




สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(ส าหรับ ศพด./ร.ร.ในสังกัด/ร.ร.นอกสังกัด)

งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของ โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก........................  สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ. .........................  อ าเภอ .................... จังหวัด .........................

ข้อมูลประจ าวันที.่................ เดือน ................... พ.ศ. ....................

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)
1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (ค่ารายหวั)

2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
3 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอ้งถ่ิน

(1) ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
      - ADSL ร.ร. ละ 9,600 บาทต่อปี
      - WI-FI ร.ร. ละ 7,200 บาทต่อปี
(2) การพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน
      - ร.ร. ละ 100,000 บาท
(3) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
      - ร.ร. ละ 50,000 บาท
(4) การรณรงค์การปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา
      - ร.ร. ละ 15,000 บาท
(5) การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
      - ร.ร. ละ 20,000 บาท
(6) การพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ 
(SBMLD)

      - ร.ร. ละ 500,000 บาท

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ รายการ

สถานะการด าเนินการ

หมายเหตุ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)



งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)

ที่ รายการ

สถานะการด าเนินการ

หมายเหตุ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

(7) การส่งเสริม อปท. ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
      - ร.ร. ละ 50,000 บาท
(8) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
      - ร.ร. ละ 50,000 บาท

(9) ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่
      - ร.ร. ละ 250,000 บาท

4 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอ้งถ่ิน (ค่า
ปจัจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)

5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)
(2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

6 เงินอุดหนุนเพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0

7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(1) ค่าวัสดุการศึกษา, ค่าพฒันาบคุลากร

8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด)
(1) ค่าสาธารณูปโภค, ปรับปรุง/ซ่อมแซม

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- - - -  - 



งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)

ที่ รายการ

สถานะการด าเนินการ

หมายเหตุ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

(1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง
(..................................................................................................)

ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หน.ศพด.



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(ส าหรับ ศพด./ร.ร.ในสังกัด/ร.ร.นอกสังกัด)

- ตวัอย่าง -
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของ โรงเรียน เทศบาลกอไก่  สังกัด เทศบาล กอไก่  อ าเภอ กอไก่ จังหวัด กอไก่

ข้อมูลประจ าวันที่ 15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)
1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (ค่ารายหวั)

2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,000,000  100,000  อยูร่ะหว่างการเบกิจ่าย

3 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอ้งถ่ิน

(1) ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

      - ADSL ร.ร. ละ 9,600 บาทต่อปี 9,600 

      - WI-FI ร.ร. ละ 7,200 บาทต่อปี 7,200 

(2) การพฒันา/ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน

      - ร.ร. ละ 100,000 บาท 100,000 

(3) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

      - ร.ร. ละ 50,000 บาท 50,000 

(4) การรณรงค์การปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษา

      - ร.ร. ละ 15,000 บาท 15,000 

(5) การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

      - ร.ร. ละ 20,000 บาท 20,000 

(6) การพฒันาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ 
(SBMLD)

ที่ รายการ

สถานะการด าเนินการ

หมายเหตุ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)



งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)

ที่ รายการ

สถานะการด าเนินการ

หมายเหตุ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

      - ร.ร. ละ 500,000 บาท - 
(7) การส่งเสริม อปท. ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น
      - ร.ร. ละ 50,000 บาท - 
(8) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
      - ร.ร. ละ 50,000 บาท 50,000 

(9) ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่
      - ร.ร. ละ 250,000 บาท 250,000 

4 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอ้งถ่ิน (ค่า
ปจัจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)

50,000 

5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

50,000 

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 10,000  10,000  ยังไม่ได้จัดท าโครงการ
(2) ค่าหนังสือเรียน 10,000 

(3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 10,000 

(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 10,000 

(5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 10,000  10,000  อยูร่ะหว่างเสนอโครงการ
6 เงินอุดหนุนเพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0

450,000  450,000  อยูร่ะหว่างด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 32,000 
(1) ค่าวัสดุการศึกษา, ค่าพฒันาบคุลากร 32,000 

8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด) 15,000 
(1) ค่าสาธารณูปโภค, ปรับปรุง/ซ่อมแซม 15,000 

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- - - -  - 

(1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน



งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)

ที่ รายการ

สถานะการด าเนินการ

หมายเหตุ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

รวมทั้งสิ้น 1,597,000 

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง
(..................................................................................................)

ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หน.ศพด.



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(ส าหรับ อปท.)

แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 อบต./เทศบาล/อบจ. ............................................ อ าเภอ ................................... จังหวัด ....................................... 
ข้อมูลประจ าวันที.่..........เดือน ........................... พ.ศ. .........................

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
เด็ก/สถานศึกษา ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(คน/แห่ง) (บาท) (บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)
1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (ค่ารายหัว)

2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) - 

(1) สถานศึกษาในสังกัด

(2) สถานศึกษานอกสังกัด

3 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน - 

(1) สถานศึกษาในสังกัด

(2) สถานศึกษานอกสังกัด

4 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน

(1) ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

      - ADSL ร.ร. ละ 9,600 บาทต่อปี

      - WI-FI ร.ร. ละ 7,200 บาทต่อปี
(2) การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

      - ร.ร. ละ 100,000 บาท
(3) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

      - ร.ร. ละ 50,000 บาท
(4) การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

      - ร.ร. ละ 15,000 บาท
(5) การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

      - ร.ร. ละ 20,000 บาท
(6) การพัฒนาการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)

      - ร.ร. ละ 500,000 บาท

(7) การส่งเสริม อปท. ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

      - ร.ร. ละ 50,000 บาท

ที่

เบิกหักผลักส่งลง
สถานศึกษา/โอนเงิน

อุดหนุนให้แก่สถานศึกษา

สถานะการด าเนินการ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

หมายเหตุรายการ



จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
เด็ก/สถานศึกษา ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(คน/แห่ง) (บาท) (บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)

ที่

เบิกหักผลักส่งลง
สถานศึกษา/โอนเงิน

อุดหนุนให้แก่สถานศึกษา

สถานะการด าเนินการ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

หมายเหตุรายการ

(8) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

      - ร.ร. ละ 50,000 บาท

(9) การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
      - ร.ร. ละ 150,000 บาท

(10) ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

      - ร.ร. ละ 250,000 บาท
(11) ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

      - ร.ร. ละ 100,000 บาท
(12) ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      - ร.ร. ละ 50,000 บาท
5 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน (ค่า

ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)

6 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

- 

(1) ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว)

(2) ค่าหนังสือเรียน

(3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7 เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0

8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส - 

(1) ค่าวสัดุการศึกษา, ค่าพัฒนาบุคลากร

(2) ค่าจา้งครู

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด) - 

(1) ค่าสาธารณูปโภค, ปรับปรุง/ซ่อมแซม

(2) เงินเดือน, ค่าจา้ง

10 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- 



จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
เด็ก/สถานศึกษา ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(คน/แห่ง) (บาท) (บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)

ที่

เบิกหักผลักส่งลง
สถานศึกษา/โอนเงิน

อุดหนุนให้แก่สถานศึกษา

สถานะการด าเนินการ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

หมายเหตุรายการ

(1) ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน - 
(2) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ - 

รวมทั้งสิ้น - 

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง
(..................................................................................................)

ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/ส่วน/ฝ่ายการศึกษา



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
(ส าหรับ อปท.)

- ตัวอยา่ง -
แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สังกัด เทศบาล กอไก่  อ าเภอ กอไก่ จังหวัด กอไก่
ข้อมูลประจ าวันที่ 15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
เด็ก/สถานศึกษา ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(คน/แห่ง) (บาท) (บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)
1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (ค่ารายหัว)
20 34,000 34,000 

2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 613,184 - 300,000 

(1) สถานศึกษาในสังกัด 2 229,944  100,000  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

(2) สถานศึกษานอกสังกัด 2 383,240  200,000  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

3 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,298,000 1,298,000 

(1) สถานศึกษาในสังกัด 1 498,000 498,000 

(2) สถานศึกษานอกสังกัด 2 800,000 800,000 

4 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน

(1) ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

      - ADSL ร.ร. ละ 9,600 บาทต่อปี 1 9,600 9,600 

      - WI-FI ร.ร. ละ 7,200 บาทต่อปี 1 7,200 7,200 

(2) การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

      - ร.ร. ละ 100,000 บาท 1 100,000 100,000 

(3) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

      - ร.ร. ละ 50,000 บาท 1 50,000 50,000 

(4) การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

      - ร.ร. ละ 15,000 บาท 1 15,000 15,000 

(5) การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

      - ร.ร. ละ 20,000 บาท 1 20,000 20,000 

(6) การพัฒนาการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)

      - ร.ร. ละ 500,000 บาท 1 - - 

(7) การส่งเสริม อปท. ที่จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

หมายเหตุ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

ที่ รายการ

เบิกหักผลักส่งลง
สถานศึกษา/โอนเงิน

อุดหนุนให้แก่สถานศึกษา

สถานะการด าเนินการ



จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
เด็ก/สถานศึกษา ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(คน/แห่ง) (บาท) (บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)

หมายเหตุ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

ที่ รายการ

เบิกหักผลักส่งลง
สถานศึกษา/โอนเงิน

อุดหนุนให้แก่สถานศึกษา

สถานะการด าเนินการ

      - ร.ร. ละ 50,000 บาท 1 - - 

(8) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
      - ร.ร. ละ 50,000 บาท 1 50,000 50,000 
(9) การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
      - ร.ร. ละ 150,000 บาท 1 150,000 

(10) ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
      - ร.ร. ละ 250,000 บาท 1 250,000 250,000 
(11) ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

      - ร.ร. ละ 100,000 บาท 1 100,000 

(12) ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      - ร.ร. ละ 50,000 บาท 1 50,000 

5 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถ่ิน (ค่า
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)

30 30,000 30,000 

6 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

50,000 50,000 

(1) ค่าจดัการเรียนการสอน (รายหัว) 100 10,000 10,000 
(2) ค่าหนังสือเรียน 100 10,000 10,000 
(3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 100 10,000 10,000 
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 100 10,000 10,000 
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 100 10,000 10,000 

7 เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0

2 900,000 450,000   ในส่วนของกองการศึกษายังไม่ได้
ด าเนินการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างก าหนด
ราคากลาง

8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส - - 
(1) ค่าวสัดุการศึกษา, ค่าพัฒนาบุคลากร - 
(2) ค่าจา้งครู - 

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด) - - 
(1) ค่าสาธารณูปโภค, ปรับปรุง/ซ่อมแซม - 



จ านวน งบประมาณ งบประมาณ
เด็ก/สถานศึกษา ที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ คงเหลือ

(คน/แห่ง) (บาท) (บาท) (ท าเครือ่งหมาย ) (ท าเครือ่งหมาย ) (บาท)

หมายเหตุ
การจัดหา (ซ้ือ/จ้าง)

ที่ รายการ

เบิกหักผลักส่งลง
สถานศึกษา/โอนเงิน

อุดหนุนให้แก่สถานศึกษา

สถานะการด าเนินการ

(2) เงินเดือน, ค่าจา้ง - 
10 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- - 

(1) ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน - 
(2) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ - 

รวมทั้งสิ้น 2,925,184 

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

ต าแหน่ง
(..................................................................................................)

ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/ส่วน/ฝ่ายการศึกษา


