
 
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2561  
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

 

www.akschool.ac.th 



                              

 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

114,805.00 
    

  

  

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7) 

  31,000.00           

  1.2 หนังสือห้องสมุด                

  1.3 หนังสือเรียน               

  1.4 อุปกรณ์การเรียน    29,445.00           

  1.5 เครื่องแบบนักเรียน   54,360.00           

  1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               

  1.7 อื่น ๆ               
 

 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 4,582,538.56 86,256.00 60,000.00 126,800.00 
  

  

  2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 4,582,538.56 
 

60,000.00 126,800.00       

  

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน , ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ วิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และ 
เงินท่ีจ่ายควบพร้อมเงินเดือน [ )ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.3] 4,363,538.56 

      
  

 

(2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ. 
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(1)] 57,000.00 

   
      

  
(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น)  

       

  

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดยเงินอื่นๆ (เช่นเงินอุดหนุนราย
หัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และเงินรายได้สถานศึกษา เป็น
ต้น( 

  
60,000.00 126,800.00 

    

 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
      

  

  2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร               

  

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน  
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(2)] 90,000.00 

      
  

 

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ  
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(3)]               

  
(7) ค่าจ้างพี่เล้ียงเด็กพิการ [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(4)] 54,000.00 

      

  

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายช่ัวโมง 
(ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม) 

       

  

(9) ค่าจ้างบุคลากรอื่นๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, แม่บ้าน, 
แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน , ดูแลหอพัก ฯลฯ )  

        
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
      

  

  2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร               

  
(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(5)] 

       
  

 

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร /ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม    
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(6)]               

  

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีพิเศษ  
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(7)] 

       

  

(13) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (เช่น สพฐ  .สพป .สพม .
โรงเรียน อปท .เป็นต้น)  [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(8)] 

       

  
(14) ค่าเช่าบ้าน  [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(9)] 18,000 

       
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
      

  

  2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    86,256.00           

 
2.3 อื่น ๆ 

       3. ด้านการบริหารงบประมาณ    73,695.86           

 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 

       

 
3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

       

 
3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 

       

 
3.4 ค่าปรับปรุง /ขยายเขตระบบไฟฟยา  ประปา 

       

 

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  
และส่ิงก่อสร้างอื่น 

       

 
3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน 

        
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

3. ด้านการบริหารงบประมาณ               

 
3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
73,695.86 

     

 
3.8 อื่น ๆ )เช่น ก าจักปลวก เป็นต้น( 

       4. ด้านการบริหารทั่วไป 
 

107,561.97 
     

 
4.1 ค่าสาธารณูปโภค 

 
61,344.97 

     

 
 (1) ค่าไฟฟยา 

 
51,973.25 

     

 
 (2) ค่าน้ าประปา 

 
3,503.72 

     

 
 (3) ค่าโทรศัพท์ 

       

 
 (4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข 

       

  

(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการจัดสรรของสพฐ.  
/สพป /.สพม.   เงินรายหัว และเงินอื่นๆ( 

 
5,868.00 

      
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
       

 
  (6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน( 

       

 
4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ก๊าซเช้ือเพลิง 

 
2,800.00 

     

 
4.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 

       

 
4.4 ค่าวัสดุ 

       

 
4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน 

       

 
4.6 เงินประกันสัญญา 

       

 
4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซื้อ /จ้างของโรงเรียน  

       

 
4.8 โครงการบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
43,420.00 

     

 
4.9 อื่น ๆ (เช่น  ค่าเช่าท่ีดิน,  ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 

        
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

5. ด้านกิจการนักเรียน (ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเยี่ยมบ้าน รับนักเรียน 
แนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน) 

 
19,000.00 

     

 
5.1 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

 
19,000.00 

     

 
5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 

       

 
5.3 ค่าอาหารกลางวัน  (ได้รับจากท้องถิ่น( 

       

 
5.4 เงินลูกเสือ 

       

 
5.5 เงินเนตรนารี /ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  

       

 
5.6 เงินยุวกาชาด 

       

 

5.7 โครงการ /กิจกรรมจากเงินทุนหมนุเวียนส่งเสริม  
ผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 

       

 
5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.  

        
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

5. ด้านกิจการนักเรียน (ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเยี่ยมบ้าน รับนักเรียน 
แนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน) 

       

 
5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

       

 
5.10 อื่น ๆ (เช่น   ทุนการศึกษา เป็นต้น) 

       6 เงินรายได้แผ่นดิน 
       

 
6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด 

       

 
6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด 

       

 
6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ 

       

 
6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 

       

 
6.5 อื่น ๆ 

       รวม 4,582,538.56 401,321.83 60,000.00 126,800.00 - - - 

 
5,170,660.39 





รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 เมษายน – 30 กันยายน 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

217,727.00 
    

  

  

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7) 

  49,352.00           

  1.2 หนังสือห้องสมุด    
 

          

  1.3 หนังสือเรียน   164,000.00           

  1.4 อุปกรณ์การเรียน   1,375.00           

  1.5 เครื่องแบบนักเรียน   3,000.00           

  1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน               

  1.7 อื่น ๆ               
 

 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 เมษายน – 30 กันยายน 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 4,907,041.61 
 

67,500.00 106,000.00 
  

  

  2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 4,907,041.61 
 

67,500.00 106,000.00       

  

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน , ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ วิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และ 
เงินท่ีจ่ายควบพร้อมเงินเดือน [ )ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.3] 4,742,041.61 

      
  

 

(2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ. 
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(1)] 57,000 

   
      

  
(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น)  

       

  

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดยเงินอื่นๆ (เช่นเงินอุดหนุนราย
หัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และเงินรายได้สถานศึกษา เป็น
ต้น( 

  
67,500.00 106,000.00 

    

 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 เมษายน – 30 กันยายน 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
      

  

  2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร               

  

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน  
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(2)] 90,000.00 

      
  

 

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ  
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(3)]               

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

       

  

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายช่ัวโมง 
(ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม) 

       

  

(9) ค่าจ้างบุคลากรอื่นๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, แม่บ้าน, 
แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน , ดูแลหอพัก ฯลฯ )  

        
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 เมษายน – 30 กันยายน 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
      

  

  2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 
 

            

  
(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(5)] 

       
  

 

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร /ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม    
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(6)]               

  

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีพิเศษ  
[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(7)] 

       

  

(13) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (เช่น สพฐ  .สพป .สพม .
โรงเรียน อปท .เป็นต้น)  [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(8)] 

       

  
(14) ค่าเช่าบ้าน  [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(9)] 18,000 

       
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 เมษายน – 30 กันยายน 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 
      

  

  2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
 

          

 
2.3 อื่น ๆ 

       3. ด้านการบริหารงบประมาณ  3,987,700.00  120,359.00           

 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 

       

 
3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

       

 
3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น 3,987,700.00 

      

 
3.4 ค่าปรับปรุง /ขยายเขตระบบไฟฟยา  ประปา 

       

 

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  
และส่ิงก่อสร้างอื่น 

       

 
3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน 

        
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 เมษายน – 30 กันยายน 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

3. ด้านการบริหารงบประมาณ               

 
3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
120,359.00 

     

 
3.8 อื่น ๆ )เช่น ก าจักปลวก เป็นต้น( 

       4. ด้านการบริหารทั่วไป 
 

139,024.95 
     

 
4.1 ค่าสาธารณูปโภค 

 
46,227.95 

     

 
 (1) ค่าไฟฟยา 

 
36,266.52 

     

 
 (2) ค่าน้ าประปา 

 
2,727.43 

     

 
 (3) ค่าโทรศัพท์ 

       

 
 (4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข 

       

  

(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการจัดสรรของสพฐ.  
/สพป /.สพม.   เงินรายหัว และเงินอื่นๆ) 

 
7,234.00 

      
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 เมษายน – 30 กันยายน 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
       

 
  (6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน( 

       

 
4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ก๊าซเช้ือเพลิง 

 
6,250.00 

     

 
4.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 

       

 
4.4 ค่าวัสดุ 

       

 
4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน 

       

 
4.6 เงินประกันสัญญา 

       

 
4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซื้อ /จ้างของโรงเรียน  

       

 
4.8 โครงการบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
85,478.00 

     

 
4.9 อื่น ๆ (เช่น  ค่าเช่าท่ีดิน,  ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 

 
1,069.00 

      
 
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 เมษายน – 30 กันยายน 

เงิน
งบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

5. ด้านกิจการนักเรียน (ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเยี่ยมบ้าน รับนักเรียน 
แนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน) 

 
13,000.00 

     

 
5.1 ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

 
13,000.00 

     

 
5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 

       

 
5.3 ค่าอาหารกลางวัน  (ได้รับจากท้องถิ่น( 

       

 
5.4 เงินลูกเสือ 

       

 
5.5 เงินเนตรนารี /ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  

       

 
5.6 เงินยุวกาชาด 

       

 

5.7 โครงการ /กิจกรรมจากเงินทุนหมนุเวียนส่งเสริม  
ผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 

       

 
5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ.  

        
 
 



รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

สงักัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ท่ี รายจ่าย 
1 เมษายน – 30 กันยายน 

เงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ 

เงินรายได้ 
แผ่นดิน โครงการเรียน

ฟรี 
เงินบ ารุง 
การศึกษา 

เงินบริจาค 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
อื่น ๆ 

5. ด้านกิจการนักเรียน (ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเยี่ยมบ้าน รับนักเรียน 
แนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน) 

       

 
5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

       

 
5.10 อื่น ๆ (เช่น   ทุนการศึกษา เป็นต้น) 

       6 เงินรายได้แผ่นดิน 
      

85.29 

 
6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด 

       

 
6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด 

       

 
6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ 

       

 
6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 

      
85.29 

 
6.5 อื่น ๆ 

       รวม 8,894,741.61 490,110.95 67,500.00 106,000.00 - - 85.29 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 9,558,437,85 



 


