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ณ  วันที่ ๑  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ผลการเบิกจา่ย
ผลการก่อหน้ี

 PO

รวม

ที่ รายการ งบประมาณ ก่อหน้ี PO เบิกจา่ย คงเหลือ



 

หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
วนัท่ีพิมพ ์  01 พฤศจิกายน 

2560 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2018 2000400726 2000433008000000 6111100 P8000  5,706,000.00  650,220.00  5,055,780.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000433008000000 6111200 P8000  11,941,760.00  23,850.00  11,917,910.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434002000000 6111200 P8000  9,901,900.00  0.00  9,901,900.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003000000 6111200 P8000  2,000,000.00  600,000.00  1,400,000.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

 29,549,660.00  1,274,070.00  28,275,590.00 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 29,549,660.00  1,274,070.00  28,275,590.00 ** 2018  

 29,549,660.00  1,274,070.00  28,275,590.00 *** 
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แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) งบบุคลากร

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 10 รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,706,000.00 0.00 0.00 650,220.00 5,055,780.00 11.40          0 200048000M3168

5,706,000.00 0.00 0.00 650,220.00 5,055,780.00 11.40          

ข้อมูล ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560

2000433008000000

รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12



แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) งบด าเนินงาน

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 10
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม รอบที่ 
4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ระยะเวลา 6
 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

200,000.00 0.00 0.00 23,850.00 176,150.00 11.93          0 200048000M3168

2 คร้ังที่ 12 ค่าเช่าบ้าน 3,913,920.00 0.00 0.00 0.00 3,913,920.00 -             ขา้ราชการในสังกดั 200048000M3168

4,113,920.00 0.00 0.00 23,850.00 4,090,070.00 0.58           

2000433008000000

รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

ข้อมูล ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน

ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 1

ค่าตอบแทนจา้งครูรายเดือนแกป้ัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ต่อเนือ่ง 
คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - 
มีนาคม 2561)

1,984,500.00 0.00 0.00 0.00 1,984,500.00 -             โรงเรียนในสังกดั 20 โรง 200048000M3172

2 คร้ังที่ 5

ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการส านักงาน ค่า
สาธารณูปโภคค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการ
โรงเรียนในสังกดัตามภาระงานและการ
ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1

1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -             สพม.12 200048000M3172

3 คร้ังที่ 9

ค่าตอบแทนจา้งครูตามโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ ระยะเวลา 6 เดือน 
(เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) และเงิน
สมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 5%

283,500.00 0.00 0.00 0.00 283,500.00 -             โรงเรียนในสังกดั 3 โรง 200048000M3171

4 คร้ังที่ 14

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560-
มีนาคม 2561) และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม จ านวน 5%

4,914,000.00 0.00 0.00 0.00 4,914,000.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 52 
โรงเรียน

200048000M3175

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434002000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

5 คร้ังที่ 14

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง
โรงเรียน ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 
2560-มีนาคม 2561) และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม จ านวน 5%

907,200.00 0.00 0.00 0.00 907,200.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 16 
โรงเรียน

200048000M3175

6 คร้ังที่ 14

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เจา้หน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab BoY)
 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560-
มีนาคม 2561) และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม จ านวน 5%

472,500.00 0.00 0.00 0.00 472,500.00 -             โรงเรียนในสังกดั 5 โรงเรียน 200048000M3175

7 คร้ังที่ 14

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ค่าตอบแทนจา้งครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอน
โรงเรียน ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 
2560-มีนาคม 2561) และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม จ านวน 5%

340,200.00 0.00 0.00 0.00 340,200.00 -             โรงเรียนในสังกดั 6 โรงเรียน 200048000M3175

9,901,900.00 0.00 0.00 0.00 9,901,900.00 -            รวม



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน

ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 5

ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการส านักงาน ค่า
สาธารณูปโภคค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการ
โรงเรียนในสังกดัตามภาระงานและการ
ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1

2,000,000.00 0.00 550,000.00 50,000.00 1,400,000.00 2.50           สพม.12 200048000M3178

2,000,000.00 0.00 550,000.00 50,000.00 1,400,000.00 68.12

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434003000000

รวม

ข้อมูล ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560


