
พมิพ์    

                                                              บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ที่.............................................................................. วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

                เร่ืองเดิม    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

งบประมาณป ๒๕๖๑ งบดําเนินงาน งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

                ขอเท็จจริง   กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ขอรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ 

ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณ

มาให  ซึ่งสรุปไดดังเอกสารที่แนบ

                ระเบียบ/กฎหมาย           -

                ขอพิจารณา                 -

                ขอเสนอแนะ                 -

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

เอกสารแนบ : รายละเอียดฯ , รายละเอียดใน GFMIS , รายละเอียดทะเบียนคุมในมือ ,

 

(นางสาวสุไวบะ อุมา) 

ลูกจางชั่วคราว

เพื่อโปรดทราบ 

 

(นางเนตรชนก ศรีรัตน) 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

เพื่อโปรดทราบ 

 

(นายภานุวัชร แกวลําหัด) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

ทราบ 

 

(นายสมบูรณ เรืองแกว) 

้

http://office.sea12.go.th/2561/data/tkk1/25610604_151126_4933.xlsx
http://office.sea12.go.th/2561/data/tkk1/25610604_151139_6959.pdf
http://office.sea12.go.th/2561/data/tkk1/25610604_151149_3101.pdf


ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑



ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓

๑ งบด ำเนินงำน ๖๘,๗๑๔,๕๙๘ ๕,๘๕๕,๗๔๐.๐๐ ๓๕,๗๙๐,๕๑๐.๘๗ ๒๗,๐๖๘,๓๔๗.๑๓ ๘.๕๒ ๕๒.๐๙ ๓๓% ๒๒% ๒๒%

๒ งบลงทุน ๗๑,๗๘๓,๐๐๐ ๑๒,๒๘๕,๕๕๐.๐๐ ๕๘,๒๖๒,๘๔๘.๐๐ ๑,๒๓๔,๖๐๒.๐๐ ๑๗.๑๑ ๘๑.๑๗ ๒๑% ๒๒% ๒๒%

๓ เงินอุดหนุน ๒๗๑,๓๘๗,๕๖๓ ๐.๐๐ ๒๗๑,๓๗๓,๗๙๐.๐๐ ๑๓,๗๗๓.๐๐ ๐.๐๐ ๙๙.๙๙

๔๑๑,๘๘๕,๑๖๑ ๑๘,๑๔๑,๒๙๐.๐๐ ๓๖๕,๔๒๗,๑๔๘.๘๗ ๒๘,๓๑๖,๗๒๒.๑๓ ๔.๔๐ ๘๘.๗๒ ๓๓% ๒๒% ๒๒%รวม

ที่ รายการ งบประมาณ ก่อหน้ี PO
ผลการเบิกจ่ายตามมติ ครม.

รายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑

เบิกจา่ย คงเหลือ ผลการเบิกจา่ย
ผลการก่อหน้ี

 PO



หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 8 
วนัท่ีพิมพ ์ 01 มิถุนายน 

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  6,333,350.00  3,652,705.43  2,680,644.57 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429045000000 6111200 P8000  3,761,720.00  1,911,208.00  1,850,512.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110AT
K 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110ATL 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQ
G 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQ
H 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQI 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQJ 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BQ
K 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
T 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
U 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
V 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
W 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
X 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
Y 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BW
Z 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BX
A 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 2 จากทั้งหมด 8 
วนัท่ีพิมพ ์ 01 มิถุนายน 

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  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110BX
C 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
C 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
D 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
E 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CVF 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
G 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CV
H 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 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  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CY
H 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CYI 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CYJ 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110CY
K 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DK
M 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DK
N 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DK
O 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
D 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 3 จากทั้งหมด 8 
วนัท่ีพิมพ ์ 01 มิถุนายน 

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  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
F 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
G 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
H 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DVI 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DVJ 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
K 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110DV
L 

6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK5 6111310 P8000  96,400.00  96,235.00  165.00 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK6 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK7 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK8 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XK9 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL0 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL1 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL2 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL3 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429047110XL4 6111310 P8000  96,400.00  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 4 จากทั้งหมด 8 
วนัท่ีพิมพ ์ 01 มิถุนายน 

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  96,235.30  164.70 ชุดอุปกรณ์ส าหรับการจดัการศึกษาทางไกล
ผา่น 

นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052000000 6111200 P8000  5,791,772.00  5,626,660.00  165,112.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052500084 6111410 P8000  39,187,065.00  39,186,115.00  950.00 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052500173 6111410 P8000  17,035,000.00  17,034,500.00  500.00 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052500219 6111410 P8000  18,816,370.00  18,815,910.00  460.00 ค่าอุปกรณ์การเรียน นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052500285 6111410 P8000  170,291,806.00  170,281,200.00  10,606.00 ค่าจดัการเรียนการสอน นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000429052500352 6111410 P8000  25,994,822.00  25,993,565.00  1,257.00 ค่าหนงัสือเรียน นครศรีธรรมราช 

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

2018 2000400726 2000433008000000 6111100 P8000  8,127,000.00  5,475,030.00  2,651,970.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000433008000000 6111200 P8000  9,061,800.00  3,247,295.00  5,814,505.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434002000000 6111200 P8000  24,561,149.00  14,518,544.00  10,042,605.00 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  8,090,307.00  5,965,772.11  2,124,534.89 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  1,288,000.00  0.00 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 
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

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  379,370.00  22,800.00 ส้วมนกัเรียนหญิง 6 ท่ี/49 โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 

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 
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หนา้ท่ี 6 จากทั้งหมด 8 
วนัท่ีพิมพ ์ 01 มิถุนายน 

2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

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 

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  3,027,271.00  70,729.00 โรงอาหาร 260 ท่ีนัง่ โรงเรียนกงหราพิชากร นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434003410809 6111320 P8000  378,000.00  351,000.00  27,000.00 ส้วมนกัเรียนชาย 4 ท่ี/49 โรงเรียนร่อนพิบ นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 7 จากทั้งหมด 8 
วนัท่ีพิมพ ์ 01 มิถุนายน 

2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

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 

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  1,113,000.00  457,000.00 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  1,874,677.00  344,823.00 โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ป นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434004000000 6111200 P8000  1,927,800.00  904,761.00  1,023,039.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000434007000000 6111200 P8000  350,000.00  318,374.50  31,625.50 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

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

2018 2000400726 2000434032000000 6111200 P8000  34,200.00  0.00  34,200.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000443041000000 6111200 P8000  12,000.00  0.00  12,000.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2018 2000400726 2000450037000000 6111200 P8000  163,500.00  25,900.83  137,599.17 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

 411,885,161.00  383,568,438.87  28,316,722.13 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 411,885,161.00  383,568,438.87  28,316,722.13 ** 2018  
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 หนา้ท่ี 8 จากทั้งหมด 8 
วนัท่ีพิมพ ์ 01 มิถุนายน 

2561 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

 411,885,161.00  383,568,438.87  28,316,722.13 *** 



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 0.00 0.00 12,906,800.00 0.00 100.00    ร.ร.นบพิต าวิทยา 2000434003420032

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

17,418,400.00 0.00 0.00 17,211,211.00 207,189.00 98.81     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

2,219,500.00 671,950.00 0.00 1,202,727.00 344,823.00 54.19     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 1,288,000.00 0.00 0.00 0.00 -         สพม.12 2000434003120002

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  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 0.00 0.00 379,370.00 22,800.00 94.33     โรงเรียนชะอวด 2000434003410157

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

378,000.00 0.00 0.00 351,000.00 27,000.00 92.86     
โรงเรียนร่อน
พิบูลยเ์กยีรติ
วสุนธราภิวัฒก์

2000434003410809

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

600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 100.00    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 0.00 0.00 383,900.00 0.00 100.00    
โรงเรียนปาก
พะยนูพิทยาคาร

2000434003410473

15 คร้ังที่ 134
ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้าง
ประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้าน
บาท

3,098,000.00 2,168,600.00 0.00 858,671.00 70,729.00 27.72     
โรงเรียนกงหราพิ
ชากร

2000434003410802

16 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

590,000.00 0.00 0.00 590,000.00 0.00 100.00    โรงเรียนปากพูน 2000434003410201

17 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

770,400.00 0.00 0.00 770,400.00 0.00 100.00    โรงเรียนโยธินบ ารุง 2000434003410055

18 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

268,600.00 0.00 0.00 268,600.00 0.00 100.00    
โรงเรียนตรีนิมิตร
วิทยา

2000434003410562

19 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 100.00    
โรงเรียนท่านคร
ญาณวโรภาสอทุิศ

2000434003410699

20 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

1,227,880.00 0.00 0.00 1,227,880.00 0.00 100.00    
โรงเรียนสวน
กหุลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

2000434003410924

21 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

896,600.00 0.00 0.00 896,600.00 0.00 100.00    
โรงเรียนขอนหาด
ประชาสรรค์

2000434003410783

22 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

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

2000434003410923

23 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

428,700.00 0.00 0.00 428,700.00 0.00 100.00    
โรงเรียนทุ่งใหญ่
วิทยาคม

2000434003410204

24 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

491,800.00 0.00 0.00 491,800.00 0.00 100.00    
โรงเรียนโศภน
คณาภรณ์

2000434003410617



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

25 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

549,700.00 0.00 0.00 549,700.00 0.00 100.00    
โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม

2000434003410922

26 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

451,000.00 0.00 0.00 451,000.00 0.00 100.00    
โรงเรียนฉลองรัฐ
ราษฎร์อทุิศ

2000434003410698

27 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

350,900.00 0.00 0.00 350,900.00 0.00 100.00    
โรงเรียนสิชล
ประชาสรรค์

2000434003410789

28 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

396,400.00 0.00 0.00 396,400.00 0.00 100.00    
โรงเรียนหัวไทร
บ ารุงราษฎร์

2000434003410202

29 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

860,000.00 0.00 0.00 860,000.00 0.00 100.00    
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 0.00 0.00 482,500.00 0.00 100.00    โรงเรียนเขาพังไกร 2000434003410559

32 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

639,000.00 0.00 0.00 639,000.00 0.00 100.00    
โรงเรียนบางขนั
วิทยา

2000434003410459

33 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

593,700.00 0.00 0.00 593,700.00 0.00 100.00    
โรงเรียน
มัธยมศึกษาจฬุา
ภรณ์

2000434003410697

34 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

1,420,000.00 0.00 0.00 1,420,000.00 0.00 100.00    
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



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

37 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

1,600,000.00 1,120,000.00 0.00 480,000.00 0.00 30.00     
โรงเรียนทางพูน
วิทยาคาร

2000434003410056

38 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

435,000.00 0.00 0.00 435,000.00 0.00 100.00    
โรงเรียนพัทลุง
พิทยาคม

2000434003410264

39 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

428,000.00 0.00 0.00 428,000.00 0.00 100.00    
โรงเรียน
ประภัสสรรังสิต

2000434003410925

40 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

218,500.00 0.00 0.00 218,500.00 0.00 100.00    
โรงเรียนวชิรธรรม
สถติ

2000434003410057

41 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

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

2000434003410785

42 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

599,999.00 0.00 0.00 599,999.00 0.00 100.00    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 0.00 0.00 401,500.00 0.00 100.00    
ร.ร.ท่าศาลาประ
สิทธิศึกษา

2000434003410786

47 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 100.00    
โรงเรียนดอน
ศาลาน าวิทยา

2000434003410616

48 คร้ังที่ 134
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น

614,500.00 0.00 0.00 614,500.00 0.00 100.00    
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



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

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 0.00 0.00 1,147,000.00 0.00 100.00    
โรงเรียนิคมควน
ขนุนวิทยา

2000434003410561

53 เงินเหลือจา่ย ค่าปรับปรุงโครงสร้างอาคารเรีนแบบ 216 ค. 1,570,000.00 1,113,000.00 0.00 0.00 457,000.00 -         
โรงเรียอนิทร์ธานี
วิทยาคม

2000434002410999

54 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     กรุงหยนัวิทยาคาร 2000429047110XL3

55 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
เกาะขนัธ์
ประชาภิบาล

2000429047110CVD

56 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
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 96,235.30 164.70 99.83     ขนุทะเลวิทยาคม 2000429047110DVK

58 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     เขาพังไกร 2000429047110DVL

59 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     คงคาประชารักษ์ 2000429047110CVG

60 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
ฉลองรัฐราษฎร์
อทุิศ

2000429047110CYI

61 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
เฉลิมราชประชา
อทุิศ

2000429047110DVI



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

62 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
ชะอวดเคร่งธรรม
วิทยา

2000429047110DVF

63 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
ช้างกลางประชานุ
กลู

2000429047110DVG

64 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
เชียรใหญ่สามัคคี
วิทยา

2000429047110BWT

65 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     ตระพังพิทยาคม 2000429047110BQJ

66 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     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 96,235.30 164.70 99.83     ทรายขาววิทยา 2000429047110BQK

68 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
ท้องเนียนคณาภิ
บาล

2000429047110BWV

69 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     ทางพูนวิทยาคาร 2000429047110XK6

70 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
ทุ่งสงสหประชา
สรรค์

2000429047110CVF

71 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     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 96,235.30 164.70 99.83     
ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนุสรณ์รัชมังคลา
ภิเษก

2000429047110BWY

73 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
เทพราชพิทยา
สรรค์

2000429047110CYJ

74 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     ธัญญาวดีศึกษา 2000429047110XK8

75 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     นบพิต าวิทยา 2000429047110BQH

76 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
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 96,235.30 164.70 99.83     นางเอื้อยวิทยา 2000429047110ATL

78 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     บ้านเกาะวิทยา 2000429047110DVH

79 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
ประสาธน์ราษฎร์
บ ารุง

2000429047110ATK

80 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
พระพรหมพิทยา
นุสรณ์

2000429047110CVH

81 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
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 96,235.30 164.70 99.83     
มัธยมศึกษาจฬุา
ภรณ์

2000429047110DKN

83 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
โมคลานประชา
สรรค์

2000429047110XL2

84 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     
ละอายพิทยา
นุสรณ์

2000429047110CVC

85 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     วังหินวิทยาคม 2000429047110BXA

86 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     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 96,235.30 164.70 99.83     โศภนคณาภรณ์ 2000429047110DKO

88 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     สระแกว้รัตนวิทย์ 2000429047110BWX

89 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     เสม็ดจวนวิทยาคม 2000429047110BWZ

90 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     เสาธงวิทยา 2000429047110DVJ

91 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     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 96,235.30 164.70 99.83     อนิทร์ธานีวิทยาคม 2000429047110BXB

93 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     กงหราพิชากร 2000429047110XL0

94 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     ควนพระสาครินทร์ 2000429047110BQI

95 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     ชะรัดชนูปถมัภ์ 2000429047110XL1

96 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     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 96,235.30 164.70 99.83     ตะแพนพิทยา 2000429047110XL5

98 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     นาขยาดวิทยาคาร 2000429047110DVD

99 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     นิคมควนขนุนวิทยา 2000429047110CYH

100 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     ประชาบ ารุง 2000429047110BWW

101 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.30 164.70 99.83     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 96,235.30 164.70 99.83     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 96,235.30 164.70 99.83     วชิรธรรมสถติ 2000429047110BWU

105 คร้ังที่ 284

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ต่อพ่วงให้กบัโรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยทีางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(DLIT) ประจ าปีงบประมาณ 2561

96,400.00 0.00 0.00 96,235.00 165.00 99.83     หานโพธิ์พิทยาคม 2000429047110XK5

71,783,000.00 12,285,550.00 0.00 58,262,848.00 1,234,602.00 81.17รวม



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 -             
ก.ส่งเสริมฯ/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 1  มิถุนายน  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 0.00 999,161.63 445,838.37 69.15          
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 20,740.00 1,139,463.80 159,796.20 86.32          
ร.ร.ในสังกดั 97 
โรงเรียน

200048000M3148

5 คร้ังที่ 367

เพื่อจดัท า VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะ
อาชีพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโครงการเสริมทักษะอาชีพส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 100.00        
ร.ร.ควนเกยสุทธิ
วิทยา

200048000M3154

6 คร้ังที่ 403
เพื่อขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการมีงานท า

400,800.00 0.00 0.00 0.00 400,800.00 -             

พัทลุง/เบญจมรา
ชูทิศ/ท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา/ก.
ส่งเสริมฯ/ก.นิเทศ

200048000M3153

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000429031000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  2561



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

7 คร้ังที่ 417

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
เครือขา่ยส่งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษาจงัหวัด ให้สามารถ
ขบัเคล่ือนการด าเนินการบรรลุเป้าหมายและ
การดูแลคุณภาพการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมสึกษาทั่วประเทศให้ได้
มาตรฐานและสู่มาตรฐานสากล

183,200.00 0.00 0.00 0.00 183,200.00 -             ร.ร.เบญจมราชูทิศ 200048000M3155

8 คร้ังที่ 491

เพื่อเป็นเจา้ภาพในการวางแผนและจดั
ประชุมฝึกอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในการ
ด าเนินการของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลแกโ่รงเรียนรุ่นใหม่ในแต่ละ
ภูมิภาค

1,467,850.00 0.00 0.00 1,467,850.00 0.00 100.00        
ก.บุคคลฯ/ สพม.
12

200048000M3155

9 คร้ังที่ 498
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งครูโครงการครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

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

200048000M3150

10 คร้ังที่ 557

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางและค่าเบีย้
เล้ียงของผู้เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขบัเคล่ือนแผนการ
ยกระดับผลการประเมิน PISA 2018 
ระหว่างวันที่ 19-22 มิถนุายน 2561 และ
วันที่ 26-29 มิถนุายน 2561 ณ โรงแรม
รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -             

จฬุาภรณราช
วิทยาลัยฯ/
กา้งปลาวิทยาคม/
ก.นิเทศ

200048000M3148

6,333,350.00 0.00 20,740.00 3,631,965.43 2,680,644.57 57.35รวม



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 0.00 697,954.00 461,506.00 60.20          สพม.12/ก.นิเทศ 200048000M3158

2 คร้ังที่ 353
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัอบรมครูแกนน า
ภาษาองักฤษในระดับภูมิภาค (Bot Camp) 
รุ่นที่ 14

767,840.00 0.00 0.00 206,160.00 561,680.00 26.85          สพม.12/ก.นิเทศ 200048000M3158

3 คร้ังที่ 406
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัอบรมครูแกนน า
ภาษาองักฤษในระดับภูมิภาค (Bot Camp) 
รุ่นที่ 15

1,298,020.00 0.00 0.00 771,924.00 526,096.00 59.47          สพม.12/ก.นิเทศ 200048000M3158

4 คร้ังที่ 355

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัอบรมครูแกนน า
ภาษาองักฤษในระดับภูมิภาค (Bot Camp) 
กจิกรรมสัมมนาติดตามผล (Follow up) รุ่นที่
 12

536,400.00 0.00 0.00 235,170.00 301,230.00 43.84          สพม.12/ก.นิเทศ 200048000M3158

3,761,720.00 0.00 0.00 1,911,208.00 1,850,512.00 50.81         รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000429045000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  2561



แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ งบด าเนินงาน

โครงการ  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งทั่วถึง และมีคุณภาพ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 460
เพื่อเปืนค่าใช้จา่ยตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจดัการศึกษาเรียนรวม

180,960.00 0.00 0.00 16,660.00 164,300.00 9.21           
ร.ร.ในสังกดั 58 
โรงเรียน

200048000M3163

2 คร้ังที่ 507
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัอบรมครูแกนน า
ภาษาองักฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
รุ่นที่ 16-20

5,610,812.00 0.00 5,610,000.00 0.00 812.00 -             สพม.12 200048000M3164

5,791,772.00 0.00 5,610,000.00 16,660.00 165,112.00 0.29           รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000429052000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  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 5,475,030.00 230,970.00 95.95          
ร.ร.ในสังกดั 35 
คน

200048000M3168

2 คร้ังที่ 424 รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ คร้ังที่ 2 2,421,000.00 0.00 0.00 0.00 2,421,000.00 -             
ร.ร.ในสังกดั 35 
คน

200048000M3168

8,127,000.00 0.00 0.00 5,475,030.00 2,651,970.00 67.37          

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  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 0.00 193,895.00 6,105.00 96.95          
ร.ร.ในสังกดั 35 
โรง

200048000M3168

2 คร้ังที่ 12 ค่าเช่าบ้าน 3,913,920.00 0.00 0.00 3,053,400.00 860,520.00 78.01          
ร.ร.ในสังกดั/
ขา้ราชการ

200048000M3168

3 คร้ังที่ 424
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม รอบที่ 
4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 คร้ังที่ 2

97,000.00 0.00 0.00 0.00 97,000.00 -             
ร.ร.ในสังกดั 35 
โรง

200048000M3168

4 คร้ังที่ 521
ค่าเช่าบ้านคร้ังที่ 2 เพื่อส าหรับเบิกจา่ยให้
ขา้ราชการในสังกดัที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านทุก
กรณีจนถงึส้ินปีงบประมาณ 2561

4,850,880.00 0.00 0.00 0.00 4,850,880.00 -             
ร.ร.ในสังกดั/
ขา้ราชการ

200048000M3168

9,061,800.00 0.00 0.00 3,247,295.00 5,814,505.00 35.83         

2000433008000000

รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  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 1,984,500.00 0.00 100.00        โรงเรียนในสังกดั 20 โรง 200048000M3172

2 คร้ังที่ 5

ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการส านักงาน ค่า
สาธารณูปโภคค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการ
โรงเรียนในสังกดัตามภาระงานและการ
ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1

1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 100.00        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 0.00 298,500.00 -15,000.00 105.29        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 4,914,000.00 0.00 100.00        
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 0.00 907,200.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 16 
โรงเรียน

200048000M3175

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434002000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  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 0.00 472,500.00 0.00 100.00        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 0.00 340,200.00 0.00 100.00        โรงเรียนในสังกดั 6 โรงเรียน 200048000M3175

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

236,250.00 0.00 0.00 236,250.00 0.00 100.00        
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 0.00 113,400.00 0.00 100.00        
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 0.00 283,500.00 0.00 100.00        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 18,000.00 0.00 100.00        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 8,500.00 0.00 100.00        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 0.00 443,200.00 124,800.00 78.03          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 5,000.00 0.00 100.00        สพม.12 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 45,000.00 5,000.00 90.00          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 10,100.00 0.00 100.00        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 0.00 341,667.00 263,733.00 56.44          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 6,000.00 0.00 100.00        0 200048000M3172

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 2,500.00 18,000.00 12.20          ร.ร.พนางตุง 200048000M3171



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

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 -             ก.ส่งเสริมการจดัการศึกษา 200048000M3171

28 คร้ังที่ 332

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 
2018 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อสนุบสนุนให้มีการน ากระบวนการารฝึกท า
ขอ้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ และการฝึกแกป้ัญหา
ตามแนวทงการประเมิน PISA 2018 ขยายผล
ต่อในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ให้แต่ละส านักงานเขตพื้นีก่ารศึกษาด าเนินงาน
กจิกรรมเพื่อเตรียมนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA ให้พร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2018 ในเดือนสิงหาคม 2561

130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -             ก.นิเทศกฯ์ 200048000M3171

29 คร้ังที่ 322
เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง)/เรือนแพ ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกดั

658,819.00 0.00 0.00 358,819.00 300,000.00 54.46          
ทุ่งสังพิทยาคม/บ้านเกาะ
วิทยา/สพม.12

200048000M3172



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

30 คร้ังที่ 348

เพื่อเป็นค่าเบีย้เล้ียงและค่าพาหนะเดินทางเขา้
ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อ
สร้างความเขา้ใจ เรือง การน ามาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๖๐)ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ คร้ังที่ 1 
วันที่ 13-16 มี.ค. 61 ณ โรงแรมจอมเทียน
ปาล์มบีช พัทยา จงัหวัดชลบุรี

24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 100.00        
ร.ร.ตะโหมด/ร.ร.จฬุาภรณ์
ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช/ก.นิเทศ

200048000M3171

31 คร้ังที่ 352

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการไปราชการ (ค่าเบีย้
เล้ียงและค่พาหนะ)ในการเขา้ร่วมประชุมเป็น
คณะท างานจดัท าขอ้เสนอเตรียมการรองรับ
การปฏิรูปการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ. 
61 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 100.00        ร.ร.อดุมวิทยายน 200048000M3172

32 คร้ังที่ 358

เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งบุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ในอตัราค่าตอบแทนจา้ง 
15,000 บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 2 
เดือน (ม.ีค. - เม.ย.61)

94,500.00 0.00 0.00 60,971.00 33,529.00 64.52          
ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา/ชะ
อวดเคร่งธรรมวิทยา/ทาง
พูนวิทยาคาร

200048000M3172



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

33 คร้ังที่ 371

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยให้ส านักงานเขตพื้นที่การ
สึกษาด าเนินการจดัซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี จดัสรรให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อด าเนินกจิกรรมตามแนวทงส่งเสริมการอา่น
โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบริมราชกมุารี

72,750.00 0.00 0.00 0.00 72,750.00 -             0 200048000M3171

34 คร้ังที่ 392

เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางเขา้ร่วม
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยดึถอืภารกจิและพื้นที่
ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 
ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์
ไซต์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 คน

13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 100.00        ก.บุคคลฯ 200048000M3171

35 คร้ังที่ 413

เพื่อเป็นค่าเบีย้ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ต้องน าไปจดัสรรให้แก่
สถานศึกษาเป็นค่าใช้จา่ยในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,491,000.00 0.00 0.00 0.00 1,491,000.00 -             ร.ร.ในสังกดัทุกโรง 200048000M3171

36 คร้ังที่ 420
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งนักการภารโรง คร้ังที่ 
2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - 
กนัยายน 2561)

113,400.00 0.00 0.00 37,800.00 75,600.00 33.33          
นาขยาดวิทยาคาร/ป่า
พะยอมพิทยาคม

200048000M3171

37 คร้ังที่ 422

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

4,914,000.00 0.00 0.00 1,439,831.00 3,474,169.00 29.30          
โรงเรียนในสังกดั 52 
โรงเรียน

200048000M3175



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

38 คร้ังที่ 422

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

907,200.00 0.00 0.00 261,232.00 645,968.00 28.80          
โรงเรียนในสังกดั 16 
โรงเรียน

200048000M3175

39 คร้ังที่ 422

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

472,500.00 0.00 0.00 103,500.00 369,000.00 21.90          โรงเรียนในสังกดั 5 โรงเรียน 200048000M3175

40 คร้ังที่ 422

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

340,200.00 0.00 0.00 113,400.00 226,800.00 33.33          โรงเรียนในสังกดั 6 โรงเรียน 200048000M3175

41 คร้ังที่ 429

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเขา้ใจและฝึก
ปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แกผู้่รับผิดชอบ
โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานระหว่างวันที่ 29 เม.ย. -2 พ.ค. 61 ณ 
โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพฯ

6,300.00 0.00 0.00 6,240.00 60.00 99.05          ก.ส่งเสริม 200048000M3171



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

42 คร้ังที่ 436

เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งบุคลากรปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนือ่ง คร้ังที่ 2 
ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน-กนัยายน 
2561)

170,100.00 0.00 0.00 56,700.00 113,400.00 33.33          สพม.12 200048000M3172

43 คร้ังที่ 438
เพื่อด าเนินการจดักจิกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ า
เพื่อชีวิต"(LIFE SAVING)ในช่วงปิดภาคเรียน
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 100.00        ก.ส่งเสริมฯ 200048000M3171

44 คร้ังที่ 466

เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย้
เล้ียง ของผู้เขา้ร่วมประชุมโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 10
 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี ถนน
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

14,200.00 0.00 0.00 14,200.00 0.00 100.00        ก.บุคคลฯ/ก.การเงินฯ 200048000M3171

45 คร้ังที่ 473

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนากจิการลูกเสือ
ของโรงเรียน และเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง
ไปราชการเพื่อเขา้ร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียน
ต้นแบลูกเสือ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 
61 ณ โรงแรมอะเครียติค พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -             ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา 200048000M3171

46 คร้ังที่ 481

ค่าตอบแทนจา้งครูรายเดือนแกป้ัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ต่อเนือ่ง 
คร้ังที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - 
มิถนุายน 2561)

992,250.00 0.00 0.00 211,334.00 780,916.00 21.30          ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิศึกษา 200048000M3172



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

47 คร้ังที่ 484

ค่าตอบแทนจา้งครูตามโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบ ต่อเนือ่ง คร้ังที่ 2 
ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 
2561) และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 
จ านวน 5%

141,750.00 0.00 0.00 63,000.00 78,750.00 44.44          โรงเรียนในสังกดั 3 โรง 200048000M3171

48 คร้ังที่ 486

เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบีย้เล้ียงของ
ผู้เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือ
พัฒนาเครือขา่ยโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจ าปี
 2561 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2561 ณ 
โรงแนมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท 
จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

6,280.00 0.00 0.00 0.00 6,280.00 -             ร.ร.ศรีบรรพตพิทยาคม 200048000M3174

49 คร้ังที่ 495

เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ 
ต่อเนือ่ง ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - 
กนัยายน 2561)

283,500.00 0.00 0.00 94,500.00 189,000.00 33.33          ร.ร.เฉลิมพระเกยีรติฯ 200048000M3171

50 คร้ังที่ 490

เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งบุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ในอตัราค่าตอบแทนจา้ง 
15,000 บาท/คน/เดือน พร้อมเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 5 
เดือน (พ.ค. - ก.ย. 61)

236,250.00 0.00 0.00 0.00 236,250.00 -             
ร.ร.คีรีราษฎร์พัฒนา/ชะ
อวดเคร่งธรรมวิทยา/ทาง
พูนวิทยาคาร

200048000M3172

51 คร้ังที่ 570

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านายการ
พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

186,700.00 0.00 0.00 0.00 186,700.00 -             ก.บุคคลฯ/สพม.12 200048000M3172



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

52 คร้ังที่ 580

เพื่อเป็นค่าเบีย้เล้ียงและค่าพาหนะให้แก่
ผู้เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในยคุดิจทิัล ปีงบประมาณ พ.ศ.
 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถนุายน  2561 
ณ โรงแรมรัชดาซิต้ี กรุงเทพมหานคร

4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -             0 200048000M3171

24,561,149.00 0.00 0.00 14,518,544.00 10,042,605.00 59.11         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 0.00 200,000.00 1,800,000.00 0.00 90.00          สพม.12 200048000M3178

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

170,100.00 0.00 0.00 170,100.00 0.00 100.00        สพม.12 200048000M3178

3 คร้ังที่ 135
เพื่อด าเนินงานจดัการศึกษาตามภารกจิของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1,500,000.00 0.00 0.00 393,196.38 1,106,803.62 26.21          สพม.12 200048000M3177

4
เงินเหลือ

จา่ย
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อปรับปรุง
ระบบอนิเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน

2,591,000.00 0.00 25,000.00 2,456,322.80 109,677.20 94.80          สพม.12 200048000M3178

5 คร้ังที่ 390

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับนักเรียนที่เป็น
ตัวแทนเขา้ร่วมการแขง่ขนัในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 67
 ปีการศึกษา 2560

453,757.00 0.00 0.00 212,017.00 241,740.00 46.72          
โรงเรียนในสังกดั 
42 โรง

200048000M3177

6 คร้ังที่ 439

เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการปลูกฝัง
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐ
ธรรมมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 ด้วยการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

321,450.00 0.00 0.00 299,450.00 22,000.00 93.16          ก.นิเทศกฯ์ 200048000M3177

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434003000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  2561



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

7 คร้ังที่ 457

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมทดลองใช้
ระบบขอ้มูลสารสนเทศด้านคูรภาพการศึกษา
 และระบบการสะท้อนผลมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552(
ปรับปรุง พ.ศ.2560)ด้านปริมาณตาม
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
คุณภาพมัธยมศึกษา

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -             หานโพธิ์พิทยาคม 200048000M3177

8 คร้ังที่ 497

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางให้กบั
ผู้เขา้ร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยสิทธิมนูษยชนและ
ส่ิงแวดล้อม (MOE Thailand 2018 Youth 
Camp and Debate on Human Rights 
and Environment) ระหว่างวันที่ 17-20 
พ.ค. 61 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษาจงัหวัดนครปฐม 
และศูนยอ์นุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
จงัหวัดสมุทรสงคราม

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 100.00        เบญจมราชูทิศ 200048000M3177

9 คร้ังที่ 517

ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการส านักงาน ค่า
สาธารณูปโภคค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการ
โรงเรียนในสังกดัตามภาระงานและการ
ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2

1,000,000.00 0.00 0.00 395,685.93 604,314.07 39.57          สพม.12 200048000M3178

8,090,307.00 0.00 225,000.00 5,740,772.11 2,124,534.89 70.96รวม



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 0.00 904,761.00 59,139.00 93.86          
โรงเรียนในสังกดั 
17 โรงเรียน

200048000M3183

2 คร้ังที่ 535

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจา้งพี่
เล้ียงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจดัการ
เรียนรวม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในระยะเวลา 6 เดือน (ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย.-30
 ก.ย. 61)

963,900.00 0.00 0.00 0.00 963,900.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 
17 โรงเรียน

200048000M3183

1,927,800.00 0.00 0.00 904,761.00 1,023,039.00 46.93รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434004000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  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 0.00 318,374.50 31,625.50 90.96          
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000M3187

350,000.00 0.00 0.00 318,374.50 31,625.50 90.96รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434007000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  2561



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน

โครงการ  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูม่าตรฐาน

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 468

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางของครูและ
นักเรียนที่เขา้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ให้แกน่ักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9
 เพื่อเขา้รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ คร้ังที่
 1 ประจ าปี 2561

17,100.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 -             

ฉลองรัฐราษฎร์
อทุิศ/แหลม
ราษฎร์บ ารุง/เขา
ชัยสน/พัทลุง

200048000M3189

2 คร้ังที่ 483

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางของครูและ
นักเรียนที่เขา้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ให้แกน่ักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9
 เพื่อเขา้รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ คร้ังที่
 1 ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 29-30  
เมษายน  2561 ณ โรงเรียนมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) และ
โรงแรมรอยลัริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร

17,100.00 0.00 0.00 0.00 17,100.00 -             0 200048000M3189

34,200.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000434032000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  2561



แผนงาน บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิง่แวดล้อม งบด าเนินงาน

โครงการ  สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น  าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่ ครั งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 399
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเขา้ร่วมกจิกรรม
โครงการค่าพลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
โรงเรียนสีขาว ประจ าปี 2561

12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -             
ร.ร.เบญจมราชู
ทิศ/ทุ่งสง/สตรี
พัทลุง/ก.ส่งเสริมฯ

200048000M3190

12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000443041000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  2561



แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบด าเนินงาน

โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 382

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้เขา้
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝ่ังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จติพอเพียง ความอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต ระหว่างวันที่ 13-16 
มี.ค. 61 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส 
กรุงเทพมหานคร

5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 100.00        ก.ส่งเสริมฯ 200048000M3192

2 คร้ังที่ 445

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้เขา้
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 2-7
 เม.ย. 61 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพมหานคร

11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 100.00        ก.ส่งเสริมฯ/ICT 200048000M3192

3 คร้ังที่ 532

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกนัฏาร
ทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)

147,000.00 0.00 0.00 9,400.83 137,599.17 6.40           
ปากพะยนูพิทยา
คาร/ก.ส่งเสริมฯ

200048000M3192

163,500.00 0.00 0.00 25,900.83 137,599.17 15.84รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000450037000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 1  มิถุนายน  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 1  มิถุนายน  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

9 คร้ังที่ 325

ค่าหนังสือเรียน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับภาคเรียนที่ 
2/2560 จ านวน 3 รายการ และจดัสรร
สมทบเพิ่มของภาคเรียนที1่/2560 กรณีที่มี
ครอบครัวได้รับอนุญาตให้จดัการสึกษาขั้น
พื้นฐานเพิ่มใหม่ จ านวน 5 รายการ ให้แก่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุก
เขตที่มีผู้จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวและโดยสถานประกอบ

1,257.00 0.00 0.00 0.00 1,257.00 -             0 200048000M3160



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

10 คร้ังที่ 325

ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับภาคเรียนที่ 
2/2560 จ านวน 3 รายการ และจดัสรร
สมทบเพิ่มของภาคเรียนที1่/2560 กรณีที่มี
ครอบครัวได้รับอนุญาตให้จดัการสึกษาขั้น
พื้นฐานเพิ่มใหม่ จ านวน 5 รายการ ให้แก่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุก
เขตที่มีผู้จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวและโดยสถานประกอบ

460.00 0.00 0.00 0.00 460.00 -             0 200048000M3160

11 คร้ังที่ 325

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับภาคเรียนที่ 
2/2560 จ านวน 3 รายการ และจดัสรร
สมทบเพิ่มของภาคเรียนที1่/2560 กรณีที่มี
ครอบครัวได้รับอนุญาตให้จดัการสึกษาขั้น
พื้นฐานเพิ่มใหม่ จ านวน 5 รายการ ให้แก่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุก
เขตที่มีผู้จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวและโดยสถานประกอบ

500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 -             0 200048000M3160



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

12 คร้ังที่ 325

ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับภาค
เรียนที่ 2/2560 จ านวน 3 รายการ และ
จดัสรรสมทบเพิ่มของภาคเรียนที1่/2560 
กรณีที่มีครอบครัวได้รับอนุญาตให้จดัการ
สึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มใหม่ จ านวน 5 รายการ 
ให้แกส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกเขตที่มีผู้จดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัวและโดยสถานประกอบ

950.00 0.00 0.00 0.00 950.00 -             0 200048000M3160

13 คร้ังที่ 325

ค่าจดัการเรียนการสอน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับภาคเรียนที่ 
2/2560 จ านวน 3 รายการ และจดัสรร
สมทบเพิ่มของภาคเรียนที1่/2560 กรณีที่มี
ครอบครัวได้รับอนุญาตให้จดัการสึกษาขั้น
พื้นฐานเพิ่มใหม่ จ านวน 5 รายการ ให้แก่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุก
เขตที่มีผู้จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวและโดยสถานประกอบ

10,606.00 0.00 0.00 0.00 10,606.00 -             0 200048000M3160

14 คร้ังที่ 523

ค่าจดัการเรียนการสอน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) จ านวน 
5 รายการ

68,115,800.00 0.00 0.00 68,115,800.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ ยมืเงิน กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

15 คร้ังที่ 523

ค่าหนังสือเรียน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) จ านวน 
5 รายการ

25,993,565.00 0.00 0.00 25,993,565.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

16 คร้ังที่ 523

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) จ านวน 
5 รายการ

17,034,500.00 0.00 0.00 17,034,500.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

17 คร้ังที่ 523

ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) จ านวน 
5 รายการ

7,901,210.00 0.00 0.00 7,901,210.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

18 คร้ังที่ 523

ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) 
จ านวน 5 รายการ

16,455,025.00 0.00 0.00 16,455,025.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรงเรียน

200048000M3160

271,387,563.00 0.00 0.00 271,373,790.00 13,773.00 99.99รวม


