


รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

ที ่ รายจ่าย 

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้
แผ่นดิน โครงการเรียนฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อื่น ๆ 

1 ด้านการบริหารงานวิชาการ       581,074.74              

  
1.1 โครงการ / กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ

ประจ 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 เครื่องแบบนักเรียน         260,160.00            

  1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               

  1.7 อ่ืน ๆ               

          
          
          
          



ที ่ รายจ่าย 

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายไดแ้ผ่นดิน 
โครงการเรียนฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

2 ด้านการบริหารงานบุคคล               

  2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร            76,000              

    
(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า,     ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ วิทยฐานะ        ค่าตอบแทนรายเดือน 
และ เงินที่จ่ายควบพร้อม 

                  
6,092,360    

    (2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ.           
       
180,000  

  

    (3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น)                      
900,000    

    
(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอ่ืน ๆ (เช่น  เงิน
อุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค     และเงิน
รายได้สถานศึกษา เป็นต้น) 

        
             
138,700  

    

    (5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน           
         
54,000  

  

    (6) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ           
         
54,000  

  

    (7) ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ [ส่วนที่ 3 ข้อ 2.4(4)]               



    
(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายชั่วโมง (ยกเว้น
ค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม) 

              

    
(9) ค่าจ้างบุคลากรอ่ืน ๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล ,    แม่
บ้าน,แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน ,    ดูแล
หอพัก ฯลฯ) 

        
           
53,000.00  

    

          
          
          

ที ่ รายจ่าย 

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายไดแ้ผ่นดิน 
โครงการเรียนฟร ี เงินบ ารุง

การศึกษา 
เงิน

บริจาค 
เงินรายได้สถานศึกษา อ่ืน ๆ 

    (10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น               

    (11) ค่าตอบแทนวิทยากร / ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม               

    (12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการพนักงานราชการ
และลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นทีพ่ิเศษ               

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

              

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

  2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี                2,000      194,700     



  2.3 อ่ืน ๆ               

3 ด้านการบริหารงบประมาณ        76,072.39              

  3.1 ค่าครุภัณฑ์               

  3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์               

  3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและก่อสร้างอ่ืน               

  3.4 ค่าปรับปรุง / ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา   35,600           

  
3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ     และสิ่ง

ก่องสร้างอ่ืน 
              

  3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน               

  
3.7 

โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   69,446.00     8,850.00     

  3.8 อ่ืน ๆ (เข่น ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น)               

          

ที ่ รายจ่าย 

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายไดแ้ผ่นดิน 
โครงการเรียนฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อื่น ๆ 

4 ด้านการบริหารทั่วไป       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 (เงินที่ใช้จากการจัดสรรของสพฐ.  /
สพป./สพม. เงินรายหัว และเงินอ่ืน ๆ) 

         14,940.00        
     
30,000.00  

  

    (6) ค่าอินเตอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)               

  4.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง / ก๊าซเชื้อเพลิง               

  4.3 ค่าเบี้นเลี้ยง ที่พัก พาหนะ               

  4.4 ค่าวัสดุ               

  4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน               

  4.6 เงินประกันสัญญา                       
158,019.97    

  4.7 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากสัญญาซื้อ / จ้างของโรงเรียน            8,377.72                     147.23      

  4.8 โครงการบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี         250,776.90                 15,754.00      

  
4.9 

อ่ืน ๆ (เช่น ค่าเช่าที่ดิน, ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)               

ที ่ รายจ่าย 

1 เมษายน 64 - 30  กันยายน 64 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้
แผ่นดิน โครงการเรียนฟรี 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินบริจาค เงินรายได้สถานศึกษา อื่น ๆ 

5 ด้านกิจการนักเรียน               



  5.1 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน               

  5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน               

  5.3 ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น)                         
1,163,500    

  5.4 เงินลูกเสือ               

  5.5 เงินเนตรนารี / ผู้บ าเพ็ญประโยชน์               

  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 เงินรายได้แผ่นดิน               

  6.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด               

  6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด               

  6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ               

  6.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ               

  6.5 อ่ืน ๆ               

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
    
1,585,291.91  

    
1,716,821.78  

             411,151.23           8,631,879.97    

               รวมรายจ่ายทั้งสิ้น         10,759,852.98    
 



 


