
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2563 

พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 
รายการ 

ประเภทเงิน 
หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงนิสนับสนุน
จากเทศบาล 

ตุลาคม 3  บจ1/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 176.59           

      บจพ2/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 15.12           

      บจร1/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย       38.00     

  4   บจร/63 ค่าวัสดุงาน ICT       4,900.00     

  5   บจ2/63 ค่าซ่อมรถตัดหญ้า 570.00           

  7   บจ3/63 ค่าวัสดุกองกลาง 1,660.00           

      บจ4/63 ค่าแจกันดอกไม้งานปฏิคม 1,400.00           

      บจ5/63 ค่าวารสารห้องสมุด 1,380.00           

      บจ6/63 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 28,690.00           

  11   บจพ2/63 ค่าเดินทางไปราชการแข่งวอลเลย์บอล   9,700.00         

      บจร2/63 ค่าวัสดุงาน ICT       46,000.00     

      บจร3/63 น าส่งเงินประกนัสังคม       2,300.00     

  25   บจ7/63 ค่าจ้างเก็บขยะ 300.00           

  28   บจ8/63 ค่าท าตรายางงานการเงิน 960.00           

  30   บจ9/63 ค่าวัสดุก่องกลาง 6,450.00           

      บจ10/63 ค่าวัสดุท าความสะอาด 2,500.00           

      บจ11/63 ค่าวัสดุปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1,670.00           

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2563 

พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 
รายการ 

ประเภทเงิน 
หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

ตุลาคม 30   บจ12/63 ค่าโทรศัพท์ 107.00           

      บจ13/63 ค่าปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด 500.00           

      บจ14/63 ค่าเดินทางไปราชการแข่งวอลเลย์บอล 1,560.00           

      บจพ3/63 ค่าอุปกรณ์การเรียน2/2562   107,000.00         

    บคร2/63   ค่าจ้างนักการภารโรง       9,000.00     

    บคร3/63   ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน       11,000.00     

    บคร4/63   ค่าจ้างพนักงานขับรถ       9,000.00     

    บคร5/63   ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด       7,000.00     

    บคร6/63   ค่าจ้างครูต่างชาติ       25,000.00     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

        รวม 47,938.71 116,700.00 0.00 53,238.00 0.00   

 
 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

พฤศจิกายน       ยอดยกมา 47,938.71 116,700.00 0.00 53,238.00 0.00   

  1   บจร1/63 ค่าอินเทอร์เน็ต           749.00      

      บจร2/63 ค่าอินเทอร์เน็ต           749.00      

      บจร3/63 ค่าอินเทอร์เน็ต         1,284.00      

      บจร4/63 ค่าอินเทอร์เน็ต         1,284.00      

  2   บจ1/63 ค่าวัสดุท าความสะอาด    3,448.00            

      บจ2/63 ค่าวัสดุท าความสะอาด    1,100.00            

  4   บจ3/63 ค่าเดินทางไปราชการครู ม.1      480.00            

  5   บจ4/63 ค่าวัสดุปรับปรุงเครื่องฉาย  91,400.00            

      บจ5/63 ค่าวัสดุปรับปรุงห้องโสต    5,025.00            

      บจ6/63 ค่าวัสดุปรับปรุงห้องโสต    2,107.90            

  6   บจ7/63 ค่าวัสดุการสอนทัศนศิลป์    4,739.00            

      บจ8/63 ค่าวัสดุงานประชาสัมพันธ์      350.00            

  7   บจ9/63 ค่าวัสดุงานประชาสัมพันธ์      350.00            

      บจ10/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย        16.51            

  8 บค1/63   ค่าวัสดุงานประชาสัมพันธ์      450.00            

      บจ11/63 ค่าซ่อมปริ้นท์เตอร์ห้องวิชาการ    1,450.00            

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน หมาย

เหตุ เดือน 
ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

พฤศจิกายน 8   บจ12/63 น าส่งเงินปัจจัยพื้นฐาน     13,500.00       

  9   บจร5/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย       45.79     

      บจร6/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย       460.00     

      บจพ1/63 ค่าวัสดุพัฒนามุมศิลปะ   4,562.00         

      บจพ2/63 ค่ากระจกพัฒนามุมศิลปะ   520.00         

      บจพ3/63 ค่าวัสดุสอนลูกเสือ   3,250.00         

      บจพ4/63 ค่าวัสดุค่ายภาษาอังกฤษ   630.00         

      บจพ5/63 ค่าจ้างท าป้ายค่ายภาษาอังกฤษ   800.00         

      บจพ6/63 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร   490.00         

      บจพ7/63 ค่าวัสดุค่ายภาษาอังกฤษ   1,820.00         

      บจพ8/63 ค่าวัสดุค่ายภาษาอังกฤษ   960.00         

      บจพ9/63 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร   200.00         

    บคพ1/63   ค่าอาหารว่างค่ายภาษาอังกฤษ   600.00         

    บคพ2/63   ค่าจ้างเหมาท าอาหาร   1,000.00         

    บคพ3/63   ค่าจ้างวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ   3,500.00         

  10   บจ13/63 ค่าวัสดุปรับปรุงห้องโสต 235.00           

                      

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

พฤศจิกายน 10   บจ14/63 ค่าวัสดุปรับปรุงห้องโสต 840.00            

      บจ15/63 ค่าวัสดุปรับปรุงห้องโสต 690.00            

      บจ16/63 ค่าวัสดุกองกลาง 10,970.00            

      บจ17/63 ค่าจ้างท าป้ายห้องภาษาอังกฤษ 200.00            

  11   บจ18/63 ค่าเดินทางไปราชการ ม.2 820.00            

      บจ19/63 ค่าวัสดุโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2,256.00            

      บจ20/63 ค่าวัสดุโรงเรียนปลอดบุหรี่ 65.00            

  13   บจร7/63 ค่าวัสดุอบรม ICT 5,778.00            

      บจ21/63 ค่าวัสดุปรับปรุงห้องโสต 1,158.81            

  15   บจ22/63 จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน     231,000.00        

      บจ23/63 ค่าไฟฟ้า 18,046.72            

      บจ24/63 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 17,470.00            

      บจ25/63 ค่าน้ าด่ืมประชุมผู้ปกครอง 2,016.00            

      บจร8/63 น าส่งเงินประกนัสังคม       1,800.00      

  16   บจ27/63 ค่าจ้างท าป้ายประชุมผู้ปกครอง 800.00            

      บจ28/63 ค่ากาแฟประชุมผู้ปกครอง 180.00            

  17 บค2/63   ค่าอาหารว่างประชุมผู้ปกครอง 500.00            

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

พฤศจิกายน 17 บค3/63   ค่าอาหารกลางวันประชุมผู้ปกครอง 1,480.00           

      บจ29/63 ค่าวัสดุกองกลาง 12,025.00           

      บจ30/63 ค่าจ้างติตต้ังภาพห้องโสต 3,200.00           

      บจพ10/63 ค่าจ้างท าเอกสารติว   11,432.00         

  20 บจพ11/63   ค่าวัสดุสอนลูกเสือ   240.00         

        ค่าวัสดุสอนลูกเสือ   300.00         

  22 บจ31/63   ค่าลงทะเบียนอบรมครอสเวิร์ด 800.00           

      บจ32/63 ค่าวัสดุค่ายคณิตศาสตร์ 5,331.00           

        ค่าวัสดุค่ายคณิตศาสตร์ 250.00           

        ค่าจ้างท าป้ายคณิตศาสตร์ 1,050.00           

  27 บค4/63  ค่าวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ 2,100.00           

    บค5/63   ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน 1,269.00           

      บจ35/63 ค่าโทรศัพท์ 107.00           

  29   
บจพ13/63 ค่าวัสดุแข่งวิชาการนาฏศิลป์   380.00         

      
บจพ14/63 ค่าวัสดุแข่งวิชาการนาฏศิลป์   4,900.00         

      บจ36/63 ค่าเดินทางไปราชการ นศท. 2,880.00           

      บจ37/63 ค่าวัสดุงาน รร.ปลอดบุหรี่ 379.00           

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

พฤศจิกายน 29 บคร1/63  ค่าจ้างพนักานขัยรถ       9,000.00     

    บคร2/63   ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด       7,000.00     

    บคร3/63   ค่าจ้างนักการภารโรง       9,000.00     

    บคร4/63   ค่าจ้างครูอัตราจ้าง       10,000.00     

    บคร5/63   ค่าจ้างครูภาษาจีน       11,000.00     

    บคร6/63   ค่าจ้าง รปภ.       7,000.00     

    บคร7/63   ค่าจ้างครูต่างชาติ       25,000.00     

    บคร8/63   ค่าเดินทางไปราชการแข่งวอลเลย์บอล       17,000.00     

  30   บจ38/63 ค่าวัสดุกลุ่มสาระสังคม 9,683.50           

      บจร10/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร10/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร10/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

      บจร10/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

      บจพ15/63 ค่าวัสดุแข่งวิชาการศิลปะ   3,676.00         

      บจพ16/63 ค่าวัสดุแข่งวิชาการศิลปะ   120.00         

                      

        รวม 261,670.15 156,080.00 244,500.00 63,675.79     

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

ธันวาคม       ยอดยกมา 261,670.15 156,080.00 244,500.00 63,675.79 0.00   

  1   บจพ1/63 ค่าวัสดุฝึกแข่งวิชาการ   2,102.00         

  2 บคพ1/63   ค่าวัสดุฝึกแข่งวิชาการ   898.00         

      บจพ2/63 ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการติว   8,078.00         

  4 บค1/63   ค่าวัสดุท าความสะอาด 3,500.00           

      บจ1/63 ค่าวารสารห้องสมุด 1,350.00           

      บจร1/63 ค่าวัสดุเครื่องดนตรี       1,500.00     

  6   บจ2/63 น าส่งภาษีหัก  ณ ท่ีจ่าย 1,328.14           

      บจร2/64 น าส่งภาษีหัก  ณ ท่ีจ่าย       130.00     

    บคร1/63   ค่าสมัครฟุตบอล 7 คน       2,000.00     

      บจพ3/63 น าส่งภาษีหัก  ณ ท่ีจ่าย   114.32         

      บจพ4/63 น าส่งภาษีหัก  ณ ท่ีจ่าย   42.63         

      บจพ5/63 ค่าจ้างท าป้ายทัศนศึกษา   600.00         

  8   บจพ6/63 ค่าเครื่องด่ืมทัศนศึกษา   1,220.00         

  9 บคพ2/63   ค่าจ้างท าอาหารว่างทัศนศึกษา   3,470.00         

    บคพ3/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   13,000.00         

    บคพ4/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   13,000.00         

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 

ประเภทเงิน 
หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

ธันวาคม   บคพ5/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   13,000.00         

    บคพ6/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   13,000.00         

    บคพ7/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   13,000.00         

    บคพ8/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   6,000.00         

    บคพ9/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   6,000.00         

    บคพ10/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   6,000.00         

    บคพ11/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   6,000.00         

    บคพ12/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   6,000.00         

    บคพ13/63   ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา   6,000.00         

      บจพ7/63 ค่าอาหารนักเรียน ม.ต้น   7,920.00         

  11   บจร3/63 น าส่งเงินประกนัสังคม       2,650.00     

      บจพ8/63 ค่าเดินทางไปราชการทัศนศึกษา   9,410.00         

  14 บคพ14/63   ค่าจ้างเหมารถแข่งวิชาการ   6,800.00         

  15  บจร4/63 ค่าอาหารครูและนักเรียนแข่งฟุตบอล       3,200.00     

  16  บจร5/63 ค่าสนับสนุนกรีฑา สพม.31       5,000.00     

    บคร2/63   ค่าจ้างครูคณิตศาสตร์       5,000.00     

    บคร3/63   ค่าจ้างครูภาษาจีน       5,500.00     

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 

ประเภทเงิน 
หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงนิเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

ธันวาคม 16   บจร6/63 ค่าเดินทางไปแข่งวอลเลย์บอล       2,700.00     

      บจพ9/63 ค่าเดินทางไปราชการศรีสะเกษ   21,888.00         

      บจพ10/63 ค่าแข่งขันครอสเวิร์ด   3,120.00         

    บค2/63   ค่าจ้างเหมารถแข่งครอสเวิร์ด 1,200.00           

    บค3/63   ค่าแข่งขัน A-math 2,400.00           

    บค4/63   ค่าเดินทางไปราชการ 3,556.00           

  18   บจ5/63 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 4,455.00           

      บจ6/63 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 22,110.00           

      บจ7/63 ค่าซ่อมบ ารุงรถ 6 ล้อ 16,017.90           

      บจ8/63 ค่าต้นไม้งานสถานท่ี 3,010.00           

  19   
บจพ

11/63 
ค่าเส้ือกีฬาแข่งกรีฑา   3,000.00         

        ค่ายานวดนักกีฬา   670.00         

        ค่ารองเท้าวิ่งกรีฑา   2,577.00         

        ค่าอาหารแข่งขันกรีฑา   2,900.00         

        ค่าจ้างเก็บขยะ 300.00           

        ค่าแก่ไขกระแสไฟฟ้า 561.68           

                      



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 

ประเภทเงิน 
หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

ธันวาคม 20   บจ11/63 ค่าวัสดุปรับปรุงสถานท่ี 1,399.00           

      บจพ15/63 ค่าอาหารนักเรียนโครงการกรีฑา   1,550.00         

  21   บจพ16/64 ค่าวัสดุจัดซุ้มคริสต์มาส   3,464.00         

  23   บจ12/63 ค่าวัสดุปรับปรุงสถานท่ี 350.00           

      บจ13/63 ค่าวัสดุปรับปรุงสถานท่ี 868.00           

      บจ14/63 ค่าวัสดุปรับปรุงสถานท่ี 560.00           

    บค3/63   ค่าวัสดุจัดแต่งสถานท่ี 750.00           

  24   บจ15/64 ค่าโทรศัพท์ 107.00           

        ค่าไฟฟ้า 29,485.22           

  25 บค4/63   ค่าจ้างเหมารถไปดูงาน 4,500.00           

      บจ17/63 ค่าเดินทางไปราชการ 2,160.00           

      บจ18/63 ค่าซ่อมบ ารุงรถ รร. 380.00           

      บจพ17/63 ค่าวัสดุกิจกรรมคริสต์มาส   1,936.00         

  26 บคร4/63   ค่าจ้างพนักงานขับรถ       9,000.00     

    บคร5/63   ค่าจ้างครูต่างชาติ       25,000.00     

    บคร6/63   ค่าจ้างครูภาษาจีน       5,000.00     

    บคร7/63   ค่าจ้างครูคณิตศาสตร์       5,000.00     



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2562 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

ธันวาคม 26 บคร8/63   ค่าจ้างแม่บ้านท าความสาะอาด       7,000.00     

    บคร9/63   ค่าจ้างนักการภารโรง       9,000.00     

    บคร10/63   ค่าจ้าง รปภ.       7,000.00     

  27   บจพ18/63 ค่ารางวัลกิจกรรมคริสต์มาส   2,600.00         

  29   บจร7/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร7/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร7/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

      บจร7/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

        รวม 362,018.09 341,439.95 244,500.00 162,421.79     



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

มกราคม 6     ยอดยกมา 362,018.09 341,439.95 244,500.00 162,421.79     

      บจ1/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 150.70           

      บจร1/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย       38.00     

      บจพ1/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย   650.00         

      บจพ2/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย   45.41         

  8   บจ2/63 ค่าวารสารห้องสมุด 1,290.00           

      บจ3/63 น าส่งดอกเบ้ียเงินอุดหนุน 1,418.77           

      บจ4/63 ค่าวัสดุกองกลาง 12,250.00           

      บจ5/63 ค่าวัสดุกองกลาง 12,025.00           

      บจร2/63 น าส่งกองทุนทดแทน       1,119.00     

      บจร3/63 น าส่งเงินประกนัสังคม       2,625.00     

    บคร1/63   ค่าวัสดุติดต้ังสารสนเทศ ICT       37,000.00     

      บจพ3/63 ค่าวัสดุกิจกรรมจิตอาสา   618.00         

  9   บจพ4/63 ค่าน้ าแข็งงานจิตอาสา             

      บจพ5/63 ค่าถุงด า             

      บคพ/63 ค่าอาหารกลางวัน             

      บจพุ/63 ค่าน้ าด่ืม             

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

มกราคม 9   บจพ6/63 ค่าวัสดุงานจิตอาสา   850.00         

  10   บจร7/63 ค่าท่ีพักเหมาจ่ายค่ายลูกเสือ   80,170.00         

    บคพ3/63   ค่าจ้างเหมารถรับส่ง   6,000.00         

    บคพ4/63   ค่าจ้างเหมารถรับส่ง   6,000.00         

    บคพ5/63   ค่าจ้างเหมารถรับส่ง   6,000.00         

    บคพ6/63   ค่าจ้างเหมารถรับส่ง   6,000.00         

    บคพ7/63   ค่าจ้างเหมารถรับส่ง   6,000.00         

    บคพ8/63   ค่าจ้างเหมารถรับส่ง   6,000.00         

  15   บจ6/63 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  24,090.00            

      บจ7/63 ค่าไฟฟ้า  27,874.01            

  20   บจ8/63 ค่าเบ้ียเล้ียงไปราชการ จ.ชลบุรี 1,200.00           

      บจ9/63 ค่าจ้างเก็บขยะ 300.00           

    บคพ10/63   ค่าจ้างติดต้ังระบบ ICT   17,000.00         

  22   บจ10/63 ค่าวัสดุปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 13,240.00           

    บค1/63   ค่าจ้างตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ 2,700.00           

      บจพ8/63 ค่าป้ายวันตรุษจีน   300.00         

      บจพ9/63 ค่าวัสดุตรุษจีน   250.00         

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

มกราคม 22   บจพ10/63 ค่าวัสดุตรุษจีน   50.00         

      บจพ11/63 ค่าเบ้ียเล้ียงแข่งครอสเวิร์ด   940.00         

  24   บจพ12/63 ค่ารางวัลตอบปัญหาตรุษจีน   950.00         

  28 บคพ10/62   ค่าจ้างวิทยากรติว O-net   2,500.00         

    บคพ11/62   ค่าจ้างวิทยากรติว O-net   3,600.00         

    บคพ12/62   ค่าจ้างวิทยากรติว O-net   2,500.00         

    บคพ13/62   ค่าอาหารกลางวันและครื่องด่ืม   1,900.00         

  31 บคร2/63   ค่าจ้างนักการภารโรง       9,000.00     

    บคร3/63   ค่าจ้างครูต่างชาติ       25,000.00     

    บคร4/63   ค่าจ้างครูสอนคณิตศาสตร์       10,000.00     

    บคร5/63   ค่าจ้างครูภาษาจีน       10,000.00     

    บคร6/63   ค่าจ้าง รปภ.       7,000.00     

    บคร7/63   ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด       7,000.00     

    บคร8/63   ค่าจ้างพนักกงานขับรถ       9,000.00     

                      

                      

        รวม 458,556.57 489,763.36 244,500.00 280,203.79     



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

กุมภาพันธ ์ 1     ยอดยกมา 458,556.57 489,763.36 244,500.00 280,203.79     

      บจร1/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร2/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร3/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

      บจร4/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

  3   บจพ1/63 ค่าเดินทางไปราชการครอสเวิร์ด   3,320.00         

  5   บจ1/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 226.87           

      บจ2/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 132.40           

      บจร5/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย       370.00     

      บจพ2/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย   170.00         

  11   บจ3/64 ค่าวัสดุงานแนะแนว 2,991.00           

      บจ4/64 ค่าเดินทางไปราชการ นศท. 3,120.00           

      บจ5/63 ค่าวัสดุกองกลาง 35,710.00           

      บจพ3/63 ค่าเดินทางไปราชการวาดภาพ   560.00         

  12   บจร6/63 น าส่งเงินประกนัสังคม       2,600.00     

  13   บจ6/63 ค่าวัสดุงานทะเบียน 1,420.00           

      บจ7/63 ค่าวัสดุงานทะเบียน 750.00           

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

กุมภาพันธ ์ 13   บจพ4/63 ค่าวัสดุกิจกรรมวาเลนไทน์   335.00         

      บจพ5/63 ค่าวัสดุกิจกรรมวาเลนไทน์   175.00         

      บจพ6/63 ค่าวัสดุกิจกรรมอ าลาสถาบัน   100.00         

      บจพ7/63 ค่าวัสดุกิจกรรมอ าลาสถาบัน   425.00         

      บจพ8/63 ค่าวัสดุกิจกรรมอ าลาสถาบัน   1,950.00         

      บจพ9/63 ค่าวัสดุกิจกรรมอ าลาสถาบัน   320.00         

  17   บจพ10/63 ค่าขนมกิจกรรมอ าลา   460.00         

  18   บจ8/63 ค่าจ้างเก็บขยะ 300.00           

      บจ9/63 ค่าซ่อมโน้ตบุค 950.00           

      บจ10/63 ค่าปริ้นเตอร์วิชาการ 4,900.00           

      บจ11/63 ค่าวัสดุงานสถานท่ี 1,010.00           

      บจ12/63 ค่าโต๊ะประชุมงานสถานท่ี 5,000.00           

    บคร1/63   ค่าจ้างวิทยากรติวคณิต       3,600.00     

    บคร2/63   ค่าจ้างวิทยากรติวอังกฤษ       2,500.00     

      บจพ11/63 ค่าวัสดุซ่อมบ ารุง ICT   10,500.00         

  19   บจ13/63 ค่าวัสดุงานสถานท่ี 6,390.00           

      บจ14/63   1,860.00           

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

กุมภาพันธ ์ 21   บจ15/63 ค่าอาหารคณะครูออกแนะแนว 2,000.00           

    บคร3/63   ค่าจ้างวิทยากรติววิทย์       2,500.00     

    บคร4/63   ค่าอาหารกลางวัน อาหารหารว่าง       2,500.00     

      
บจพ

12/63 
ค่าป้ายกีฬาประสงค์วิทย์   3,660.00         

  24   บจ16/63 ค่าวัสดุงานทะเบียน 150.00           

      บจ17/63 ค่าวัสดุงานทะเบียน 180.00           

      บจพ13/64 ค่าป้ายกิจกรรมอ าลา   2,500.00         

      บจพ14/64 ค่าวัสดุงานอ าลา   70.00         

  25   บจพ15/64 ค่าวัสดุงานอ าลา   530.00         

  26   บจ18/63 ค่าวัสดุซ่อมแซมรถ 4,290.70           

      บจ19/63 ค่าวัสดุซ่อมแซมรถ 10,165.00           

      บจ20/63 ค่าวารสารห้องสมุด 1,230.00           

      บจ21/63 ค่าน้ ามันเช้ือแพลิง 26,540.00           

      บจ22/63 ค่าไฟฟ้า 27,963.75           

      บจพ16/63 ค่าวัสดุงานอ าลา 470.00           

      บจพ17/63 ค่าวัสดุงานอ าลา 230.00           

      บจพ18/63 ค่าวัสดุงานอ าลา 300.00           



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

กุมภาพันธ ์ 27   บจพ19/63 ค่าวัสดุงานอ าลา   64.20         

      บจพ20/63 ค่าวัสดุงานอ าลา   300.00         

      บจพ21/63 ค่าวัสดุงานอ าลา   240.00         

      บจพ22/63 ค่าวัสดุงานอ าลา   310.00         

      บจพ23/63 ค่าวัสดุงานอ าลา   486.00         

  28   บจ23/63 ค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค.-ม.ค. 214.00           

      บจ24/63 ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.พ. 107.00           

      บจ25/63 ค่าวัสดุจัดท าข้อสอบกลาง 2,470.00           

      บจ26/63 ค่าวัสดุปรับปรุงอาหาร 3,490.00           

    บค1   ค่าจ้างเปล่ียนกระเบ้ือง 6,720.00           

      บจ27/63 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 2,000.00           

      บจพ24/63 ค่าวัสดุงานอ าลา   60.00         

    บคพ1/63   ค่าวัสดุงานอ าลา   980.00         

    บคพ2/63   ค่าจ้างท าพานบายสรี   2,000.00         

      บจพ25/63     1,340.00         

    บคร5/63   ค่าจ้างแม่บ้าน       7,000.00     

    บคร6/63   ค่าจ้างนักการภารโรง       9,000.00     

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

  28 บค7/63   ค่าจ้างพนักงานขับรถ       9,000.00     

    บคร8/63   ค่าจ้าง รปภ.       7,000.00     

    บคร9/63   ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน       10,000.00     

    บคร10/63   ค่าจ้างครูสอนคณิตสาสตร์       10,000.00     

    บคร11/63   ค่าจ้างครูต่างชาติ       25,000.00     

      บจร7/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร8/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร9/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

      บจร10/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

  29   บจ28/63 ค่าของท่ีระลึกสร้างขวัญก าลังใจ 5,000.00           

                      

                      

                      

                      

                      

                      

        รวม 616,837.29 520,618.56 244,500.00 379,405.79     



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

มีนาคม 1     ยอดยกมา 616,837.29 520,618.56 244,500.00 379,405.79 0.00   

    บคร1/63   ค่าจ้างเหมารถสอบ O-net       6,000.00     

  2   บจร1/63 ค่าเบ้ียเล้ียงดูแลนักเรียน       1,200.00     

  3   บจ1/63 ค่าจ้างเหมารถไปศึกษาดูงาน 45,000.00           

  4   บจ2/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 590.16           

      บจร2/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย       76.00     

      บจพ1/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย   116.35         

  5   บจ3/63 คืนเงินปัจจัยพื้นฐาน     4,500.00       

      บจ4/63 จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน     220,500.00       

      บจ5/63 ค่าวารสารห้องสมุด       1,410.00     

      บจ6/63 ค่าวัสดุกิจกรรมลานกีฬา 2,095.00           

      บจร3/63 น าส่งเงินประกนัสังคม     2,600.00       

  18   บจ7/63 ค่าไฟฟ้า 29,392.59           

      บจ8/63 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 23,530.00           

      บจ9/63 คืนเงินดอกเบ้ียเงินอุดหนุน 398.67           

    บค1/63   ค่าจ้างท าตาข่ายนก 72,600.00           

      บจ10/63 ค่าวัสดุกองกลาง 6,830.00           

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

มีนาคม 18   บจ11/63 ค่าหมึกกองกลาง 6,830.00           

      บจร4/63 น าส่งกองทุนทดแทน       10,700.00     

    บคร1/63   ค่าจ้างวิทยากรเข้าค่ายวงโย       1,500.00     

    บคร2/63   ค่าจ้างวิทยากรเข้าค่ายวงโย       1,500.00     

    บคร3/63   ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่ายวงโย       19,500.00     

  20   บจ13/63 ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000.00           

      บจ14/63 ค่าหมึกกองกลาง 8,025.00           

  25   บจ15/63 ค่าจ้างเก็บขยะ 300.00           

      บจ16/63 ค่าแก้ไขกระแสไฟฟ้า 521.59           

  30   บจ17/63 ค่าแก้ไขกระแสไฟฟ้า 823.81           

      บจ18/63 ค่าจ้างท าป้ายงานประกัน 8,000.00           

    บคร2/63   ค่าเข้าเล่มงานประกัน 2,000.00           

    บคร3/63   ค่าจ้างลูกจ้าง       9,000.00     

    บคร4/63   ค่าจ้างครูคณิตศาสตร์       1,000.00     

    บคร5/63   ค่าจ้างแม่บ้าน       7,000.00     

    บคร6/63   ค่าจ้างครูภาษาจีน       10,000.00     

    บคร7/63   ค่าจ้างครูต่างชาติ       25,000.00     

 



รายงานผลการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

ปีงบประมาณ 2563 
พ.ศ. 2563 ใบส าคัญเลขที ่ 

รายการ 
ประเภทเงิน 

หมาย
เหตุ เดือน 

ใบส าคัญรับ
เงิน (บค.) 

ใบเสร็จรับเ
งิน (บจ.) 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 15 

ปี 
เงิน

ปัจจัยพื้นฐาน 
เงินรายได้ 

เงินสนับสนุน
จากเทศบาล 

มีนาคม 30 บคร8/63   ค่าจ้างพนักงานขับรถ       9,000.00     

      บจร5/63 น าส่งเงินประกนัสังคม       1,800.00     

  31   บจ20/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 311.99           

      บจ21/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1,276.00           

      บจร6/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร7/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       749.00     

      บจร8/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

      บจร9/63 ค่าอินเทอร์เน็ต       1,284.00     

      บจร10/63 น าส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย       38.00     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

        รวม 835,362.10 520,734.91 472,100.00 488,195.79     

 
          



 


