รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
จัดทาโดย กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนบ้านไฮ กพศ.11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

1.1 ชื่อผู้รายงาน
- นายสมยศ จันทะพันธ์ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
- ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
- โทรศัพท์ 0878764737

1.2 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
- นายบรรจบ สิงหร ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ
- โทรศัพท์ 0965692986
1.3 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ที่

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู
ครูช่วยราชการ
ครูอัตราจ้าง (เงินงบประมาณ)
ครูอัตราจ้าง (เงินงบประมาณจากแหล่งอื่น)
พนักงานราชการ (ครู)
พนักงานราชการ (นอกเหนือครู)
ครูธุรการฯ โครงการคืนครูให้นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2)
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างครุภัณฑ์ ช่างอื่นๆ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพิเศษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการ 1-15
รวม

จานวนครูและบุคลากร
ณ 10 พ.ย.2561
ภาคเรียนที่ 2/2561 (คน)

จานวนครูและบุคลากร
ณ 10 ศ.ค.2562
ภาคเรียนที่ 1/2562 (คน)

1
5
1
1
1
1
1
11.00

1
5
1
1
1
1
1
11.00

-2ส่วนที่ 2 รายงานงบค่าสาธารณูปโภค
เดือน ปี
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
รวม

งบค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2562
ค่าไฟฟ้า
1,562.48
2,006.06
2,256.92
2,331.31
1,880.81
2,834.48
604.86
877.24
2,581.09
2,581.09
2,816.05
2,608.73
24,941.12

ค่าน้าประปา

ค่าโทรศัพท์
-
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ค่าไปรษณีย์
-

ค่าอินเทอร์เน็ต
-

1,605.00
1,605.00
1,605.00
1,605.00
1,605.00
1,605.00
1,605.00
1,605.00
1,605.00
1,605.00
1,605.00
1,605.00
19,260.00

-3ส่วนที่ 3 รายงานเงินคงเหลือ
ที่

รายการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ณ 30 ก.ย. 2561
จานวนเงิน (บาท)

ณ 31 มีนาคม 2562
จานวนเงิน (บาท)

1

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

-

-

2

1.1 ค่าครุภัณฑ์
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.3 อื่น ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน)
เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ

-

-

3

2.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
2.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
2.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ
2.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
2.5 อื่น ๆ
เงินนอกงบประมาณคงเหลือ

358,500.00

536,948.00

128,500.00
81,400.00
15,070.00
20,530.00
11,500.00
128,500.00
230,000.00
-

4

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี
(1) งบรายหัว
(2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(6) งบปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
(7) ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
3.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (นอกเหนือจากข้อ 3.1)
(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากหน่วยงานท้องถิ่น)
(2) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากหน่วยงานท้องถิ่น)
(3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
(4) อื่น ๆ
3.3 เงินบารุงการศึกษา
3.4 เงินบริจาค
3.5 เงินรายได้สถานศึกษา
3.6 เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กยศ.
3.7 เงินประกันสัญญา
3.8 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3.9 เงินลูกเสือ-เนตรนารี
3.10 เงินผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.11 เงินยุวกาชาด
3.12 อื่น ๆ
เงินอื่น ๆ คงเหลือ

-

306,948.00
173,998.00
82,427.00
18,848.00
-355.00
20,530.00
11,500.00
230,000.00
230,000.00
-

358,500.00

536,948.00

รวม
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-4ส่วนที่ 4 รายรับของโรงเรียน

ที่

รายรับ

1

งบประมาณคงเหลือจากที่ผ่านมา

2

1.1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
1.2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ
1.3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป
(3) เงินอุดหนุนอื่นๆ
1.4 เงินอื่น ๆ คงเหลือ
งบประมาณทีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด

ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2561
1 ต.ค.-31 มี.ค.

ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2562
1 เม.ย.- 30 ก.ย.

จานวนเงิน (บาท)

จานวนเงิน (บาท)

358,500.00

536,948.00

358,500.00
128,500.00
230,000.00
2,584,396.00

536,948.00
306,948.00
230,000.00
2,057,921.00

2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี

401,596.00

229,541.00

(1) งบรายหัว
(2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(6) ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
(7) ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

211,148.00
106,550.00
24,123.00
20,345.00
27,430.00
12,000.00
-

106,550.00
48,246.00
14,475.00
28,800.00
19,470.00
12,000.00
-

2,074,800.00

1,720,380.00

108,000.00

108,000.00

54,000.00
54,000.00
-

54,000.00
54,000.00
-

(1) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
(2) อื่น ๆ
2.3 งบบุคลากร (เงินเดือน,ค่าจ้างประจา,ค่าตอบแทน,วิทยฐานะฯ ...)

2.4 งบดาเนินงาน
(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร
(2) ค่าจ้างธุรการโรงเรียนคืนครูให้นักเรียน
(3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการ
(4) ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
(6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนา
(7) ค่าค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับข้าราชการฯ ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่พิเศษ
(8) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม (สพฐ./สพม.)
(9) ค่าเช่าบ้าน
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(11) ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา
(12) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
(13) งบสาหรับดาเนินการต่าง ๆ เช่น โครงการที่ได้รับจาก สพฐ/สพท.
ค่าพาหนะนักเรียน,ค่าเช่าที่ดิน,ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

-5ส่วนที่ 4 รายรับของโรงเรียน (ต่อ)

ที่

3

4

รายรับ

ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2562
1 เม.ย.-30 ก.ย.

จานวนเงิน (บาท)

จานวนเงิน (บาท)

2.5 งบลงทุน

-

-

(1) ค่าครุภณฑ์
(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
(2.2) ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
เงินที่ได้รับจากหน่วยงานงานของรัฐอื่น (เช่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โรงเรียนฯ)

-

-

3.1 รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา, และโรงเรียนอื่น ๆ

-

-

(1) งบรายหัว
(2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(6) ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ยากจนพิเศษ
(7) ค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน
(8) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
(9) เงินบารุงการศึกษา
(10) เงินบริจาค
(11) เงินรายได้สถานศึกษา (รวมค่าปรับจากการผิดสัญญาต่าง ๆ)
(12) งบอื่น ๆ
3.2 ค่าจ้างครูและบุคลากร

-

-

3.3 สาหรับการดาเนินงานต่าง ๆ

-

-

เงินที่ได้รับจาก อปท. (เทศบาล,อบจ,อบต.)

220,000.00

115,000.00

4.1 ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถิ่น)

-

-

220,000.00

115,000.00

4.3 สาหรับการดาเนินงานต่าง ๆ (ได้รับจากท้องถิ่น)

-

-

เงินนอกงบประมาณ (เงินระดมทุน,เงินรายได้,เงินบริจาค, ไม่รวมเงินอุดหนุน)

-

-

5.1 เงินบารุงการศึกษา

-

-

5.2 เงินบริจาค

-

-

5.3 เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)

-

-

5.4 เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน กยศ.

-

-

5.5 เงินประกันสัญญา

-

-

5.6 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากสัญญาซื้อ/จ้างของโรงเรียน

-

-

5.7 เงินลูกเสือ-เนตรนารี

-

-

5.8 เงินผู้บาเพ็ญประโยชน์

-

-

4.2 ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถิ่น)
5

ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2561
1 ต.ค.-31 มี.ค.

-6ส่วนที่ 4 รายรับของโรงเรียน (ต่อ)
ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2561

ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2562

1 ต.ค.-31 มี.ค.
จานวนเงิน (บาท)

1 เม.ย.-30 ก.ย.
จานวนเงิน (บาท)

ที่

รายรับ

5

เงินนอกงบประมาณ (เงินระดมทุน,เงินรายได้,เงินบริจาค,ไม่รวมเงินอุดหนุน) (ต่อ)

-

-

5.9 เงินยุวกาชาด

-

-

5.10 สาหรับการดาเนินการต่าง ๆ

-

-

รายได้แผ่นดิน

-

-

6.1 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

-

-

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

-

-

6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

-

-

6.4 ดอกเบี้ยเงินฝากฯ

-

-

6.5 อื่น ๆ

-

-

3,162,896.00

2,709,869.00

6

รวม
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-7ส่วนที่ 5 รายจ่ายของโรงเรียน

ที่

1

รายการ

ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2562
1 เม.ย.- 30 ก.ย.
จานวนเงิน (บาท)

งบประมาณทุกรายการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านกิจการนักเรียน
รายได้แผ่นดิน

152,598.00
2,202,800.00
2,000.00
32,000.00
236,550.00
2,625,948.00

187,541.00
1,850,380.00
2,000.00
44,630.00
129,000.00
2,213,551.00

รวม

152,598.00
20,000.00
2,000.00
32,000.00
16,550.00
223,148.00

187,541.00
22,000.00
2,000.00
44,630.00
14,000.00
270,171.00

รวม 1 + 2

2,849,096

2,483,722

รวม
2

ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2561
1 ต.ค.-31 มี.ค.
จานวนเงิน (บาท)

งบประมาณเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 7 รายการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านการบริหารวิชาการ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านกิจการนักเรียน
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-8ส่วนที่ 6 สรุปผลการบริหารงบประมาณ

ที่

1

รายการ

ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2562
1 เม.ย.- 30 ก.ย.
จานวนเงิน (บาท)

งบประมาณทุกรายการ
1. รายรับ

3,162,896.00

2,709,869.00

(1) งบประมาณคงเหลือจากที่ผ่านมา
(2) งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
(3) เงินที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐอื่น ๆ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด…)
(4) เงินที่ได้รับจาก อปท. (เทศบาล,อบจ,อบต)
(5) เงินนอกงบประมาณ (เงินระดม,เงินรายได้,เงินบริจาคฯ) ไม่รวมเงินอุดหนุน
(6) รายได้แผ่นดิน
2. รายจ่าย

358,500.00
2,584,396.00
220,000.00
2,625,948.00

536,948.00
2,057,921.00
115,000.00
2,213,551.00

152,598.00
2,202,800.00
2,000.00
32,000.00
236,550.00
536,948.00

187,541.00
1,850,380.00
2,000.00
44,630.00
129,000.00
496,318.00

1. รายรับ

530,096.00

536,489.00

(1) งบประมาณคงเหลือจากที่ผ่านมา
(2) งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
(3) รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา, และโรงเรียนอื่นๆ
2. รายจ่าย

128,500.00
401,596.00
223,148.00

306,948.00
229,541.00
270,171.00

152,598.00
20,000.00
2,000.00
32,000.00
16,550.00
306,948.00

187,541.00
22,000.00
2,000.00
44,630.00
14,000.00
266,318.00

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านกิจการนักเรียน
รายได้แผ่นดิน
สรุป (1-2)

2

ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2561
1 ต.ค.-31 มี.ค.
จานวนเงิน (บาท)

งบประมาณเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี 7 รายการ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ด้านการบริหารวิชาการ
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านกิจการนักเรียน
รวม (1-2)

ที่มา : ระบบติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี (E-Buget). 2562.
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รายงานผล
( นายสมยศ จันทะพันธ์ )
ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
ลงชื่อ ....................................................... รับรองข้อมูล
(
นายบรรจบ สิงหร
)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

