


ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒

๑ งบด ำเนินงำน ๓๔,๙๐๑,๓๓๐ ๔๔๗,๖๙๕.๐๐ ๑๗,๐๒๙,๗๐๖.๐๐ ๑๗,๔๒๓,๙๒๙.๐๐ ๑.๒๘ ๔๘.๗๙ ๓๓% ๒๒%

๒ งบลงทุน ๗๑,๗๘๓,๐๐๐ ๔๕,๔๔๓,๙๒๙.๐๐ ๑๘,๒๖๐,๘๒๑.๐๐ ๘,๐๗๘,๒๕๐.๐๐ ๖๓.๓๑ ๒๕.๔๔ ๒๑% ๒๒%

๓ เงินอุดหนุน ๙๘,๗๒๔,๔๐๐ ๐.๐๐ ๙๘,๖๖๑,๙๐๐.๐๐ ๖๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙.๙๔

๒๐๕,๔๐๘,๗๓๐ ๔๕,๘๙๑,๖๒๔.๐๐ ๑๓๓,๙๕๒,๔๒๗.๐๐ ๒๕,๕๖๔,๖๗๙.๐๐ ๒๒.๓๔ ๖๕.๒๑ ๓๓% ๒๒%

คงเหลือ

ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑

รายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม.
ผลการเบิกจา่ย

ผลการก่อหน้ี
 PO

รวม

ที่ รายการ งบประมาณ ก่อหน้ี PO เบิกจา่ย



หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 7 
วนัท่ีพิมพ ์ 02 มีนาคม 2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2018 2000400726 2000405036000000 6111200 P8000  500,000.00  0.00  500,000.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429031000000 6111200 P8000  2,774,500.00  76,185.00  2,698,315.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429045000000 6111200 P8000  1,159,460.00  204,552.00  954,908.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110AT
K 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110ATL 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQ
G 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQ
H 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQI 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQJ 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQ
K 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
T 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
U 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
V 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
W 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
X 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
Y 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
Z 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BX
A 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 2 จากทั้งหมด 7 
วนัท่ีพิมพ ์ 02 มีนาคม 2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2018 2000400726 2000429047110BX
B 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BX
C 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
C 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
D 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
E 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CVF 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
G 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
H 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CYF 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CY
G 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CY
H 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CYI 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CYJ 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CY
K 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DK
M 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DK
N 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DK
O 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
D 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 3 จากทั้งหมด 7 
วนัท่ีพิมพ ์ 02 มีนาคม 2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2018 2000400726 2000429047110DV
E 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
F 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
G 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
H 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DVI 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DVJ 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
K 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
L 

6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK5 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK6 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK7 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK8 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK9 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL0 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL1 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL2 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL3 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL4 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 4 จากทั้งหมด 7 
วนัท่ีพิมพ ์ 02 มีนาคม 2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2018 2000400726 2000429047110XL5 6111310 P8000  96,400.00  0.00  96,400.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052500084 6111410 P8000  22,731,090.00  22,731,090.00  0.00 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052500219 6111410 P8000  10,914,700.00  10,914,700.00  0.00 ค่าอุปกรณ์การเรียน นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052500285 6111410 P8000  102,165,400.00  102,165,400.00  0.00 ค่าจดัการเรียนการสอน นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052500512 6111410 P8000  62,500.00  62,500.00  0.00 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000433008000000 6111100 P8000  5,706,000.00  3,385,900.00  2,320,100.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000433008000000 6111200 P8000  4,113,920.00  2,048,603.00  2,065,317.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434002000000 6111200 P8000  13,072,450.00  8,944,216.00  4,128,234.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434002110IAK 6111310 P8000  0.00  0.00  0.00 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระ
บอ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003000000 6111200 P8000  6,261,100.00  1,703,693.00  4,557,407.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003110178 6111310 P8000  351,780.00  351,780.00  0.00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน (จอ นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003110182 6111310 P8000  142,110.00  142,110.00  0.00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส าน ั นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003120002 6111310 P8000  1,288,000.00  0.00  1,288,000.00 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนัง่ (ดีเซล) ปริมาตรก นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410055 6111320 P8000  770,400.00  770,400.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410056 6111320 P8000  1,600,000.00  1,600,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410057 6111320 P8000  218,500.00  218,500.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410058 6111320 P8000  599,999.00  599,999.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410157 6111320 P8000  402,170.00  402,170.00  0.00 ส้วมนกัเรียนหญิง 6 ท่ี/49 โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 5 จากทั้งหมด 7 
วนัท่ีพิมพ ์ 02 มีนาคม 2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2018 2000400726 2000434003410201 6111320 P8000  590,000.00  590,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410202 6111320 P8000  396,400.00  396,400.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410203 6111320 P8000  283,000.00  283,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410204 6111320 P8000  428,700.00  428,700.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410264 6111320 P8000  435,000.00  435,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410265 6111320 P8000  239,600.00  239,600.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410459 6111320 P8000  639,000.00  639,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410472 6111320 P8000  600,000.00  600,000.00  0.00 ส้วมนกัเรียนชาย 6 ท่ี/49 โรงเรียนสตรีพทั นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410473 6111320 P8000  383,900.00  383,900.00  0.00 ส้วมนกัเรียนหญิง 4 ท่ี/49 โรงเรียนปากพะย นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410559 6111320 P8000  482,500.00  482,500.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410560 6111320 P8000  422,700.00  422,700.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410561 6111320 P8000  1,147,000.00  1,147,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410562 6111320 P8000  268,600.00  268,600.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410563 6111320 P8000  860,000.00  860,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410614 6111320 P8000  295,500.00  295,500.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410615 6111320 P8000  148,500.00  148,500.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410616 6111320 P8000  500,000.00  500,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410617 6111320 P8000  491,800.00  491,800.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=73.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=74.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=75.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=76.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=77.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=78.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=79.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=80.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=81.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=82.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=83.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=84.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=85.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=86.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=87.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=88.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=89.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0
../../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=90.00&Vers=0


หนา้ท่ี 6 จากทั้งหมด 7 
วนัท่ีพิมพ ์ 02 มีนาคม 2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2018 2000400726 2000434003410696 6111320 P8000  755,000.00  755,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410697 6111320 P8000  593,700.00  593,700.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410698 6111320 P8000  451,000.00  451,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410699 6111320 P8000  800,000.00  800,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410781 6111320 P8000  1,420,000.00  1,420,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410782 6111320 P8000  730,000.00  730,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410783 6111320 P8000  896,600.00  896,600.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410784 6111320 P8000  450,000.00  450,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410785 6111320 P8000  230,100.00  230,100.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410786 6111320 P8000  401,500.00  401,500.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410787 6111320 P8000  614,500.00  614,500.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410788 6111320 P8000  299,000.00  299,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410789 6111320 P8000  350,900.00  350,900.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410802 6111320 P8000  3,098,000.00  3,098,000.00  0.00 โรงอาหาร 260 ท่ีนัง่ โรงเรียนกงหราพิชากร นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410809 6111320 P8000  378,000.00  378,000.00  0.00 ส้วมนกัเรียนชาย 4 ท่ี/49 โรงเรียนร่อนพิบ นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410922 6111320 P8000  549,700.00  549,700.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410923 6111320 P8000  258,100.00  258,100.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410924 6111320 P8000  1,227,880.00  1,227,880.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 
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 หนา้ท่ี 7 จากทั้งหมด 7 
วนัท่ีพิมพ ์ 02 มีนาคม 2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2018 2000400726 2000434003410925 6111320 P8000  428,000.00  428,000.00  0.00 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบแ 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410999 6111320 P8000  1,570,000.00  0.00  1,570,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อินทร์
ธานีว 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003420032 6111320 P8000  12,906,800.00  12,906,800.00  0.00 อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนนบพิต าวิท นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003420049 6111320 P8000  2,219,500.00  2,219,500.00  0.00 โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ป นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003420071 6111320 P8000  2,219,500.00  2,219,500.00  0.00 โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ป นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003420123 6111320 P8000  17,418,400.00  17,211,211.00  207,189.00 อาคารเรียน 318 ล./55-ก โรงเรียนตะโหมด ต า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003420188 6111320 P8000  2,219,500.00  2,219,500.00  0.00 โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ป นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434004000000 6111200 P8000  963,900.00  772,461.00  191,439.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434007000000 6111200 P8000  350,000.00  341,791.00  8,209.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434007110021 6111310 P8000  299,361.00  299,100.00  261.00 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

 242,558,020.00  217,055,841.00  25,502,179.00 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 242,558,020.00  217,055,841.00  25,502,179.00 ** 2018  

 242,558,020.00  217,055,841.00  25,502,179.00 *** 
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แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน

ผลผลิต  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

1 คร้ังที่ 30
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าอาคาร
เรียน 212ล./57-ก

12,906,800.00 4,578,560.00 0.00 8,328,240.00 0.00 64.53     ร.ร.นบพิต าวิทยา 2000434003420032

2 คร้ังที่ 30
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ค่าอาคาร
เรียน 318ล./55-ก

17,418,400.00 10,470,720.00 0.00 6,740,491.00 207,189.00 38.70     ร.ร.ตะโหมด 2000434003420123

3 คร้ังที่ 70

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เพื่อกอ่สร้างอาคาร
เรียนที่มีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท 
เพื่อกอ่สร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ101
ล/27(พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา

2,219,500.00 2,219,500.00 0.00 0.00 0.00 -         
ร.ร.สิชลคุณาธาร
วิทยา

2000434003420071

4 คร้ังที่ 70

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เพื่อกอ่สร้างอาคาร
เรียนที่มีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท 
เพื่อกอ่สร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ101
ล/27(พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา

2,219,500.00 2,219,500.00 0.00 0.00 0.00 -         
ร.ร.ทุ่งใหญ่
วิทยาคม

2000434003420049

5 คร้ังที่ 70

ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เพื่อกอ่สร้างอาคาร
เรียนที่มีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท 
เพื่อกอ่สร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ101
ล/27(พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา

2,219,500.00 2,219,500.00 0.00 0.00 0.00 -         ร.ร.ควนขนุน 2000434003420188

6 คร้ังที่ 76

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้าน
บาท และครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 
ล้านบาทขึ้นไป รถโดยสารขนาด 12 ที่นัง่ 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400
 ซีซี

1,288,000.00 0.00 0.00 0.00 1,288,000.00 -         สพม.12 2000434003120002

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

7 คร้ังที่ 76

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้าน
บาท และครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 
ล้านบาทขึ้นไป เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)

351,780.00 0.00 0.00 351,780.00 0.00 100.00    สพม.12 2000434003110178

8 คร้ังที่ 76

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้าน
บาท และครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 
ล้านบาทขึ้นไป เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
ส าหรับส านักงาน

142,110.00 0.00 0.00 142,110.00 0.00 100.00    สพม.12 2000434003110182

9 คร้ังที่ 84

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภัณฑ์ที่มี
ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รายการ
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซีขบัเคล่ือน4
ล้อแบบดับเบิล้แคบ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
โรงเรียนมัธยม
พัชรกติิยาภา 1 
นครพนม

2000434002110IAK

10 คร้ังที่ 127 ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 299,361.00 0.00 0.00 299,100.00 261.00 99.91     
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

2000434007110021

11 คร้ังที่ 134
ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้าง
ประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้าน
บาท รายการส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49

402,170.00 402,170.00 0.00 0.00 0.00 -         โรงเรียนชะอวด 2000434003410157

12 คร้ังที่ 134
ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้าง
ประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้าน
บาท รายการส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

378,000.00 378,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนร่อน
พิบูลยเ์กยีรติ
วสุนธราภิวัฒก์

2000434003410809

13 คร้ังที่ 134
ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้าง
ประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้าน
บาท ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49

600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 -         โรงเรียนสตรีพัทลุง 2000434003410472



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

14 คร้ังที่ 134
ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้าง
ประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้าน
บาท ส้วมนักเรียนหญิง4ที่/49

383,900.00 383,900.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนปาก
พะยนูพิทยาคาร

2000434003410473

15 คร้ังที่ 134
ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้าง
ประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้าน
บาท

3,098,000.00 3,098,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนกงหราพิ
ชากร

2000434003410802

16 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

590,000.00 590,000.00 0.00 0.00 0.00 -         โรงเรียนปากพูน 2000434003410201

17 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

770,400.00 509,600.00 0.00 260,800.00 0.00 33.85     โรงเรียนโยธินบ ารุง 2000434003410055

18 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

268,600.00 268,600.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา

2000434003410562

19 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนท่านคร
ญาณวโรภาสอทุิศ

2000434003410699

20 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

1,227,880.00 1,227,880.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนสวน
กหุลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

2000434003410924

21 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

896,600.00 896,600.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค์

2000434003410783

22 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

258,100.00 258,100.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนโมคลาน
ประชาสรรค์

2000434003410923

23 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

428,700.00 428,700.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนทุ่งใหญ่
วิทยาคม

2000434003410204

24 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

491,800.00 491,800.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนโศภน
คณาภรณ์

2000434003410617
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25 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

549,700.00 549,700.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม

2000434003410922

26 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

451,000.00 451,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนฉลองรัฐ
ราษฎร์อทุิศ

2000434003410698

27 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

350,900.00 350,900.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนสิชล
ประชาสรรค์

2000434003410789

28 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

396,400.00 396,400.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนหัวไทร
บ ารุงราษฎร์

2000434003410202

29 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

860,000.00 860,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนนพคุณ
ประชาสรรค์

2000434003410563

30 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 100.00    
โรงเรียนทรายขาว
วิทยา

2000434003410784

31 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

482,500.00 482,500.00 0.00 0.00 0.00 -         โรงเรียนเขาพังไกร 2000434003410559

32 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

639,000.00 639,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนบางขนั
วิทยา

2000434003410459

33 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

593,700.00 593,700.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียน
มัธยมศึกษาจฬุา
ภรณ์

2000434003410697

34 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

1,420,000.00 1,420,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนเฉลิมราช
ประชาอทุิศ

2000434003410781

35 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนพระ
พรหมพิทยานุสรณ์

2000434003410782

36 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

755,000.00 755,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนช้างกลาง
ประชานุกลู

2000434003410696
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37 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนทางพูน
วิทยาคาร

2000434003410056

38 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

435,000.00 435,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนพัทลุง
พิทยาคม

2000434003410264

39 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

428,000.00 428,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียน
ประภัสสรรังสิต

2000434003410925

40 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

218,500.00 218,500.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนวชิรธรรม
สถติ

2000434003410057

41 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

230,100.00 230,100.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนกงหราพิ
ชากร

2000434003410785

42 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

599,999.00 599,999.00 0.00 0.00 0.00 -         โรงเรียนเขาชัยสน 2000434003410058

43 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

283,000.00 0.00 0.00 283,000.00 0.00 100.00    โรงเรียนตะโหมด 2000434003410203

44 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

422,700.00 0.00 0.00 422,700.00 0.00 100.00    โรงเรียนพนางตุง 2000434003410560

45 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

148,500.00 0.00 0.00 148,500.00 0.00 100.00    
โรงเรียนอดุม
วิทยายน

2000434003410615

46 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

401,500.00 401,500.00 0.00 0.00 0.00 -         
ร.ร.ท่าศาลาประ
สิทธิศึกษา

2000434003410786

47 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนดอน
ศาลาน าวิทยา

2000434003410616

48 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

614,500.00 614,500.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนหารเทา
รังสีประชาสรรค์

2000434003410787

49 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

239,600.00 0.00 0.00 239,600.00 0.00 100.00    
โรงเรียนปาก
พะยนูพิทยาคาร

2000434003410265
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50 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

299,000.00 0.00 0.00 299,000.00 0.00 100.00    
โรงเรียนศรี
บรรพตพิทยาคม

2000434003410788

51 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

295,500.00 0.00 0.00 295,500.00 0.00 100.00    
โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม

2000434003410614

52 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

1,147,000.00 1,147,000.00 0.00 0.00 0.00 -         
โรงเรียนิคมควน
ขนุนวิทยา

2000434003410561

53 เงินเหลือจา่ย ค่าปรับปรุงโครงสร้างอาคารเรีนแบบ 216 ค. 1,570,000.00 0.00 0.00 0.00 1,570,000.00 -         
โรงเรียอนิทร์ธานี
วิทยาคม

2000434002410999

54 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         กรุงหยนัวิทยาคาร 2000429047110XL3

55 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
เกาะขนัธ์
ประชาภิบาล

2000429047110CVD

56 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
ขอนหาดประชา
สรรค์

2000429047110DVE
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57 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ขนุทะเลวิทยาคม 2000429047110DVK

58 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         เขาพังไกร 2000429047110DVL

59 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         คงคาประชารักษ์ 2000429047110CVG

60 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
ฉลองรัฐราษฎร์
อทุิศ

2000429047110CYI

61 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
เฉลิมราชประชา
อทุิศ

2000429047110DVI
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62 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
ชะอวดเคร่งธรรม
วิทยา

2000429047110DVF

63 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
ช้างกลางประชานุ
กลู

2000429047110DVG

64 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
เชียรใหญ่สามัคคี
วิทยา

2000429047110BWT

65 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ตระพังพิทยาคม 2000429047110BQJ

66 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ตรีนิมิตรวิทยา 2000429047110XK9



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

67 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ทรายขาววิทยา 2000429047110BQK

68 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
ท้องเนียนคณาภิ
บาล

2000429047110BWV

69 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ทางพูนวิทยาคาร 2000429047110XK6

70 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
ทุ่งสงสหประชา
สรรค์

2000429047110CVF

71 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ทุ่งสังพิทยาคม 2000429047110CVE



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

72 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์รัชมังคลา
ภิเษก

2000429047110BWY

73 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
เทพราชพิทยา
สรรค์

2000429047110CYJ

74 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ธัญญาวดีศึกษา 2000429047110XK8

75 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         นบพิต าวิทยา 2000429047110BQH

76 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
นพคุณประชา
สรรค์

2000429047110BXC



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

77 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         นางเอื้อยวิทยา 2000429047110ATL

78 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         บ้านเกาะวิทยา 2000429047110DVH

79 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
ประสาธน์ราษฎร์
บ ารุง

2000429047110ATK

80 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
พระพรหมพิทยา
นุสรณ์

2000429047110CVH

81 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
พิปูนสังฆรักษ์
ประชาอทุิศ

2000429047110XL4



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

82 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
มัธยมศึกษาจฬุา
ภรณ์

2000429047110DKN

83 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
โมคลานประชา
สรรค์

2000429047110XL2

84 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         
ละอายพิทยา
นุสรณ์

2000429047110CVC

85 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         วังหินวิทยาคม 2000429047110BXA

86 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         วิเชียรประชาสรรค์ 2000429047110XK7



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

87 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         โศภนคณาภรณ์ 2000429047110DKO

88 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         สระแกว้รัตนวิทย์ 2000429047110BWX

89 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         เสม็ดจวนวิทยาคม 2000429047110BWZ

90 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         เสาธงวิทยา 2000429047110DVJ

91 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         แหลมราษฎร์บ ารุง 2000429047110CYK



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

92 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         อนิทร์ธานีวิทยาคม 2000429047110BXB

93 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         กงหราพิชากร 2000429047110XL0

94 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ควนพระสาครินทร์ 2000429047110BQI

95 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ชะรัดชนูปถมัภ์ 2000429047110XL1

96 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ดอนศาลาน าวิทยา 2000429047110BQG



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

97 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ตะแพนพิทยา 2000429047110XL5

98 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         นาขยาดวิทยาคาร 2000429047110DVD

99 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         นิคมควนขนุนวิทยา 2000429047110CYH

100 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ประชาบ ารุง 2000429047110BWW

101 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         ป่าบอนพิทยาคม 2000429047110CYG



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ผูกพัน PO กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบกิจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

102 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         พรหมพินิตชัย 2000429047110DKM

103 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         มัธยมเกาะหมาก 2000429047110CYF

104 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         วชิรธรรมสถติ 2000429047110BWU

105 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 0.00 96,400.00 -         หานโพธิ์พิทยาคม 2000429047110XK5

71,783,000.00 45,443,929.00 0.00 18,260,821.00 8,078,250.00 25.44รวม



แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ ารุงรักษาผู้ติดยาเสพติด งบด าเนินงาน

โครงการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 312
เพื่อเป็นค่าจา่ยในการด าเนินงานการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -             สพม.12 200048000M3144

500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000405036000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ งบด าเนินงาน

โครงการ  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวดัและประเมินผล

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 154

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การ
ขบัเคล่ือนโครงการแบบมุง่ประสิทธิผลของทีม
เคล่ือนที่เร็ว (Roving Teams:RT) ระห่าง
วันที่ 17-21 ธันวาคม  2560 ณ โรงแรมเอ
วาน่า  กรุงเทพมหานคร

5,500.00 0.00 0.00 5,490.00 10.00 99.82          สพม.12 200048000M3151

2 คร้ังที่ 227
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งครูโครงการครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

1,445,000.00 0.00 0.00 0.00 1,445,000.00 -             
ร.ร.ในสังกดั 16 
โรงเรียน

200048000M3150

3 คร้ังที่ 240
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วม
ประชุมชี้แจงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล

4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -             ก.นิเทศ 200048000M3152

4 คร้ังที่ 300
เพื่อด าเนินงานโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2560

1,320,000.00 0.00 70,695.00 0.00 1,249,305.00 -             
ร.ร.ในสังกดั 97 
ร.ร.

200048000M3148

2,774,500.00 0.00 70,695.00 5,490.00 2,698,315.00 0.20รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000429031000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศนึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ งบด าเนินงาน

โครงการ  พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 268
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัอบรมครูแกนน า
ภาษาองักฤษในระดับภูมิภาค (Bot Camp) 
รุ่นที่ 13

1,159,460.00 0.00 0.00 204,552.00 954,908.00 17.64          
สพม.12/ก.
บุคคลฯ

200048000M3158

1,159,460.00 0.00 0.00 204,552.00 954,908.00 17.64         รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000429045000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



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 3,385,900.00 2,320,100.00 59.34          
ร.ร.ในสังกดั 35 
คน

200048000M3168

5,706,000.00 0.00 0.00 3,385,900.00 2,320,100.00 59.34          

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561

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 0.00 119,703.00 80,297.00 59.85          
ร.ร.ในสังกดั 35 
โรง

200048000M3168

2 คร้ังที่ 12 ค่าเช่าบ้าน 3,913,920.00 0.00 0.00 1,928,900.00 1,985,020.00 49.28          
ร.ร.ในสังกดั/
ขา้ราชการ

200048000M3168

4,113,920.00 0.00 0.00 2,048,603.00 2,065,317.00 49.80         

2000433008000000

รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



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 1,424,084.00 560,416.00 71.76          โรงเรียนในสังกดั 20 โรง 200048000M3172

2 คร้ังที่ 5

ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการส านักงาน ค่า
สาธารณูปโภคค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการ
โรงเรียนในสังกดัตามภาระงานและการ
ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1

1,000,000.00 0.00 0.00 996,240.00 3,760.00 99.62          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 0.00 251,250.00 32,250.00 88.62          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 4,013,381.00 900,619.00 81.67          
โรงเรียนในสังกดั 52 
โรงเรียน

200048000M3175

5 คร้ังที่ 14

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

907,200.00 0.00 0.00 728,550.00 178,650.00 80.31          
โรงเรียนในสังกดั 16 
โรงเรียน

200048000M3175

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434002000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

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 0.00 308,250.00 164,250.00 65.24          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 0.00 283,500.00 56,700.00 83.33          โรงเรียนในสังกดั 6 โรงเรียน 200048000M3175

8 คร้ังที่ 87
ค่าตอบแทนจา้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จ านวน 5 เดือน (ตุลาคม 2560- 
กมุภาพันธ์ 2561)

236,250.00 0.00 0.00 202,721.00 33,529.00 85.81          
คีรีราษฎร์พัฒนา/ชะอวด
เคร่งธรรมวิทยา/ทางพูน
วิทยาคาร

200048000M3172

9 คร้ังที่ 80

ค่าเบีย้เล้ียงและค่าพาหนะในการเดินทางเขา้
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1(13-15
 ธ.ค. 60) รุ่นที่ 2 (18-20 ธ.ค. 60)

3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 100.00        สพม.12 200048000M3171

10 คร้ังที่ 95
ค่าตอบแทนจา้งนักการภารโรง คร้ังที่ 1 
ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560-
มีนาคม 2561)

113,400.00 0.00 0.00 94,500.00 18,900.00 83.33          
นาขยาดวิทยาคาร/ป่า
พะยอมพิทยาคม

200048000M3171



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

11 คร้ังที่ 147

เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ 
ต่อเนือ่ง ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 
2560 - มีนาคม 2561)

283,500.00 0.00 0.00 236,250.00 47,250.00 83.33          ร.ร.เฉลิมพระเกยีรติฯ 200048000M3171

12 คร้ังที่ 161

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการ
ด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ให้กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 18,000 บาท

18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -             ก.ส่งเสริมฯ 200048000M3173

13 คร้ังที่ 164

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กจิกรรมพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกะบวน
การแขง่ขนัทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (คณิตยศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา) ในวัน
อาทิตยท์ี่ 7 มกราคม 2561

15,200.00 0.00 0.00 15,200.00 0.00 100.00        ก.ส่งเสริมฯ 200048000M3172

14 คร้ังที่ 166

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางและค่าเบีย้
เล้ียงในการเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based
 Assesment) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2018 ระหว่างวันที่ 11-13  
ม.ค. 61  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขมุวิท  
กรุงเทพมหานคร

8,500.00 0.00 0.00 5,640.00 2,860.00 66.35          ก.นิเทศกฯ์ 200048000M3171



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

15 คร้ังที่ 168

เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรอสิลามศึกษาราย
ชั่วโมง ให้แกโ่รงเรียนที่มีการสอนหลักสูตร
อสิลามศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560

568,000.00 0.00 0.00 229,200.00 338,800.00 40.35          โรงเรียนในสังกดั 10 โรง 200048000M3172

16 คร้ังที่ 184

เพื่อเป็นค่าจา่ยในการไปราชการ (ค่าเบีย้เล้ียง
และค่าพาหนะ)ในการเขร่้วมประชุม
คณะท างานร่วมกนัศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
อตัราก าลัง เพื่อก าหนดแนวทางในการก าหนด
อตัราก าลังสายสนับสนุนของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแก
รนด์ ทาวเวอร์อนิน์ กรุงเทพมหานคร

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -             0 200048000M3172

17 คร้ังที่ 217

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ให้มี
ระบบคุณภาพและระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกบับริบทของ
สถานศึกษาและสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดไว้

78,400.00 0.00 0.00 0.00 78,400.00 -             สพม.12/ก.นิเทศ 200048000M3171

18 คร้ังที่ 241
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและส่ิงแวดล้อม

1,090,000.00 0.00 0.00 0.00 1,090,000.00 -             ร.ร.เบญจมราชูทิศ 200048000M3171



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

19 คร้ังที่ 244

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมสร้างความ
เขา้ใจเร่ือง "การน ามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)สู่การปฏิบัติ"โดย
ออกอากาศสดผ่าน 6 ช่องทาง และให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ด าเนินการประสานเชิญผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวขอ้งเขา้ประชุมในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 
 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ส าหรับสถานที่
ให้เป็นไปตามเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการ
จดัหา  รวมทั้งเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับให้เขต
พื้นที่การศึกษาด าเนินการกจิกรรมขยายผล
สร้างความเขา้ใจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
การติดตามดูแลช่วยเหลือการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการรายงานผลต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -             ก.นิเทศ 200048000M3171



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

20 คร้ังที่ 248

เพื่อเป็นค่าพาหนะและเบีย้เล้ียง เขา้ร่วมการ
อบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ 
ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 61 
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จงัหวัดปทุมธานี โดย
คัดเลือกตัวแทนสภานักเรียน เขตละ 1 
โรงเรียน (ผู้ร่วมอบรม จ านวน 2 คน เป็นสภา
นักเรียน 1 คน ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-5 เท่านัน้ ครูผู้รับผิดชอบงานสภา
นักเรียน 1 คน)เป็นโรงเรียนที่ด าเนินกจิกรรม
สภานักเรียนอยา่งต่อเนือ่ง ผู้เขา้อบรมสัมมนา
สามารถกลับไปพัฒนาและขยายผลกจิกรรม
สภานักเรียนได้ และไม่เคยได้รับการอบรม
สัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ในปี 2560

6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00        ร.ร.สวนกหุลาบวิทยาลัย 200048000M3171

21 คร้ังที่ 260

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการสังเคราะห์ผลการ
ตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ซ่ึงผลจาการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาจากการรายงานการประเมิน
ตนเอง และผลจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (ถา้มี)

8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -             0 200048000M3171

22 คร้ังที่ 287

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมอบรม
พัฒนาโครงการงานคุณธรรมเฉลิมพระเกยีรติ 
"เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง" ปีที่ 12 ปี
การศึกษา 2560 (ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่
 8-14 ก.พ. 61 ณ วีเทรน อนิเตอร์เนชั่นแนล
เฮ้าส์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

10,100.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00 -             0 200048000M3171



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

23 คร้ังที่ 293

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามกรอบ
แนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน และการแนะแนวของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -             สพม.12/ก.ส่งเสริมฯ 200048000M3174

24 คร้ังที่ 299

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยะฐานะช านาญการ
พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

605,400.00 0.00 0.00 146,150.00 459,250.00 24.14          สพม.12/ก.บุคคลฯ 200048000M3172

25 คร้ังที่ 316

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการไปราชการ(ค่าเบีย้
เล้ียงและค่าพาหนะ)การเขา้ร่วมประชุมเป็น
คณะท างานร่วมกนัวิเคราะห์ภาระงาน ปริมาณ
งาน และก าหนดอตัราก าลังต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจฬุา
ภรณ์ราชวิทยาลัย) ในวันที่ 24-26 ม.ค. 61 ณ 
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -             0 200048000M3172



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

26 คร้ังที่ 319

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
ค่าเบีย้เล้ียง ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ และอื่นๆ ในส่วน
ของกจิกรรมการสาธิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ผลงานของนักเรียนในการจดังาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 67 ปี
การสึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนยป์ระชุมธรรมศาสตร์
ศูนยรั์งสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต
 จงัหวัดปทุมธานี

20,500.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 -             0 200048000M3171

27 คร้ังที่ 327

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์เขา้ศึกษาต่อในสถาบันอดุมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีงบประมาณ 
2561

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -             0 200048000M3171

13,072,450.00 0.00 0.00 8,944,216.00 4,128,234.00 68.42         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 0.00 350,000.00 1,184,943.00 465,057.00 47.42          สพม.12 200048000M3178

2 คร้ังที่ 36
ค่าตอบแทนจา้งผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2560 ถงึ มีนาคม 2561)

170,100.00 0.00 0.00 141,750.00 28,350.00 83.33          สพม.12 200048000M3178

3 คร้ังที่ 135
เพื่อด าเนินงานจดัการศึกษาตามภารกจิของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -             สพม.12 200048000M3177

4
เงินเหลือ

จา่ย
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,181,630.00 0.00 27,000.00 0.00 1,154,630.00 -             สพม.12 200048000M3178

5
เงินเหลือ

จา่ย
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,129,021.00 0.00 0.00 0.00 1,129,021.00 -             สพม.12 200048000M3178

6
เงินเหลือ

จา่ย
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 280,349.00 0.00 0.00 0.00 280,349.00 -             สพม.12 200048000M3178

6,261,100.00 0.00 377,000.00 1,326,693.00 4,557,407.00 21.19

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434003000000

รวม

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน

ผลผลิต เด็กพิการได้รับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและการพัฒนสมรรถภาพ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 55

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจา้งพี่
เล้ียงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจดัการ
เรียนรวม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในระยะเวลา 6 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 
2560-31 มี.ค. 61)

963,900.00 0.00 0.00 772,461.00 191,439.00 80.14          
โรงเรียนในสังกดั 
17 โรงเรียน

200048000M3183

963,900.00 0.00 0.00 772,461.00 191,439.00 80.14รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434004000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน

ผลผลิต เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 73
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม ปีการศึกษา 2561

350,000.00 0.00 0.00 341,791.00 8,209.00 97.65          
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000M3187

350,000.00 0.00 0.00 341,791.00 8,209.00 97.65รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434007000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



แผนงาน  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ผลผลิต   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งทั่วถึง และมีคุณภาพ 

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 46

ค่าจดัการเรียนการสอน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขนัพื้นฐานส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 (70%)

66,603,250.00 0.00 0.00 66,603,250.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

2 คร้ังที่ 46

ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขนัพื้นฐานส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 (70%)

7,733,350.00 0.00 0.00 7,733,350.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

3 คร้ังที่ 46

ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขนัพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 (70%)

16,105,300.00 0.00 0.00 16,105,300.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

4 คร้ังที่ 46
ค่าจดัการเรียนการสอนปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560

8,220,000.00 0.00 0.00 8,220,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
88 โรงเรียน

200048000M3160

5 คร้ังที่ 225
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี เพื่อมอบให้
นักเรียนทุนการสึกษาเฉลิมราชกมุารี ระยะที่
 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการสึกษา 2560

62,500.00 0.00 0.00 62,500.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
5 โรง

200048000M3166

6 คร้ังที่ 243

ค่าจดัการเรียนการสอน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30%) จ านวน 
3 รายการ

27,342,150.00 0.00 0.00 27,342,150.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

งบเงินอุดหนุน

ข้อมูล ณ วนัที่ 2  มีนาคม  2561



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

7 คร้ังที่ 243

ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30%) จ านวน 
3 รายการ

3,181,350.00 0.00 0.00 3,181,350.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

8 คร้ังที่ 243

ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (30%) 
จ านวน 3 รายการ

6,625,790.00 0.00 0.00 6,625,790.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

135,873,690.00 0.00 0.00 135,873,690.00 0.00 100.00รวม


