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ส่วนท่ี  2  รายงานเงินคงเหลือ  จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา

จ านวนเงินคงเหลือ จ านวนเงินคงเหลือ

ณ วันท่ี 30 กันยายน ณ วันท่ี 31 มีนาคม

จ านวนเงิน(บาท) จ านวนเงิน(บาท)

1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี -                           0.00

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 0.00

1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00

1.3 อ่ืน ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน) 0.00

2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ -                           0.00

2.1  ค่าขายของเบ็ตเตล็ด 0.00

2.2  ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด 0.00

2.3  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ 0.00

2.4  ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 0.00

2.5  อ่ืนๆ 0.00

3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ 23,993,095.38             28,352,249.96

3.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี 4,517,832.94                4,788,022.12

(1) รายหัว 1,496,016.12                1,791,155.78

(2) ค่าหนังสือเรียน 1,535,605.85                1,593,376.85

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 382,063.00                  382,063.00

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 621,917.00                  621,917.00

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 482,230.97                  399,509.49

(6) ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน -                            0.00

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน -                            0.00

3.2  เงินอุดหนุนท่ัวไป (นอกเหนือจาก  ข้อ 3.1) 7,719,234.51                8,403,151.33

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน) -                            0.00
(2) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถ่ิน) 2,529,125.87                2,526,329.87
(3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 22,562.39                    22,605.04

(4) อ่ืนๆ 5,167,546.25                5,854,216.42

3.3  เงินบ ารุงการศึกษา -                             0.00

3.4  เงินบริจาค -                             0.00

3.5  เงินรายได้สถานศึกษา 11,497,654.99               14,920,069.24

3.6  เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. -                             0.00

3.7  เงินประกันสัญญา 24,759.00                    24,759.00

3.8  เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 2,717.70                      2,015.68

3.9  เงินลูกเสือ 33,701.24                    15,975.52

3.10  เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ -                             0.00

3.11  เงินยุวกาชาด -                             0.00

3.12  อ่ืนๆ 197,195.00                   198,257.07

4 เงินอ่ืน ๆ คงเหลือ 369.94                      63,588.34

23,993,465.32             28,415,838.30             

ท่ี รายการ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน(1+2+3+4)
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ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ท่ี 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท)

1. งบประมาณคงเหลือจากท่ีผ่านมา 23,993,465.32                      28,415,838.30                        

1.1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี [ส่วนท่ี 2 ข้อ 1] -                                     -                                       

1.2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ [ส่วนท่ี 2 ข้อ 2] -                                     -                                       

1.3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ 23,993,095.38                       28,352,249.96                         

(1)  เงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี [ส่วนท่ี 2 ข้อ 3.1] 4,517,832.94                        4,788,022.12                          

(2)  เงินอุดหนุนท่ัวไป  [ส่วนท่ี 2 ข้อ 3.2] 7,719,234.51                        8,403,151.33                          

(3) เงินอุดหนุนอ่ืน  [ส่วนท่ี 2 ข้อ 3.3 - 3.12] 11,756,027.93                      15,161,076.51                        

1.4 เงินอ่ืนๆคงเหลือ [ส่วนท่ี 2 ข้อ 4] 369.94                                 63,588.34                               

2. งบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 12,841,069.63                      -                                       

2.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี (ปีการศึกษาน้ี 70% และ 30%) 1,855,926.00                         -                                       

(1) รายหัว 1,243,850.00                        

(2) ค่าหนังสือเรียน 57,771.00                            

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 231,485.00                          

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -                                    

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 314,320.00                          

(6) ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 8,500.00                             

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน -                                    

2.2 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป นอกเหนือจาก ข้อ 2.1 34,042.65                             -                                       

(1)  โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 42.65                                 

(2) อ่ืน ๆ 34,000.00                            

2.3 งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  

วิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินท่ีจ่ายควบพร้อมเงินเดือน)

10,516,100.98                       

2.4 งบด าเนินงาน    435,000.00                           -                                       

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร 231,000.00                          

(2) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 90,000.00                            

(3) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ -                                    

(4) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ -                                    

(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน -                                    

(6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม -                                    
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ

    และลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีพิเศษ
-                                    

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

   (เช่น สพฐ. สพป. สพม. อปท. เป็นต้น)
18,000.00                            

(9) ค่าเช่าบ้าน 96,000.00                            

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

รายรับ
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ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ท่ี 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท)

รายรับ

(11) ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา

(12) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอ่ืน
(13) ส าหรับการด าเนินการต่างๆ  เช่น โครงการท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ./

     สพป./สพม., ค่าพาหนะนักเรียน, ค่าเช่าท่ีดิน ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ท่ี 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท)

รายรับ

2.5 งบลงทุน -                                     -                                       

(1) ค่าครุภัณฑ์

(2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                    -                                       

     (2.1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 

     (2.2) ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและ

            ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ปรับปรุงภูมิทัศน์

3. -                                     -                                       

3.1 รับจากโรงเรียนมารวม, โรงเรียนสาขา และโรงเรียนอ่ืนๆ -                                     -                                       

(1) รายหัว

(2) ค่าหนังสือเรียน

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(6) ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน

(8) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน

(9) เงินบ ารุงการศึกษา

(10) เงินบริจาค

(11) เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา)

(12) อ่ืน ๆ

3.2 ค่าจ้างครูและบุคลากร

3.3 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2)

4. เงินท่ีได้รับจาก  อปท. (เทศบาล, อบจ.,อบต.) 5,130,260.00                        -                                       

4.1 ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน) -                                     

4.2 ค่าอาหารกลางวัน  (ได้รับจากท้องถ่ิน) 2,686,000.00                         

4.3 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 4.1 และ 4.2) 2,444,260.00                         

5. 14,267,105.14                      -                                       

5.1 เงินบ ารุงการศึกษา

5.2 เงินบริจาค

5.3 เงินรายได้สถานศึกษา (รวมเงินค่าปรับจากการผิดสัญญา) 12,551,489.37                       

5.4 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. -                                     

5.5 เงินประกันสัญญา

5.6 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 42,999.49                             

5.7 เงินลูกเสือ 68.28                                  

เงินท่ีได้รับจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ

(เช่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โรงเรียนและอ่ืนๆ)

เงินนอกงบประมาณ [เงินระดม, เงินรายได้, เงินบริจาค และอ่ืน ๆ 

(ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป)]
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ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ท่ี 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท)

รายรับ

5.8 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ -                                     

5.9 เงินยุวกาชาด -                                     

5.10 ส าหรับการด าเนินการต่างๆ (นอกเหนือจากข้อ 5.1 -5.9) 1,672,548.00                         
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ส่วนท่ี 3 รายรับของโรงเรียน

รายรับ รายรับ
คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

ท่ี 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 1 เมษายน - 30 กันยายน
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท)

รายรับ

6 เงินรายได้แผ่นดิน 23,290.16                            -                                       

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 23,290.16                             

6.5 อ่ืนๆ (นอกเหนือจากข้อ 6.1 -6.4)

56,255,190.25                      28,415,838.30รวมรายรับสะสมท้ังส้ิน (1+2+3+4+5+6)
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ส่วนท่ี 4 รายจ่ายของโรงเรียน

โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ -                    900,152.58         -                    -                    352,043.00         1,240,671.44      

1.1 โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี (ไม่รวมข้อ 1.2 -1.7)

271,626.10          352,043.00          350,623.44          

1.2 หนังสือห้องสมุด -                    

1.3 หนังสือเรียน

1.4 อุปกรณ์การเรียน 231,485.00          

1.5 เคร่ืองแบบนักเรียน -                    

1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 397,041.48          

1.7 อ่ืน ๆ -                    890,048.00          

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

2. ด้านการบริหารงานบุคคล 10,951,100.98     -                    -                    -                    4,799,384.00      368,128.00         

2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคลากร 10,951,100.98      -                    -                    -                    4,696,524.00       368,128.00          

(1) งบบุคลากร (เงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ วิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน และ

เงินท่ีจ่ายควบพร้อมเงินเดือน) [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.3]

10,516,100.98     

 (2) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย สพฐ.

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(1)]

231,000.00         

(3) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน)

(4) ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โดย เงินอ่ืนๆ (เช่นเงิน

อุดหนุนรายหัว เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค และเงิน

รายได้สถานศึกษา เป็นต้น)

3,513,614.00       

(5) ค่าจ้างธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(2)]

90,000.00           

(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(3)]

-                   

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

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกรายช่ัวโมง

(ยกเว้นค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอนศาสนาอิสลาม)

(9) ค่าจ้างบุคลากรอ่ืนๆ (บรรณารักษ์ , พยาบาล, แม่บ้าน,

แม่ครัว,ท าความสะอาด คนงานดูแลสวน , ดูแลหอพัก 

1,058,814.00       355,200.00         

(10) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(5)]

-                   
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

(11) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม  

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(6)]

-                   

(12) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับข้าราชการ 

พนักงานราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีพิเศษ 

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(7)]

-                   

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

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

[ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(8)]

18,000.00           124,096.00         12,928.00           

(14) ค่าเช่าบ้าน  [ส่วนท่ี 3 ข้อ 2.4(9)] 96,000.00           

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 102,860.00          

2.3 อ่ืน ๆ
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

3. ด้านการบริหารงบประมาณ -                    228,126.75         -                    -                    3,071,621.39      -                    

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 185,866.50          839,094.10          

3.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 39,434.00           53,760.00           

3.3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน

3.4 ค่าปรับปรุง/ขยายเขตระบบไฟฟ้า ประปา 199,500.00          

3.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

และส่ิงก่อสร้างอ่ืน

254,168.80          

3.6 เงินเหลือจ่ายจากการก่อหน้ีผูกพัน

3.7 โครงการการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2,826.25             1,725,098.49       

3.8 อ่ืน ๆ (เช่น  ค่าก าจัดปลวก เป็นต้น)
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

4. ด้านการบริหารท่ัวไป -                    448,957.49         -                    -                    906,026.73         43,701.51           

4.1  ค่าสาธารณูปโภค -                    194,477.68          -                    -                    837,756.73          -                    

(1) ค่าไฟฟ้า 161,894.99         747,711.87         

(2) ค่าน้ าประปา 11,221.94           90,044.86           

(3) ค่าโทรศัพท์ 6,919.75            

(4) ค่าไปรษณีย์และโทรเลข

(5) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินท่ีใช้จากการจัดสรรของสพฐ.

/สพป./สพม.  เงินรายหัว และเงินอ่ืนๆ)
14,441.00           

(6) ค่าอินเทอร์เน็ต (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

4.2 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง/ก๊าซเช้ือเพลิง 28,760.00           

4.3 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ 18,900.00           

4.4 ค่าวัสดุ 174,000.31          

4.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน

4.6 เงินประกันสัญญา

4.7 เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 43,701.51           

4.8 โครงการบริหารท่ัวไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 51,719.50           49,370.00           

4.9 อ่ืน ๆ (เช่น ค่าเช่าท่ีดิน,  ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
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โครงการเรียนฟรี เงินบ ารุง การศึกษา เงินบริจาค เงินรายได้ สถานศึกษา อ่ืน ๆ

ท่ี รายจ่าย

คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม

เงินงบประมาณ เงินรายได้ แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ

5. -                    8,500.00            -                    -                    -                    4,497,647.92      

5.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 8,500.00             

5.2 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน

5.3 ค่าอาหารกลางวัน  (ได้รับจากท้องถ่ิน) 2,688,796.00       

5.4 เงินลูกเสือ 17,794.00           

5.5 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

5.6 เงินยุวกาชาด

5.7 โครงการ/กิจกรรมจากเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริม

ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน

5.8 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 

5.9 โครงการงานกิจการนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 1,757,057.92       

5.10 อ่ืน ๆ (เช่น  ทุนการศึกษา เป็นต้น) 34,000.00           

6 เงินรายได้แผ่นดิน 23,290.16           

6.1 ค่าขายของเบ็ตเตล็ด

6.2 ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด

6.3 เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ

6.4 ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 23,290.16           

6.5 อ่ืน ๆ

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน(1+2+3+4+5+6) 10,951,100.98     1,585,736.82      -                    -                    9,129,075.12      6,150,148.87      23,290.16           

27,839,351.95     รวมรายจ่ายท้ังส้ิน

ด้านกิจการนักเรียน (ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเย่ียมบ้าน รับ
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ส่วนท่ี  5  รายงานเงินคงเหลือ

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

ณ วันท่ี 31 มีนาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน

จ านวนเงิน(บาท) จ านวนเงิน(บาท)

1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี 0.00 0.00

1.1 ค่าครุภัณฑ์

1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

1.3 อ่ืน ๆ (ไม่ใช่เงินอุดหนุน)

2 เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ 0.00 0.00

2.1  ค่าขายของเบ็ตเตล็ด 0.00 0.00

2.2  ค่าธรรมเนียมเบ็ตเตล็ด 0.00 0.00

2.3  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ 0.00 0.00

2.4  ดอกเบ้ียเงินฝากฯ 0.00 0.00

2.5  อ่ืนๆ 0.00 0.00

3 เงินนอกงบประมาณคงเหลือ 28,352,249.96 22,299,776.47

3.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการเรียนฟรี 15 ปี 4,788,022.12 4,788,022.12

(1) รายหัว 1,791,155.78 1,791,155.78

(2) ค่าหนังสือเรียน 1,593,376.85 1,593,376.85

(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 382,063.00 382,063.00

(4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 621,917.00 621,917.00

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 399,509.49 399,509.49

(6) ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 0.00 0.00

(7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 0.00 0.00

3.2  เงินอุดหนุนท่ัวไป (นอกเหนือจาก ข้อ 3.1) 8,403,151.33 2,548,934.91

(1) ค่าจ้างครูและบุคลากร (ได้รับจากท้องถ่ิน) 0.00 0.00

(2) ค่าอาหารกลางวัน (ได้รับจากท้องถ่ิน) 2,526,329.87 2,526,329.87

(3) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 22,605.04 22,605.04

(4) อ่ืนๆ 5,854,216.42

3.3  เงินบ ารุงการศึกษา 0.00 0.00

3.4  เงินบริจาค 0.00 0.00

3.5  เงินรายได้สถานศึกษา 14,920,069.24 14,920,069.24

3.6  เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน กยศ. 0.00 0.00

3.7  เงินประกันสัญญา 24,759.00 24,759.00

3.8  เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากสัญญาซ้ือ/จ้างของโรงเรียน 2,015.68 2,015.68

3.9  เงินลูกเสือ 15,975.52 15,975.52

3.10 เงินเนตรนารี/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 0.00 0.00

3.11 เงินยุวกาชาด 0.00 0.00

3.12 อ่ืน ๆ 198,257.07

4 เงินอ่ืนๆคงเหลือ 63,588.34

28,415,838.30 22,299,776.47

สรุปรายรับ (จากส่วนท่ี 3) 56,255,190.25          28,415,838.30           

สรุปรายจ่าย (จากส่วนท่ี 4) 27,839,351.95          -                         

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สรุปรายรับ - สรุปรายจ่าย) 28,415,838.30          28,415,838.30           

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือยกไป งบประมาณคงเหลือยกไป

เงินคงเหลือส่วนท่ี 5 คร้ังท่ี 1 ถูกต้อง 0.00

6,116,061.83

ท่ี รายการ

รวมเงินคงเหลือท้ังส้ิน(1+2+3+4)

เงินคงเหลือในส่วนท่ี 5 คร้ังท่ี 2 คลาดเคล่ือน  จ านวน
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