
17 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัว  งวด2 86,625 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา  / 
18 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 875 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา  / 
19 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 21,200 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
20 ค่าจ้างนักการภารโรง 8,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
21 ค่าหนังสือพิมพ์  เดือน ต.ค. 460 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
22 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 6,480 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
23 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอนุบาล 69,606.90 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น /  



รายจ่าย เงินงบประมาณ 2564 ( 6 เดือนแรก) 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน โครงการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
24 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 703.10 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น /  
25 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัว  งวด3 23,760 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา  / 
26 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 240 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา  / 
27 ค่าซื้อพัสดุสำนักงานฝ่ายงานธุรการ 17,783.24 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
28 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 167.76 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
29 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน พ.ย.) 59,802.83 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
30 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 21,200 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
31 ค่าจ้างนักการภารโรง 8,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
32 ค่าหนังสือพิมพ์  เดือน พ.ย. 260 โครงการห้องสมุดอาเซียนมีชีวิต /  
33 ค่าซื้อวัสดุ 2,841 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
34 ค่าซื้อวัสดุ 14,901.43 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ  / 
35 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 140.57 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ  / 
36 ค่าอาหารและเครื่องดื่มงานวัดเปิดห้องสมุด 8,000 โครงการห้องสมุดอาเซียนมีชีวิต /  
37 ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน 12,870 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น /  
38 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 130 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น /  
39 ค่าจ้างทำท่อระบายน้ำ อาคาร 3,4 14,850 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
40 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 150 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
41 ค่าจ้างเปลี่ยนเซ็นเซอร์เช็คกระดาษ 1,605 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
42 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน ธ.ค.) 42,888.88 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
43 ค่าน้ำมันพานักเรียนไปแข่งขันกีฬา 1,000 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
44 ค่าซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร 22,684 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
45 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 214 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
46 ค่าซื้อวัสดุแบบพิมพ์ 15,640.02 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
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ที ่ รายการ จำนวนเงิน โครงการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
47 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 157.98 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
48 ค่าซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร 19,080 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
49 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 180 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
50 ค่าหนังสือพิมพ์  เดือน ธ.ค. 400 โครงการห้องสมุดอาเซียนมีชีวิต /  
51 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 21,200 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
52 ค่าจ้างนักการภารโรง 8,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
53 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 138180  /  
54 ค่าจ้างเหมาทำตาข่ายกันนกอาคารฝึกงาน 49,500 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
55 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 500 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
56 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน ม.ค.) 39,610.21 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
57 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 21,200 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
58 ค่าจ้างนักการภารโรง 8,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
59 ค่าวัสดุสำนักงาน 26,990.38 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
60 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 254.62 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
61 ค่าซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 25,122 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
62 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 237 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
63 ค่าจัดซื้อวัสดุส่วนกลาง 29,021.22 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
64 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 273.78 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
65 ค่าซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 3,800 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ /  
66 ค่าวัสดุสำนักงาน 4,200 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
67 ค่าวัสดุสำนักงาน 9,702 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
68 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 98 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
69 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน ก.พ.) 28,572.69 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
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ที ่ รายการ จำนวนเงิน โครงการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
70 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 21,200 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
71 ค่าจ้างนักการภารโรง 8,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
72 ค่าหนังสือพิมพ์  เดือน ก.พ. 400 โครงการห้องสมุดอาเซียนมีชีวิต /  
73 ค่าวัสดุการเรียนการสอน 58,509.88 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
74 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 551.98 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
75 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 12,840.30 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
76 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 129.70 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
77 ค่าซื้อโครงการป้องกันการติดเชื้อ 199,458.32 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  / 
78 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1,881.68 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  / 
79 ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 3,886.13 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ /  
80 ค่าวัสดุปรับปรุงส่วนกลาง 1,124 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
81 ค่าเว็ปไซต์โรงเรียน 3,210 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนวัดลานนาบญุ /  
82 ค่าซื้อกรอบรูป 5,943.93 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ /  
83 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 56.07 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ /  
84 ค่าวัสดุสำนักงาน 4,385 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
85 ค่าเครื่องปรับอากาศ 27,243 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น  / 
86 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 257 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น  / 
87 ค่าซื้อวัสดุการศึกษา ชั้น ป.1 4,651 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
88 ค่าซื้อวัสดุการศึกษา ชั้น ป.2 5,022 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
89 ค่าซื้อวัสดุการศึกษา ชั้น ป.3 7,215 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
90 ค่าซื้อวัสดุการศึกษา ระดับปฐมวัย 28,987.20 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย /  
91 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 292.80 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย /  
92 ค่าซื้อวัสดุในโครงการความเป็นเลิศ 5,607.10 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
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ที ่ รายการ จำนวนเงิน โครงการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
93 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 52.90 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
94 ค่าวัสดุซ่อมแซมส่วนกลาง 21,794.39 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
95 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 205.61 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
96 ค่ามอเตอร์ชุดหมึกพิมพ์ 7,420 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
97 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 70 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
98 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน มี.ค.) 42,024.74 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
99 ค่าน้ำมันพานักเรียนไปแข่งขันกีฬา 1,830 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
100 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 48,401.10 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
101 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 488.90 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
102 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 7,490 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
103 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 21,200 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
104 ค่าจ้างนักการภารโรง 8,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
105 ค่าหนังสือพิมพ์  เดือน มี.ค. 520 โครงการห้องสมุดอาเซียนมีชีวิต /  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



รายจ่าย เงินงบประมาณ 2564 ( 6 เดือนหลัง) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน โครงการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
1 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 11132.97 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
2 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 105.03 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
3 ค่าซื้อวัสดุในกิจกรรมวันเกียรติยศ 3167.20 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
4 ค่าจ้างทำพานบายสี 1500 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
5 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน เม.ย.) 60,656.84 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
6 สำรองจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต   7,490 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
7 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 21,200 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
8 ค่าจ้างนักการภารโรง 8,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
9 ค่าหนังสือพิมพ์  เดือน เม.ย. 120 โครงการห้องสมุดอาเซียนมีชีวิต /  
10 ค่าวัสดุส่วนกลาง 15,606.77 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา  / 
11 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 147.23 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา  / 
12 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1/2564 241,903  /  
13 ยืมพัฒนาผู้เรียนจ่ายค่าเครื่องแบบ 18,257  /  
14 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน พ.ค.) 26,056.64 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
15 ค่าวัสดุเพ่ือใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ 3,745 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
16 ค่าป้ายแขวนคอนักเรียน 12,720 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
17 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 120 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
/  

18 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 23,500 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
19 ค่าจ้างนักการภารโรง 9,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
20 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 116,721 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น /  
21 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1,179 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น /  
22 ค่าชุดขับเคลื่อนสร้างภาพ 8,480 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
23 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 80 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  



รายจ่าย เงินงบประมาณ 2564 ( 6 เดือนหลัง) 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน โครงการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
24 ค่าวัสดุอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ 8,967.60 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนวัดลานนาบญุ /  
25 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 84.60 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนวัดลานนาบญุ /  
26 ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์สำเนา RZ 7,420 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
27 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 70 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
28 ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการบริหารทั่วไป 21,306 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
29 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 201 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
30 ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 9,900 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น /  
31 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 100 โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ สดชื่น /  
32 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ 17,715.16 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
33 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 178.94 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
34 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน มิ.ย.) 29,206.44 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
35 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1/2564 135,935  /  
36 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 23,500 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
37 ค่าจ้างนักการภารโรง 9,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
38 ค่าจ้างเหมาจัดทำกระดานดำแบบล้อเลื่อน 51,480 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
39 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 520 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
40 ค่าซ่อมรถโรงเรียน 8,850 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ  / 
41 ค่าจ้างเหมาทำตู้ควบคุมปิด-เปิด 6,500 โครงการส่งเสริมสุขภาพ /  
42 ค่าซื้อพัสดุสำนักงาน 23,109.99 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
43 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 218.01 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
44 สำรองจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต   14,980 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
45 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน ก.ค.) 24,562.99 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
46 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 23,500 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 



รายจ่าย เงินงบประมาณ 2564 ( 6 เดือนหลัง) 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน โครงการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
47 ค่าจ้างนักการภารโรง 9,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
48 ค่าผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 27,984 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
49 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 264 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
50 ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานอาคารสถานที่ 10,716.60 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
51 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 101.10 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา /  
52 ค่าแบบเรียน บ.สร้างสรรค์การเรียนรู้ 39,049.76  /  
53 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 394.44  /  
54 ค่าแบบเรียน บ.สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ 443,084.40  /  
55 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 4,475.60  /  
56 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน ส.ค.) 22,335.34 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
57 สำรองจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต   14,980 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
58 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยง 23,500 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
59 ค่าจ้างนักการภารโรง 9,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
60 ค่าเงินรางวัลในโครงการประกวดสื่อประดิษฐ์ 2,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ /  
61 ค่าเงินสนับสนุนโครงการวันสำคัญ 1,350 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ /  
62 ค่าหมึกถ่ายเอกสารห้องธุรการ 21,200 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
63 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 200 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการบริหารจัดการ /  
64 สำรองจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต   7,490 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
65 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 9,560 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
66 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 35,244 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
67 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 356 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
68 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 22,770 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนวัดลานนาบญุ /  
69 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 230 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนวัดลานนาบญุ /  



รายจ่าย เงินงบประมาณ 2564 ( 6 เดือนหลัง) 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน โครงการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
70 ค่าวัสดุสำนักงาน 665 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ /  
71 ค่าจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุ 3,000 พัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนวัดลานนาบุญ  / 
72 ค่าสาธารณูปโภค (เดือน ก.ย.) 18,763.08 โครงการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการศึกษา /  
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      

 



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืน ๆ

1 581,074.74       

1.1 โครงการ / กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปี (ไม่รวมข้อ 1.2 - 1.7)
581,074.74       330,940.63       

1.2 หนังสือห้องสมุด

1.3 หนังสือเรียน 487,004.20       

1.4 อุปกรณ์การเรียน 135,935           

1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน 260,160.00       

1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.7 อ่ืน ๆ

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ด้านการบริหารงานวิชาการ

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์)

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

เงินงบประมาณ
ท่ี เงินนอกงบประมาณรายจ่าย



โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืน ๆ

2

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 76,000             

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า,     

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ วิทยฐานะ        

ค่าตอบแทนรายเดือน และ เงินท่ีจ่ายควบพร้อม

6,092,360         

(2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ. 180,000        

(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน) 900,000           

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอ่ืน ๆ (เช่น  

เงินอุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค     

และเงินรายได้สถานศึกษา เป็นต้น)

138,700               

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 54,000          

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ 54,000          

(7) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(4)]

ด้านการบริหารงานบุคคล

ท่ี รายจ่าย

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ



(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายช่ัวโมง 

(ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม)

(9) ค่าจ้างบุคลากรอ่ืน ๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล ,    

แม่บ้าน,แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน ,    

ดูแลหอพัก ฯลฯ)

53,000.00            

โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืน ๆ

(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร / ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการพนักงาน

ราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีพิเศษ

(13) เงินสบทบกองทุนประกันสังคม                        

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

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

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2,000              194,700

2.3 อ่ืน ๆ

3 76,072.39         

3.1 ค่าครุภัณฑ์

ด้านการบริหารงบประมาณ

ท่ี รายจ่าย

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ



3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและก่อสร้างอ่ืน

3.4 ค่าปรับปรุง / ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา 35,600

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ     

และส่ิงก่องสร้างอ่ืน

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหน้ีผูกพัน

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี
69,446.00 8,850.00

3.8 อ่ืน ๆ (เข่น ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น)

โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืน ๆ

4 152,144.78       

4.1 ค่าสาธารณูปโภค 700,000           

(1) ค่าไฟฟ้า 148,411.69       

(2) ค่าน้ าประปา 28,351.41         

(3) ค่าโทรศัพท์ 4,818.23          

(4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

(5) ค่าอินเตอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการจัดสรรของสพฐ.  /

สพป./สพม. เงินรายหัว และเงินอ่ืน ๆ)
14,940.00         30,000.00      

ท่ี รายจ่าย

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ด้านการบริหารท่ัวไป



(6) ค่าอินเตอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง / ก๊าซเช้ือเพลิง

4.3 ค่าเบ้ีนเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ

4.4 ค่าวัสดุ

4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน

4.6 เงินประกันสัญญา 158,019.97           

4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ / จ้างของโรงเรียน 8,377.72          147.23                

4.8 โครงการบริหารท่ัวไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 250,776.90       15,754.00            

4.9 อ่ืน ๆ (เช่น ค่าเช่าท่ีดิน, ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็น

ต้น)

โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืน ๆ

5

5.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน

5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน

5.3 ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถ่ิน) 1,163,500             

5.4 เงินลูกเสือ

5.5 เงินเนตรนารี / ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

ด้านกิจการนักเรียน

ท่ี รายจ่าย

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ



5.6 เงินยุวกาชาด

5.7 โครงการ / กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริม      

ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน

5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.

5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

5.10 อ่ืน ๆ (เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น)

6

6.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ

6.5 อ่ืน ๆ

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 1,585,291.91     1,716,821.78     411,151.23           8,631,879.97         

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 10,759,852.98       

เงินรายได้แผ่นดิน



สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

เงินรายได้แผ่นดิน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์)

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน



1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

เงินรายได้แผ่นดิน



1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

เงินรายได้แผ่นดิน



1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

เงินรายได้แผ่นดิน



1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64

เงินรายได้แผ่นดิน





 


