
งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

1 รายรับ(เงินอุดหนุน)
นักเรียนช้ัน ม.ต้น 1,003 คน (คนละ 3,500 บาท) 3,510,500.00
นักเรียนช้ัน ม.ปลาย 729 คน (คนละ 3,800 บาท) 2,770,200.00

รวม รายรับ 6,280,700.00

1.1 รายจ่าย(ก่อนการจัดสรรงบประมาณ) รวมจ่าย 4,010,000.00        4,111,256.61 -        101,256.61 *เกินงบ

1.2 รายจ่าย (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562)
กลุ่มบริหารงบประมาณ 195,000.00           158,877.90             36,122.10
กลุ่มบริหารงานบุคคล 90,000.00             74,902.00             15,098.00
กลุ่มบริหารท่ัวไป 410,000.00           350,186.50             59,813.50
กลุ่มบริหารวิชาการ 1,370,000.00         1,269,965.15           100,034.85
 - ส านักวิชาการ 627,500.00                  554,193.00                    73,307.00

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ 627,500.00                  610,902.15                    16,597.85

 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 115,000.00                  104,870.00                    10,130.00

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 205,700.00           195,135.00             10,565.00
รวมจ่าย 2,270,700.00        2,049,066.55          221,633.45

รวมจ่ายท้ังส้ิน 6,280,700.00        6,160,323.16          120,376.84

ข้อมูล ณ 18 มีนาคม 2563

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ

2 รายรับ (งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 15 ปี เรียนฟรี)
นักเรียนช้ัน ม.ต้น 1,003 คน (คนละ 440 บาท/ภาค 880/ปี) 882,640.00
นักเรียนช้ัน ม.ปลาย 729 คน (คนละ 475 บาท/ภาค 950/ปี) 692,550.00

รวม รายรับ 1,575,190.00

2.1 รายจ่าย (งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 15 ปี เรียนฟรี)
กิจกรรมวิชาการ 608,970.00           637,740.00 -28,770.00

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 298,480.00           302,640.00 -4,160.00

กิจกรรมทัศนศึกษา 547,740.00           515,020.00 32,720.00

กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 120,000.00           120,000.00 0.00

รวมจ่าย 1,575,190.00        1,575,400.00 -210.00 *เกินงบ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ

3 รายรับ (งบระดมทรัพยากร)

ค่าสอนคอมพิวเตอร์   คนละ 250  บาท 866,000.00

ค่าสาธารณูปโภค คนละ 150 บาท 1,212,400.00

ค่าจ้างบุคลากร คนละ 250 บาท 519,600.00

ค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 200 บาท 346,400.00

ค่าบ ารุงรายปี ชมรมผู้ปกครองและครู  (คนละ 50 บาท/ปี) 86,600.00

รวม รายรับ 3,031,000.00

3.1 รายจ่าย (งบระดมทรัพยากร)

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมฯและจัดท าระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 710,000.00 709,900.00          100.00                

ค่าสาธารณูปโภค 1,212,400.00 -                     1,212,400.00        

ค่าจ้างบุคลากร 519,600.00 1,174,312.00        654,712.00-          *เกินงบ

ค่าประกันอุบัติเหตุ 346,400.00 346,400.00          -                     

ค่าบ ารุงรายปี 86,600.00 86,600.00            -                     

รวมจ่าย 2,875,000.00 2,317,212.00       557,788.00         



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ



งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562
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งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562
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งบท่ีได้รับจัดสรร  งบท่ีใช้จริง
ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562
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ปีกศ. 2562  ปีกศ. 2562

รายงานสรุปการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562

ท่ี งบประมาณ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ คงเหลือ หมายเหตุ
























































































































































































































































































































