
   

                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ที่.............................................................................. วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

                เร่ืองเดิม    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

งบประมาณป ๒๕๖๒ งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

                ขอเท็จจริง   กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ขอรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๒ 

ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณ

มาให  ซึ่งสรุปไดดังเอกสารที่แนบ

                ระเบียบ/กฎหมาย           -

                ขอพิจารณา                 -

                ขอเสนอแนะ                 -

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เอกสารแนบ : รายละเอียดฯ , 

เอกสารแนบ : รายละเอียดใน GFMIS , 

เอกสารแนบ : รายละเอียดทะเบียนคุมในมือ ,

 

(นางสาวสุไวบะ อุมา) 

ลูกจางชั่วคราว

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา เห็นควรประการใดโปรดส่ังการ 

 

(นางเนตรชนก ศรีรัตน) 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

๘ มิ.ย. ๒๕๖๒

เพื่อโปรดทราบ 

 

(นายภานุวัชร แกวลําหัด) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒

ทราบ 

 

http://office.sea12.go.th/2562/data/tkk1/25620607_161034_6844.pdf
http://office.sea12.go.th/2562/data/tkk1/25620607_161050_5239.pdf
http://office.sea12.go.th/2562/data/tkk1/25620607_161101_6442.pdf


(นายสมบูรณ เรืองแกว) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒



ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓

๑ งบด ำเนินงำน ๕๖,๐๗๐,๙๓๓ ๘๒๒,๘๐๖.๙๐ ๓๒,๑๐๓,๘๘๕.๒๒ ๒๓,๑๔๔,๒๔๐.๘๘ ๑.๔๗ ๕๗.๒๖ ๓๖.๐๐ ๕๗.๐๐ ๘๐.๐๐

๒ งบลงทนุ ๙๓,๑๓๔,๙๐๐ ๔๗,๙๗๔,๘๘๐.๐๐ ๓๗,๐๙๗,๖๓๔.๗๕ ๘,๐๖๒,๓๘๕.๒๕ ๕๑.๕๑ ๓๙.๘๓ ๒๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๖๕.๐๐

๓ งบเงินอุดหนุน ๒๗๖,๙๘๕,๖๕๓ ๐.๐๐ ๒๗๖,๙๐๓,๑๕๓.๐๐ ๘๒,๕๐๐.๐๐ ๙๙.๙๗

๔๒๖,๑๙๑,๔๘๖ ๔๘,๗๙๗,๖๘๖.๙๐ ๓๔๖,๑๐๔,๖๗๒.๙๗ ๓๑,๒๘๙,๑๒๖.๑๓ ๑๑.๔๕ ๘๑.๒๑ ๓๒.๐๐ ๕๔.๐๐ ๗๗.๐๐

ผลการเบิกจา่ยตามมต ิครม.

ณ  วันที ่๔  มถุินายน  ๒๕๖๒

รายงานผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าป ี๒๕๖๒ 

ผลการเบกิจ่าย
ผลการก่อหน้ี

 PO

รวม

ที่ รายการ งบประมาณ ก่อหน้ี PO เบกิจ่าย คงเหลือ



หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 5 
วนัท่ีพิมพ ์  04 มิถุนายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400726 2000406036000000 6211200 P8000  896,000.00  7,000.00  889,000.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000432031000000 6211200 P8000  3,363,800.00  478,190.00  2,885,610.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000433022500015 6211410 P8000  35,411,778.00  35,411,778.00  0.00 ค่าหนงัสือเรียน นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000433022500149 6211410 P8000  18,147,450.00  18,147,450.00  0.00 ค่าอุปกรณ์การเรียน นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000433022500167 6211410 P8000  16,503,950.00  16,503,950.00  0.00 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000433022500267 6211410 P8000  37,795,475.00  37,795,475.00  0.00 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000433022500384 6211410 P8000  169,002,000.00  168,919,500.00  82,500.00 ค่าจดัการเรียนการสอน นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000433061000000 6211200 P8000  4,439,460.00  2,014,715.84  2,424,744.16 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000433062000000 6211200 P8000  170,500.00  54,402.00  116,098.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000438008000000 6211100 P8000  6,331,908.00  5,702,805.33  629,102.67 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000438008000000 6211200 P8000  6,326,263.00  3,072,223.22  3,254,039.78 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439002000000 6211200 P8000  27,572,167.00  17,724,562.89  9,847,604.11 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439002110QQ
M 

6211310 P8000  900,000.00  0.00  900,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับวงโยธวาทิต (Shopping List) นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439002110QSE 6211310 P8000  116,000.00  0.00  116,000.00 โทรทศัน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดบัความละเ นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439002410ZZZ 6211320 P8000  37,900.00  0.00  37,900.00 ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003000000 6211200 P8000  4,594,735.00  2,505,002.84  2,089,732.16 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110044 6211310 P8000  147,000.00  147,000.00  0.00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประม นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110098 6211310 P8000  75,000.00  73,500.00  1,500.00 เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ช นครศรีธรรมราช 
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400726 2000439003110136 6211310 P8000  25,000.00  24,900.00  100.00 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ส านกังานเข นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110172 6211310 P8000  18,000.00  17,900.00  100.00 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดบั
ศูนยบ์ 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110217 6211310 P8000  19,300.00  18,500.00  800.00 กลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอลความ
ละเอียดไ 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110230 6211310 P8000  27,700.00  26,900.00  800.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110239 6211310 P8000  42,500.00  39,900.00  2,600.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110247 6211310 P8000  13,100.00  12,900.00  200.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110269 6211310 P8000  23,200.00  22,900.00  300.00 โทรทศัน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดบัความละเ นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110302 6211310 P8000  18,000.00  18,000.00  0.00 เคร่ืองเจาะกระดาษและเขา้เล่มแบบเจาะกระ
ดา 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110311 6211310 P8000  14,000.00  13,900.00  100.00 เคร่ืองดูดฝุ่ น ขนาด 25 ลิตร ส านกังานเขตพ นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110351 6211310 P8000  11,000.00  11,000.00  0.00 ตูเ้หล็ก 2 บาน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษ นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003110367 6211310 P8000  23,700.00  23,400.00  300.00 ตูเ้หล็ก 4 ล้ินชกั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการ นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410035 6211320 P8000  528,500.00  528,000.00  500.00 ส้วมนกัเรียนชาย 6 ท่ี/49 โรงเรียนเชียรให นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410036 6211320 P8000  434,200.00  434,000.00  200.00 ส้วมนกัเรียนหญิง 6 ท่ี/49 โรงเรียนพรหมคี นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410037 6211320 P8000  2,570,000.00  2,570,000.00  0.00 โรงอาหาร 260 ท่ีนัง่ โรงเรียนนิคมควนขนุน นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410038 6211320 P8000  5,287,000.00  5,287,000.00  0.00 โรงอาหาร 500 ท่ีนัง่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิ นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410039 6211320 P8000  5,279,000.00  5,279,000.00  0.00 โรงอาหาร 500 ท่ีนัง่ โรงเรียนสิชลประชาสร นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410040 6211320 P8000  5,421,000.00  4,644,000.00  777,000.00 โรงฝึกงาน 204/27 โรงเรียนบางขนัวิทยา ต าบ นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410041 6211320 P8000  446,200.00  445,920.00  280.00 ส้วมนกัเรียนหญิง 6 ท่ี/49 โรงเรียนชะอวดเ นครศรีธรรมราช 
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400726 2000439003410042 6211320 P8000  2,760,000.00  2,719,798.50  40,201.50 โรงอาหาร 260 ท่ีนัง่ โรงเรียนกรุงหยนัวิท นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410043 6211320 P8000  2,580,000.00  2,455,040.00  124,960.00 โรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนตะโหมด ต าบล
แม่ข 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410044 6211320 P8000  510,200.00  399,800.00  110,400.00 ส้วมนกัเรียนชาย 4 ท่ี/49 โรงเรียนหารเทาร นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410235 6211320 P8000  159,100.00  159,100.00  0.00 ลานกีฬาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) 

โรงเร 
นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410236 6211320 P8000  888,000.00  888,000.00  0.00 สนามกีฬาอเนกประสงค ์โรงเรียน
มธัยมศึกษาจุ 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410238 6211320 P8000  159,100.00  159,000.00  100.00 ลานกีฬาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) 

โรงเร 
นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410331 6211320 P8000  277,500.00  276,970.00  530.00 ถงัน ้า ค.ส.ล. 9/9 โรงเรียนขนุทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410332 6211320 P8000  293,300.00  293,300.00  0.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม หนา 

0.1 
นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410333 6211320 P8000  95,300.00  95,300.00  0.00 ร้ัวลวดหนาม ขนาด 9 เส้น โรงเรียนนบพิต าวิ นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410334 6211320 P8000  52,900.00  52,900.00  0.00 ร้ัวลวดหนาม ขนาด 9 เส้น โรงเรียนกงหราพิช นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410335 6211320 P8000  211,700.00  211,700.00  0.00 ร้ัวลวดหนาม ขนาด 9 เส้น โรงเรียนอุดมวิทย นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410336 6211320 P8000  401,300.00  401,300.00  0.00 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) 

โรง 
นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410337 6211320 P8000  542,300.00  0.00  542,300.00 ถงัน ้า ค.ส.ล. 18/12 โรงเรียนโมคลานประชาส นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410747 6211320 P8000  438,100.00  438,100.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410748 6211320 P8000  923,700.00  720,560.00  203,140.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410749 6211320 P8000  341,400.00  341,400.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410750 6211320 P8000  2,913,800.00  2,200,000.00  713,800.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410751 6211320 P8000  424,000.00  423,681.27  318.73 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=37.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=38.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=39.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=40.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=41.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=42.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=43.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=44.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=45.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=46.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=47.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=48.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=49.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=50.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=51.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=52.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=53.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0
../../Downloads/Attribute_Zfma55.aspx?SumFundedBud01=54.00&Vers=0


หนา้ท่ี 4 จากทั้งหมด 5 
วนัท่ีพิมพ ์  04 มิถุนายน 

2562 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400726 2000439003410752 6211320 P8000  408,000.00  408,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410753 6211320 P8000  120,300.00  120,300.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410754 6211320 P8000  590,800.00  590,000.00  800.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410755 6211320 P8000  82,200.00  82,200.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410756 6211320 P8000  2,220,100.00  2,220,000.00  100.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410757 6211320 P8000  220,000.00  220,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410758 6211320 P8000  344,100.00  344,100.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410759 6211320 P8000  425,800.00  425,700.00  100.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410760 6211320 P8000  256,200.00  255,996.00  204.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410762 6211320 P8000  379,400.00  379,400.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003410D89 6211320 P8000  1,655,000.00  1,300,000.00  355,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบและส 

นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003420014 6211320 P8000  11,720,000.00  11,720,000.00  0.00 โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ป นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003420015 6211320 P8000  12,455,000.00  10,843,733.46  1,611,266.54 โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ป นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003420110 6211320 P8000  8,778,000.00  8,778,000.00  0.00 โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ป นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003420111 6211320 P8000  7,933,500.00  7,757,838.52  175,661.48 โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ป นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003420112 6211320 P8000  8,097,500.00  7,752,677.00  344,823.00 โรงอาหาร/หอประชุม แบบ 101ล./27 (พิเศษ) ป นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439003500002 6211410 P8000  125,000.00  125,000.00  0.00 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439004000000 6211200 P8000  1,892,500.00  1,253,648.00  638,852.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 
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 หนา้ท่ี 5 จากทั้งหมด 5 
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2019 2000400726 2000439007000000 6211200 P8000  38,600.00  11,812.00  26,788.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439007120048 6211310 P8000  1,000,000.00  0.00  1,000,000.00 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์อ่ืนๆ โรงเรียนเฉลิมพร นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000439007120068 6211310 P8000  1,000,000.00  0.00  1,000,000.00 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์อ่ืนๆ โรงเรียนเตรียมอ นครศรีธรรมราช 

2019 2000400726 2000461037000000 6211200 P8000  445,000.00  102,330.00  342,670.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

 426,191,486.00  394,902,359.87  31,289,126.13 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 426,191,486.00  394,902,359.87  31,289,126.13 ** 2019  

 426,191,486.00  394,902,359.87  31,289,126.13 *** 
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แผนงาน พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทนุ

ผลผลติ  ผู้จบการศึกษาภาคบงัคับ/ผู้จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบกิ คงเหลอื ผลการเบกิจา่ย หมายเหตุ รหสังประมาณ

1 คร้ังที่ 10
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101 ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงชัน้บน
เปน็โรงพลศึกษา

8,778,000.00 0.00 8,778,000.00 0.00 100.00        ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา 2000439003420110

2 คร้ังที่ 10
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101 ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงชัน้บน
เปน็โรงพลศึกษา

7,933,500.00 0.00 7,757,838.52 175,661.48 97.79          ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม 2000439003420111

3 คร้ังที่ 10
โรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101 ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงชัน้บน
เปน็โรงพลศึกษา

8,097,500.00 0.00 7,752,677.00 344,823.00 95.74          ร.ร.ควนขนนุ 2000439003420112

4 คร้ังที่ 37
โทรทัศนสี์แอลอดีี (LEDTV)ระดับความละเอยีดจอภาพ 
1920x108 พิกเซล ขนาด 55 นิว้

116,000.00 0.00 0.00 116,000.00 -             
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
อนสุรณ์ฯ

2000439002110QSE

5 คร้ังที่ 37 ครุภณัฑ์ส าหรับวงโยธวาทิต (ShoppingList) 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 -             ร.ร.ฉวางรัชดาภเิษก 2000439002110QQM

6 คร้ังที่ 58
เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้า
เล่มมือโยก ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มรีาคา
ต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 100.00        สพม.12 2000439003110302

7 คร้ังที่ 58
เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 
ครุภณัฑ์ที่มรีาคาต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

14,000.00 0.00 13,900.00 100.00 99.29          สพม.12 2000439003110311

8 คร้ังที่ 58
ตู้เหล็ก 2 บาน ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มี
ราคาต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 100.00        สพม.12 2000439003110351

9 คร้ังที่ 58
ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มี
ราคาต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

23,700.00 0.00 23,400.00 300.00 98.73          สพม.12 2000439003110367

10 คร้ังที่ 58
กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอลความละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 20 
ล้านพิกเซล ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มรีาคา
ต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

19,300.00 0.00 18,500.00 800.00 95.85          สพม.12 2000439003110217

ทะเบยีนคุมการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต12
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ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบกิ คงเหลอื ผลการเบกิจา่ย หมายเหตุ รหสังประมาณ

11 คร้ังที่ 58
เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 
ANSILumens ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มี
ราคาต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

27,700.00 0.00 26,900.00 800.00 97.11          สพม.12 2000439003110230

12 คร้ังที่ 58
เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSILumens ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มี
ราคาต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

42,500.00 0.00 39,900.00 2,600.00 93.88          สพม.12 2000439003110239

13 คร้ังที่ 58
จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมมุ ขนาด 120 นิว้
 ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มรีาคาต่อหนว่ยต า
กว่า 1 ล้านบาท

13,100.00 0.00 12,900.00 200.00 98.47          สพม.12 2000439003110239

14 คร้ังที่ 58
โทรทัศนสี์ แอลอดีี (LED TV)ระดับความละเอยีดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล ขนาด 55นิว้ ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มรีาคาต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

23,200.00 0.00 22,900.00 300.00 98.71          สพม.12 2000439003110269

15 คร้ังที่ 58
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ส าหรับงานประมวลผล ค่าครุภณัฑ์ 
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มรีาคาต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

147,000.00 0.00 147,000.00 0.00 100.00        สพม.12 2000439003110044

16 คร้ังที่ 58
เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนดิLED ขาวด า ชนดิ Network แบบที่
2 (33 หนา้/นาท)ี ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มี
ราคาต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

75,000.00 0.00 73,500.00 1,500.00 98.00          สพม.12 2000439003110098

17 คร้ังที่ 58
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มรีาคาต่อหนว่ยต ากว่า 1 ล้านบาท

25,000.00 0.00 24,900.00 100.00 99.60          สพม.12 2000439003110136

18 คร้ังที่ 58
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ครุภณัฑ์ที่มรีาคาต่อหนว่ยต า
กว่า 1 ล้านบาท

18,000.00 0.00 17,900.00 100.00 99.44          สพม.12 2000439003110172

19 คร้ังที่ 204
ร้ัวลวดหนามขนาด 9 เส้น ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีา
คมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

52,900.00 0.00 52,900.00 0.00 100.00        ร.ร.กงหราพิชากร 2000439003410334

20 คร้ังที่ 204
โรงอาหาร 260 ที่นัง่ ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคม
ต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

2,760,000.00 2,346,000.00 373,798.50 40,201.50 13.54          ร.ร.กรุงหยันวิทยาคาร 2000439003410042



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบกิ คงเหลอื ผลการเบกิจา่ย หมายเหตุ รหสังประมาณ

21 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

424,000.00 0.00 423,681.27 318.73 99.92          ร.ร.กา้งปลาวิทยาคม 2000439003410751

22 คร้ังที่ 204
ถังน้ า ค.ส.ล.9/9  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อ
หนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

277,500.00 276,970.00 0.00 530.00 -             ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม 2000439003410331

23 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อ
หนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

408,000.00 0.00 408,000.00 0.00 100.00        ร.ร.เขาชัยสน 2000439003410752

24 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อ
หนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

2,913,800.00 2,200,000.00 0.00 713,800.00 -             ร.ร.ควนเกยสุทธิวิทยา 2000439003410750

25 คร้ังที่ 204
ลานกฬีาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)  ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

159,100.00 0.00 159,100.00 0.00 100.00        
ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์
อทุิศ

2000439003410235

26 คร้ังที่ 204
ส้วมนกัเรียนหญิง 6 ที่/49  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มี
ราคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

446,200.00 0.00 445,920.00 280.00 99.94          
ร.ร.ชะอวดเคร่งธรรม
วิทยา

2000439003410041

27 คร้ังที่ 204
ส้วมนกัเรียนชาย 6 ที่/49  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มี
ราคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

528,500.00 528,000.00 0.00 500.00 -             ร.ร.เชียรใหญ่ 2000439003410035

28 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

590,800.00 0.00 590,000.00 800.00 99.86          ร.ร.ตระพังพิทยาคม 2000439003410754

29 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 100.00        ร.ร.ตะแพนพิทยา 2000439003410757

30 คร้ังที่ 204
โรงฝึกงาน 102/27  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคม
ต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

2,580,000.00 1,806,000.00 649,040.00 124,960.00 25.16          ร.ร.ตะโหมด 2000439003410043

31 คร้ังที่ 204
ลานกฬีาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)  ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

159,100.00 0.00 159,000.00 100.00 99.94          ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร 2000439003410238



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบกิ คงเหลอื ผลการเบกิจา่ย หมายเหตุ รหสังประมาณ

32 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

2,220,100.00 2,220,000.00 0.00 100.00 -             ร.ร.ทุ่งสงวิทยา 2000439003410756

33 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

438,100.00 0.00 438,100.00 0.00 100.00        ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม 2000439003410747

34 คร้ังที่ 204
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิมหนา 0.12 เมตร กว้าง 4 
เมตร  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 
10 ล้านบาท

293,300.00 0.00 293,300.00 0.00 100.00        ร.ร.ธัญญาวดีศึกษา 2000439003410332

35 คร้ังที่ 204
ร้ัวลวดหนามขนาด 9 เส้น  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มี
ราคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

95,300.00 0.00 95,300.00 0.00 100.00        ร.ร.นบพิต าวิทยา 2000439003410333

36 คร้ังที่ 204
โรงอาหาร 260 ที่นัง่  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคม
ต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

2,570,000.00 1,799,000.00 771,000.00 0.00 30.00          
ร.ร.นคิมควนขนนุ
วิทยา

2000439003410037

37 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

82,200.00 82,200.00 0.00 0.00 -             ร.ร.บางแกว้พิทยาคม 2000439003410755

38 คร้ังที่ 204
โรงฝึกงาน 204/27  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคม
ต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

5,421,000.00 4,644,000.00 0.00 777,000.00 -             ร.ร.บางขันวิทยา 2000439003410040

39 คร้ังที่ 204
ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไมต่อกเข็ม)  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

401,300.00 401,300.00 0.00 0.00 -             ร.ร.ประภสัสรรังสิต 2000439003410336

40 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

923,700.00 720,560.00 0.00 203,140.00 -             
ร.ร.ประสาธนร์าษฎร์
บ ารุง

2000439003410748

41 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

120,300.00 0.00 120,300.00 0.00 100.00        
ร.ร.ปา่พะยอมพิทยา
คม

2000439003410753



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบกิ คงเหลอื ผลการเบกิจา่ย หมายเหตุ รหสังประมาณ

42 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

425,800.00 425,700.00 0.00 100.00 -             ร.ร.พนางตุง 2000439003410759

43 0
ส้วมนกัเรียนหญิง 6 ที่/49  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มี
ราคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

434,200.00 0.00 434,000.00 200.00 99.95          ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม 2000439003410036

44 คร้ังที่ 204
สนามกฬีาอเนกประสงค์  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีา
คมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

888,000.00 0.00 888,000.00 0.00 100.00        
ร.ร.มธัยมศึกษาจุฬา
ภรณ์

2000439003410236

45 คร้ังที่ 204
ถังน้ า ค.ส.ล.18/12  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคม
ต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

542,300.00 0.00 0.00 542,300.00 -             
ร.ร.โมคลานประชา
สรรค์

2000439003410337

46 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

341,400.00 0.00 341,400.00 0.00 100.00        
ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ
ศึกษา

2000439003410749

47 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

379,400.00 0.00 379,400.00 0.00 100.00        ร.ร.วังหนิวิทยาคม 2000439003410762

48 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

256,200.00 0.00 255,996.00 204.00 99.92          ร.ร.ศรีบรรพตพิทยาคม 2000439003410760

49 คร้ังที่ 204
โรงอาหาร 500 ที่นัง่  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคม
ต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

5,287,000.00 5,287,000.00 0.00 0.00 -             
ร.ร.สวนกหุลาบ
วิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

2000439003410038

50 คร้ังที่ 204
โรงอาหาร 500 ที่นัง่  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคม
ต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

5,279,000.00 5,279,000.00 0.00 0.00 -             ร.ร.สิชลประชาสรรค์ 2000439003410039

51 คร้ังที่ 204
ส้วมนกัเรียนชาย 4 ที่/49  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มี
ราคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

510,200.00 399,800.00 0.00 110,400.00 -             
ร.ร.หารเทารังสี
ประชาสรรค์

2000439003410044



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบกิ คงเหลอื ผลการเบกิจา่ย หมายเหตุ รหสังประมาณ

52 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

1,655,000.00 0.00 1,300,000.00 355,000.00 78.55          ร.ร.อนิทร์ธานวีิทยาคม 2000439003410D89

53 คร้ังที่ 204
ร้ัวลวดหนามขนาด 9 เส้น  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มี
ราคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

211,700.00 0.00 211,700.00 0.00 100.00        ร.ร.อดุมวิทยายน 2000439003410335

54 คร้ังที่ 204
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอืน่ 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 
ล้านบาท

344,100.00 0.00 344,100.00 0.00 100.00        ร.ร.อดุมวิทยายน 2000439003410758

55 คร้ังที่ 204
โรงอาหาร-หอประชุมแบบ101ล./27(พิเศษ) ปรับปรุงชัน้บนเปน็
โรงพลศึกษา  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ย
ต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป

12,455,000.00 9,597,350.00 1,246,383.46 1,611,266.54 10.01          ร.ร.ชะอวด 2000439003420015

56 คร้ังที่ 204
โรงอาหาร-หอประชุมแบบ101ล./27(พิเศษ) ปรับปรุงชัน้บนเปน็
โรงพลศึกษา  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ที่มรีาคมต่อหนว่ย
ต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป

11,720,000.00 9,962,000.00 1,758,000.00 0.00 15.00          ร.ร.หวัไทรบ ารุงราษฎร์ 2000439003420014

57 คร้ังที่ 507

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ อืน่ๆ ส าหรับโรงเรียนในโครงการหอ้งเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม และ
โครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.ครุภ ณฑ์ที่มรีาคาต่อหนว่ย
ตังแต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป
           

1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -             ร.ร.เฉลิมพระเกรีติฯ 2000439007120048

58 คร้ังที่ 507

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ อืน่ๆ ส าหรับโรงเรียนในโครงการหอ้งเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม และ
โครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.ครุภ ณฑ์ที่มรีาคาต่อหนว่ย
ตังแต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป
           

1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -             
ร.ร.เตรียมอดุมศึกษา
ภาคใต้

2000439007120068

59 คร้ังที่ 559
ค่ากอ่สร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงกอ่สร้าง
ประกอบอืน่ที่ช ารุดทรุดโทรมและประสบอบุติัภยั

37,900.00 0.00 0.00 37,900.00 -             ร.ร.นบพิต าวิทยา 2000439002410ZZZ

93,134,900.00 47,974,880.00 37,097,634.75 8,062,385.25 39.83          รวม



แผนงาน บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบด าเนินงาน

โครงการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ  PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 300

เพื่อเป็นค่าเบีย้เล้ียงและค่าพาหนะในการเดินทางเขา้ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จดัการค่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม
และทักษะชีวิต เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงค์

7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 100.00        ก.ส่งเสริมฯ สพม.12 200048000N3074

2 คร้ังที่ 456
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คร้ังที่ 2

889,000.00 0.00 0.00 889,000.00 -            ก.ส่งเสริมฯ สพม.12 200048000N3074

896,000.00 0.00 7,000.00 889,000.00 0.78           

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000406036000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562

รวม



แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง งบด าเนินงาน

โครงการ  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 79
เพื่อใช้ด าเนินการจา้งบุคลากรปฏิบัติงาน ส าหรับโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
ส่ิงแวดล้อม

180,000.00 0.00 59,516.00 120,484.00 33.06         โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 200048000N3076

2 คร้ังที่ 118
เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

1,920,000.00 0.00 379,066.00 1,540,934.00 19.74         โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 200048000N3076

3 คร้ังที่ 151

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ใน4ภูมิภาค ภคใต้ ระหว่างวันที่ 
8-10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จงัหวัดตรัง

41,760.00 0.00 39,608.00 2,152.00 94.85         

ท่าศาลาประสิทธิ์
ศึกษา/สตรีพัทลุง/
จฬุาภรณราช
วิทยาลัยฯ/ประสาธน์
ราษฎร์บ ารุง

200048000N3081

4 คร้ังที่ 314
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารการจดัสอบด้วยขอ้สอบมาตรฐาน
ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

1,188,040.00 0.00 0.00 1,188,040.00 -            
โรงเรียนในสังกดั 21 
โรง ก.นิเทศ สพม.12

200048000N3084

5 คร้ังที่ 526

เพื่อเป็นค่าวัสดุการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณด้วย IoT และ
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการค านวณด้วย IoT และ
การใช้ Fabrication Lab ส าหรับครูมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 
9-12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียน บ้านวิทยาศษสตร์สิ
รินธรอทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 -            
ร.ร.สตรีพัทลุง, 
เบญจมราชูทิศ

200048000N3076

3,363,800.00 0.00 478,190.00 2,885,610.00 14.22         

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000432031000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562

รวม



แผนงาน ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยนื งบด าเนินงาน

โครงการ  ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 44
ค่าตอบแทนจา้งอตัราจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 
ระยะเวลา 5 เดือน (1 พฤษจกิายน 2561 - 31 มีนาคม 2562)

1,445,000.00 0.00 1,409,354.84 35,645.16 97.53          
โรงเรียนในสังกดั 
17 โรง

200048000N3097

2 คร้ังที่ 198

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเจา้หน้าที่ศูนยเ์ครือขา่ยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจนีเพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางและจดัท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจนี ในวันที่ 16 - 17 พฤศจกิายน 
2561 ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 100.00        
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000N3096

3 คร้ังที่ 271

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาที่ขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

1,367,500.00 0.00 589,496.00 778,004.00 43.11          ก.บุคคลฯ สพม.12 200048000N3096

4 คร้ังที่ 315

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลและค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล

60,000.00 0.00 8,265.00 51,735.00 13.78          ก.นิเทศ สพม.12 200048000N3091

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000433061000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

5 คร้ังที่ 392

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดันิทรรศการและค่าใช้จา่ยในการเดิน
ทางเขา้ร่วมการประชุมสรุปแนวทางการเรียนการสอนและ
ทักษะชีวิต ภายใต้โครงการท ามาค้าขายของโรงเรียนโครงการ
สานพลังประชารัฐและโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
ในพื้นที่ภาคใต้  ระหว่างวันที่ 12-14  มีนาคม  2562 ณ โรงแรม
หาดแกว้รีสอร์ท  จงัหวัดสงขลา

27,360.00 0.00 0.00 27,360.00 -             
ร.ร.นิคมควนขนุน
วิทยา

200048000N3091

6 คร้ังที่ 443
เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกคนดีเริมที่ใจของมูลนิธิครอบครัว
พอเพียง

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 -             0 200048000N3096

7 คร้ังที่ 497

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เขา้ศึกษาต่อใน
สถาบันอดุมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีงบประมาณ
 2562

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -             
กลุ่มส่งเสริมการ
จดัการศึกษา สพ
ม.12

200048000N3096

8 คร้ังที่ 536

เพื่อจดัซ้ือหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี และด าเนินการจดักจิกรรม
รณรงค์ ติดตาม รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอา่นตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารีของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐานทราบ

64,000.00 0.00 0.00 64,000.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 
13 โรง

200048000N3096

9 คร้ังที่ 540

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจดักจิกรรมส่งเสริมการอา่นโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี ระหว่างวันที่ 
25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00        ก.นิเทศ สพม.12 200048000N3096

10 คร้ังที่ 554
ค่าตอบแทนจา้งอตัราจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 
ระยะเวลา 5 เดือน (1 พฤษภาคม - 30 กนัยายน 2562)

1,445,000.00 0.00 0.00 1,445,000.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 
17 โรง

200048000N3097

4,439,460.00 0.00 2,014,715.84 2,424,744.16 45.38          รวม



แผนงาน ยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยนื งบด าเนินงาน

โครงการ  เสริมสร้างระเบียบวนัิย คุณธรรมและจริยธรรม

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 124
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมการประชุมปฏิบัติการ
จดัท าแผนและแนวทางการด าเนินงานส าหรับทีมเคล่ือนที่เร็ว 
(Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

5,500.00 0.00 5,440.00 60.00 98.91          ก.นิเทศ สพม.12 200048000N3100

2 คร้ังที่ 173
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการพัฒนาอตัราจา้งปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29,400.00 0.00 28,650.00 750.00 97.45          
ก.พัฒนาครูฯ สพ
ม.12

200048000N3100

3 คร้ังที่ 279

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมการจดัประกวดแขง่ขนั
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกยีรติ "เยาวชนไทย ท าดี ถวายใน
หลวง" ปีที่ 13 ปีการศึกษา 2561 (ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 
31 มกราคม - 5 กมุภาพันธ์ 2562 ณ วิเทรน อนิเตอร์เนชั่นแนล
เฮ้าส์ จ ากดั ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และหอประชุมคุรุสภา

9,100.00 0.00 9,100.00 0.00 100.00        
โรงเรียนพระ
พรหมพิทยานุสรณ์

200048000N3109

4 คร้ังที่ 269
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมการอบรมสัมนนาสภา
นักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 
มกราคม 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จงัหวัดปทุมธานี

16,000.00 0.00 11,212.00 4,788.00 70.08          
ร.ร.นาบอน/ร.ร.
ปากพะยนูพิทยา
คาร

200048000N3099

5 คร้ังที่ 545
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คร้ังที่ 3

36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 
47 โรง

200048000N3100

6 คร้ังที่ 576

เพื่อเป็นค่าเบีย้เล้ียงและค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมการ
ประชุมเตรียมความพร้อมให้แกน่ักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 
รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เพื่อเขา้รับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ คร้ัง
ที่ 1 ประจ าปี 2562 ให้กบันักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่
 9 และรุ่นที่ 10 และครูผู้ดูแลนักเรียน

74,500.00 0.00 0.00 74,500.00 -             

ฉลองรัฐราษฎร์
อทุิศ,แหลม
ราษฎร์บ ารุง,เขา
ชัยสน,พัทลุง
พิทยาคม

200048000N3099

170,500.00 0.00 54,402.00 116,098.00 31.91          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000433062000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562

รวม



แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) งบบุคลากร

ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 19
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อเบิกจา่ยให้กบั
พนักงานราชการตามกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการรอบที่ 4 
(พ.ศ.2560-2563) ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

2,064,108.00 0.00 2,064,108.00 0.00 100.00        สพม.12 200048000N3101

2 คร้ังที่ 187
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อเบิกจา่ยให้กบั
พนักงานราชการตามกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการรอบที่ 4 
(พ.ศ.2560-2563) ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2562)

1,999,000.00 0.00 1,999,000.00 0.00 100.00        สพม.12 200048000N3101

3 คร้ังที่ 482

รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อเบิกจา่ยให้กบั
พนักงานราชการตามกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการรอบที่ 4 
(พ.ศ.2560-2563) ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 
2562)

2,268,800.00 0.00 1,639,697.33 629,102.67 72.27          สพม.12 200048000N3101

6,331,908.00 0.00 5,702,805.33 629,102.67 90.06          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000438008000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562

รวม



แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) งบด าเนินงาน

ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 19
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพื่อเบิกจา่ยให้กบั
พนักงานราชการตามกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการรอบที่ 4 
(พ.ศ.2560-2563) ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

73,203.00 0.00 73,203.00 0.00 100.00        สพม.12 200048000N3101

2 คร้ังที่ 33
รายการค่าเช่าบ้าน เพื่อเบิกจา่ยให้ขา้ราชการในสังกดัที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณีของปีงบประมาณ 2562

3,505,920.00 0.00 2,875,931.19 629,988.81 82.03          สพม.12 200048000N3101

3 คร้ังที่ 187
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพื่อเบิกจา่ยให้กบั
พนักงานราชการตามกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการรอบที่ 4 
(พ.ศ.2560-2563) ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2562)

75,200.00 0.00 75,200.00 0.00 100.00        สพม.12 200048000N3101

4 คร้ังที่ 437
รายการค่าเช่าบ้าน เพื่อเบิกจา่ยให้ขา้ราชการในสังกดัที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณีของปีงบประมาณ 2562 คร้ังที่ 2

2,582,140.00 0.00 0.00 2,582,140.00 -             สพม.12 200048000N3101

5 คร้ังที่ 482

รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพื่อเบิกจา่ยให้กบั
พนักงานราชการตามกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการรอบที่ 4 
(พ.ศ.2560-2563) ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 
2562)

75,400.00 0.00 47,889.03 27,510.97 63.51          สพม.12 200048000N3101

6 คร้ังที่ 482
รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการตามกรอบ
อตัราก าลังพนักงานราชการรอบที่ 4 (พ.ศ.2560-2563) 
ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม - กนัยายน 2562)

14,400.00 0.00 0.00 14,400.00 -             สพม.12 200048000N3101

6,326,263.00 0.00 3,072,223.22 3,254,039.78 48.56          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000438008000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562

รวม



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน

ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 5
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมประชุมเตรียมความ
พร้อมให้แกน่ักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเขา้รับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561

43,800.00 0.00 39,150.00 4,650.00 89.38          

ฉลองรัฐราษฎร์
อทุิศ/แหลม
ราษฎร์บ ารุง/เขา
ชัยสน/พัทลุง

200048000N3104

2 คร้ังที่ 13
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดัตามภารงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1

500,000.00 93,542.70 406,457.30 0.00 81.29          สพม.12 200048000N3105

3 คร้ังที่ 26

เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งอตัราจา้งปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
เฉพาะอตัราจา้งปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ และเงินประกนัสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 
2561 - มีนาคม  2562)

4,063,500.00 0.00 4,063,500.00 0.00 100.00        
โรงเรียนสังกดั 52
 โรง

200048000N3109

4 คร้ังที่ 34

รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อเป็นค่าตอบแทน
จา้งบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนือ่ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561-
มีนาคม 2562)

170,100.00 0.00 170,100.00 0.00 100.00        สพม.12 200048000N3105

5 คร้ังที่ 53
รายการค่าตอบแทนจา้งครูรายเดือนแกป้ัญหาสถานศึกษาขาด
แคลนครูขั้นวิกฤต ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561-มีนาคม 
2562)

1,984,500.00 0.00 1,984,500.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
21 โรง

200048000N3105

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000439002000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

6 คร้ังที่ 65

รายการค่าตอบแทนจา้งอตัราจา้งปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนใน
ส่วนที่เจยีดจา่ยจากงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561- 
มีนาคม 2562)

850,500.00 0.00 850,500.00 0.00 100.00        
โรงเรียนสังกดั 52
 โรง

200048000N3105

7 คร้ังที่ 66
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ ส าหรับครูดูแลนักเรียน
ประจ าพักนอน ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561- มีนาคม 
2562)

340,200.00 0.00 340,200.00 0.00 100.00        

โรงเรียนจฬุา
ภรณราช
วิทยาลัย/โรงเรียน
เฉลิมพระเกยีรติฯ

200048000N3109

8 คร้ังที่ 66
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ ส าหรับเจา้หน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)

472,500.00 0.00 472,500.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
5 โรง

200048000N3109

9 คร้ังที่ 68
รายการค่าตอบแทนจา้งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้ครบทุก
โรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 3 
เดือน (ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561)

1,242,000.00 0.00 1,242,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
46 โรง

200048000N3105

10 คร้ังที่ 87

เพื่อเป็นค่าเช่าอนิเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาจดัหาผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ตเอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 1 จ านวน 6 เดือน (ตุลาคม 2561
 - มีนาคม 2562)

1,761,000.00 529,264.20 722,754.60 508,981.20 41.04          
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง/สพม.12

200048000N3104

11 คร้ังที่ 108

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยการเดินทางของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ที่เขา้รับการอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ 
โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออก 2 รุ่น (รุ่นที่ 
1 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 
21-23 มกราคม 2562)

3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 100.00        ตสน.สพม.12 200048000N3104



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

12 คร้ังที่ 111
เพื่อเป็นค่าจา้งอตัราจา้งนักการภารโรงที่ได้รับจดัสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 -
 มีนาคม 2562)

56,700.00 0.00 56,700.00 0.00 100.00        

ร.ร.นาขยาด
วิทยาคาร และ
ป่าพะยอมพิทยา
คม

200048000N3104

13 คร้ังที่ 134
เพื่อด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

20,000.00 0.00 7,160.00 12,840.00 35.80          
ก.ส่งเสริมฯ สพ
ม.12

200048000N3106

14 คร้ังที่ 143

เพื่อเป็นค่าจา้งอตัราจา้งนักการภารโรงในส่วนที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจยีดจา่ยงบประมาณ 
ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) และเงิน
สมทบกองทุนประกนัสังคมร้อยละ 5

56,700.00 0.00 56,700.00 0.00 100.00        

ร.ร.นาขยาด
วิทยาคาร และ
ป่าพะยอมพิทยา
คม

200048000N3105

15 คร้ังที่ 150
เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอสิลามรายชั่วโมง ให้แก่
โรงเรียนที่มีการสอนวิชาอสิลามศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561

496,000.00 0.00 329,400.00 166,600.00 66.41          
โรงเรียนในสังกดั 
10 โรง

200048000N3105

16 คร้ังที่ 155
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งครูสาขาขาดแคลนตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 
2561-มีนาคม 2562)

283,500.00 0.00 283,500.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
3 โรง

200048000N3104

17 คร้ังที่ 165
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2561-กมุภาพันธ์ 2562)

236,250.00 0.00 236,250.00 0.00 100.00        

คีรีราษฎร์พัฒนา
,ชะอวดเคร่ง
ธรรมวิทยา,ทาง
พูนวิทยาคาร

200048000N3105

18 คร้ังที่ 166
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมงานนิทรรศการและการ
ประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.

6,500.00 0.00 5,160.00 1,340.00 79.38          
โรงเรียนแหลม
ราษฎร์บ ารุง

200048000N3104

19 คร้ังที่ 170
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งนักการภารโรง โครงการคืนครูให้
นักเรียน ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

198,450.00 0.00 198,450.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
16 โรง

200048000N3109



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

20 คร้ังที่ 170
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งนักการภารโรง โครงการคืนครูให้
นักเรียน ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

243,000.00 0.00 243,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
16 โรง

200048000N3104

21 คร้ังที่ 178

เพื่อเป็นนค่าใช้จา่ยในการเดินทางเพื่อเขา้รับฟังการประชุม
เตรียมความพร้อมในการเขา้เฝ้าฯประจ าปี 2561 และสร้างความ
เขา้ใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ในระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 
2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพให้กบันักเรียนทุนฯและครู
ผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ

24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
4 โรง

200048000N3104

22 คร้ังที่ 180
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมในแกน่ักการภารโรง 
โครงการคืนครูให้นักเรียน ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2561)

12,150.00 0.00 12,150.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
16 โรง

200048000N3104

23 คร้ังที่ 199
เพื่อด าเนินการจดักจิกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการแขง่ขนัทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

13,200.00 0.00 0.00 13,200.00 -             
ก.ส่งเสริมการจดั
การศึกษา สพม.
12

200048000N3105

24 คร้ังที่ 217

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้รับการอบรมปฏิบัติการ
เทคนิคการบริหารจดัการและดูแลระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริ
เวอร์ไซตด์  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561

10,000.00 0.00 7,202.00 2,798.00 72.02          
ก.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สพม.12

200048000N3105

25 คร้ังที่ 242
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดัตามภารงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2

500,000.00 0.00 487,434.57 12,565.43 97.49          สพม.12 200048000N3105

26 คร้ังที่ 253
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน
โครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ ต่อเนือ่ง
 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

283,500.00 0.00 283,500.00 0.00 100.00        0 200048000N3104



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

27 คร้ังที่ 266
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งนักการภารโรง โครงการคืนครูให้
นักเรียน คร้ังที่ 2  ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม -มีนาคม 2562)

198,450.00 0.00 198,450.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
16 โรง

200048000N3109

28 คร้ังที่ 266
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งนักการภารโรง โครงการคืนครูให้
นักเรียน คร้ังที่ 2  ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม -มีนาคม 2562)

255,150.00 0.00 255,150.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
16 โรง

200048000N3104

29 คร้ังที่ 297
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 3 เดือน 
(กมุภาพันธ์ - เมษายน 2562)

1,242,000.00 0.00 1,046,400.00 195,600.00 84.25          
โรงเรียนในสังกดั 
46 โรง

200048000N3104

30 คร้ังที่ 325
เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี 2562 ของ
ลูกจา้งชั่วคราวของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

34,992.00 0.00 0.00 34,992.00 -             
ก.การเงินฯ สพม.
12

200048000N3105

31 คร้ังที่ 367
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามแนวทางการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 -             
ก.ส่งเสริมฯ สพ
ม.12

200048000N3107

32 คร้ังที่ 413

รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อเป็นค่าตอบแทน
จา้งบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนือ่ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - 
กนัยายน 2562)

170,100.00 0.00 28,046.00 142,054.00 16.49          สพม.12 200048000N3105

33 คร้ังที่ 419
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ ส าหรับเจา้หน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ระยะเวลา 6 
เดือน (เมษายน - กนัยายน 2562) คร้ังที่ 2

472,500.00 0.00 141,750.00 330,750.00 30.00          
โรงเรียนในสังกดั 
5 โรง

200048000N3109

34 คร้ังที่ 419
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ ส าหรับครูดูแลนักเรียน
ประจ าพักนอน ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กนัยายน 2562) 
คร้ังที่ 2

340,200.00 0.00 113,400.00 226,800.00 33.33          
โรงเรียนในสังกดั 
5 โรง

200048000N3109
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35 คร้ังที่ 462
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระยะเวลา 7 เดือน (มีนาคม-กนัยายน 2562)

331,380.00 0.00 58,427.00 272,953.00 17.63          

คีรีราษฎร์พัฒนา
,ชะอวดเคร่ง
ธรรมวิทยา,ทาง
พูนวิทยาคาร

200048000N3105

36 คร้ังที่ 467 เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง) 658,819.00 0.00 358,819.00 300,000.00 54.46          
ทุ่งสังพิทยาคม/
บ้านเกาะวิทยา/
สพม.12

200048000N3104

37 คร้ังที่ 487

เพื่อเป็นค่าเบีย้เล้ียงและค่าเดินทางให้กบัผู้เขา้ร่วมประชุมชี้แจง
สร้างความเขา้ใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียน
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเขา้สู่การฝึกคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็น
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ประจ าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 และระหว่างวันที่ 6-7 
เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ กรุงเทพฯ

38,000.00 0.00 8,892.00 29,108.00 23.40          

รร.ชะอวด, 
แหลมราษฎร์
บ ารุง และหาร
เทารังสีประชา
สรรค์

200048000N3104

38 คร้ังที่ 502
เพื่อเป็นค่าจา้งนักการภารโรง คร้ังที่ 2  ระยะเวลา 6 เดือน 
(เมษายน - กนัยายน 2562)

56,700.00 0.00 0.00 56,700.00 -             
ร.ร.นาขยาด
วิทยาคาร

200048000N3104

39 คร้ังที่ 506

เพื่อช าระเงินสมทบกองทนเงินทดแทน 0.2%ของบุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา กจิกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2562 
เพื่อให้การใช้จา่ยเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด อตัราเดือนละ 30 บาท ระยะเวลา 3 เดือน 
(ธันวาคม 2561- กมุภาพันธ์ 2562)

246.00 0.00 0.00 246.00 -             

คีรีราษฎร์พัฒนา
,ชะอวดเคร่ง
ธรรมวิทยา,ทาง
พูนวิทยาคาร

200048000N3105

40 คร้ังที่ 514
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งนักการภารโรง โครงการคืนครูให้
นักเรียน คร้ังที่ 3  ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถนุายน 2562)

453,600.00 0.00 302,400.00 151,200.00 66.67          
โรงเรียนในสังกดั 
16 โรง

200048000N3104
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41 คร้ังที่ 523

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้เขา้ร่วมประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและ
นักศึกษาที่ประสบอทุกภัย  ในวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ 
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา

8,000.00 0.00 960.00 7,040.00 12.00          
ร.ร.ชะอวดวิทยา
คาร,โยธินบ ารุง

200048000N3107

42 คร้ังที่ 528
เพื่อเป็นค่าจา้งนักการภารโรง คร้ังที่ 2  ระยะเวลา 6 เดือน 
(เมษายน - กนัยายน 2562)

56,700.00 0.00 0.00 56,700.00 -             
ร.ร.ป่าพะยอม
พิทยาคม

200048000N3104

43 คร้ังที่ 529
รายการค่าตอบแทนจา้งครูรายเดือนแกป้ัญหาสถานศึกษาขาด
แคลนครูขั้นวิกฤต คร้ังที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - 
กนัยายน 2562)

2,091,000.00 0.00 530,929.00 1,560,071.00 25.39          
โรงเรียนในสังกดั 
24 โรง

200048000N3105

44 คร้ังที่ 535
เพื่อเป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กบัโรงเรียนในสังกดั

1,224,500.00 0.00 0.00 1,224,500.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 
98 โรง

200048000N3104

45 คร้ังที่ 538

เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งอตัราจา้งปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
เฉพาะอตัราจา้งปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ และเงินประกนัสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน
 - กนัยายน  2562)

4,012,500.00 0.00 1,280,564.52 2,731,935.48 31.91          
โรงเรียนสังกดั 43
 โรง

200048000N3109

46 คร้ังที่ 544
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งอตัราจา้งปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ต่อเนือ่งรายเดิม และเงินประกนัสังคม ระยะเวลา 6 เดือน 
(เมษายน - กนัยายน  2562)

756,000.00 0.00 252,000.00 504,000.00 33.33          
โรงเรียนสังกดั 8 
โรง

200048000N3104

47 คร้ังที่ 545
เพื่อเป็นค่าตอบแทนจา้งผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คร้ังที่ 3

1,242,000.00 0.00 0.00 1,242,000.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 
47 โรง

200048000N3104

48 คร้ังที่ 568

เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบีย้เล้ียงให้กบัผู้เขา้ร่วมประชุม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ระหว่างวันที่
 8-10  พฤษภาคม  2562 ณ โรงแรมองิธารรีสอร์ท จงัหวัด
นครนายก

22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 -             
ป่าพะยอมพิทยา
คม,ชะอวด

200048000N3104
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49 คร้ังที่ 596

เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทางเขา้ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการความร่วมมือพัฒนาเครือขา่ยโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-29  เมษายน  2562 ณ 
โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

5,480.00 0.00 0.00 5,480.00 -             0 200048000N3107

27,572,167.00 622,806.90 17,101,755.99 9,847,604.11 62.03          รวม



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน

ผลผลิต  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 13
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดัตามภารงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1

1,500,000.00 200,000.00 1,286,080.00 13,920.00 85.74          สพม.12 200048000N3111

2 คร้ังที่ 242
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดัตามภารงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 100.00        สพม.12 200048000N3111

3 คร้ังที่ 451
เพื่อติดต้ังขยายเขตระบบไฟฟ้าและค่าปรัปรุงระบบส่ง
กระแสไฟฟ้า

1,474,735.00 0.00 0.00 1,474,735.00 -             
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000N3111

4 คร้ังที่ 521
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดัตามภารงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 3

1,000,000.00 0.00 518,922.84 481,077.16 51.89          สพม.12 200048000N3111

5 คร้ังที่ 593

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
บ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจติอาสา ท าความดี รวมใจภักดี 
เทิดไท้องค์ราชัน"

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 -             0 200048000N3110

4,594,735.00 200,000.00 2,305,002.84 2,089,732.16 50.17          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000439003000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562

รวม



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน

ผลผลิต  เด็กพิการได้รับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 17
รายการค่ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจา้งพี่เล้ียงเด้ก
พิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจดัการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน 
(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

850,500.00 0.00 850,500.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
15 โรง

200048000N3116

2 คร้ังที่ 287
เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเรียนรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

191,500.00 0.00 140,731.00 50,769.00 73.49          
โรงเรียนในสังกดั 
63 โรงเรียน/สพ
ม.12

200048000N3117

3 คร้ังที่ 494
รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจา้งพี่เล้ียงเด้ก
พิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจดัการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน 
(ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กนัยายน 2562)

850,500.00 0.00 262,417.00 588,083.00 30.85          
โรงเรียนในสังกดั 
15 โรง

200048000N3116

1,892,500.00 0.00 1,253,648.00 638,852.00 66.24          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000439004000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562

รวม



แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน

ผลผลิต  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 176

เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบีย้เล้ียงของผู้ช่วยที่เขา้ร่วมการ
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยปีี พ.ศ. 
2560

32,600.00 0.00 6,112.00 26,488.00 18.75          
โรงเรียนในสังกดั 
6 โรง

200048000N3121

2 คร้ังที่ 373

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจดัการพัฒนาครูโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 21-25 
กมุภาพันธ์  2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพมหานคร

6,000.00 0.00 5,700.00 300.00 95.00          โรงเรียนพัทลุง 200048000N3120

38,600.00 0.00 11,812.00 26,788.00 30.60          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000439007000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562

รวม



แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริรตและประพฤติมิชอบ งบด าเนินงาน

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 286

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางส าหรับผู้เขา้ร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บท บูรณาการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579)

10,000.00 0.00 7,130.00 2,870.00 71.30          สพม.12 200048000N3126

2 คร้ังที่ 442
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กจิกรรมโรงเรียนสุจริต)

225,000.00 0.00 95,200.00 129,800.00 42.31          
ก.นิเทศกฯ์ สพม.
12

200048000N3126

3 คร้ังที่ 466
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 -             สพม.12 200048000N3125

445,000.00 0.00 102,330.00 342,670.00 23.00          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

2000461037000000

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562

รวม



แผนงาน ยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยนื งบเงินอุดหนุน

โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงประมาณ

1 คร้ังที่ 46
ค่าอปุกรณ์การเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คร้ังที่ 1

7,685,660.00 0.00 7,685,660.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500149

2 คร้ังที่ 46
ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 คร้ังที่ 1

16,006,835.00 0.00 16,006,835.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500267

3 คร้ังที่ 46
ค่าจดัการเรียนการสอน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คร้ังที่ 1

66,473,850.00 0.00 66,473,850.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500384

4 คร้ังที่ 46
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจดัการเรียนการสอน 
(ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 และ
สมทบเพิ่มภาคเรียนที่ 1/2561

444,000.00 0.00 444,000.00 0.00 100.00        โรงเรียนในสังกดั 7 โรง 2000433022500384

5 คร้ังที่ 127
เงินอดุหนุนทุนเฉลิมราชกมุารี ทุนละ 12,500 บาท เพื่อมอบ
ให้กบันักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 
และรุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 10 
โรง

2000439003500002

6 คร้ังที่ 306
ค่าอปุกรณ์การเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คร้ังที่ 2

2,806,100.00 0.00 2,806,100.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500149

7 คร้ังที่ 306
ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 คร้ังที่ 2

5,843,750.00 0.00 5,843,750.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500267

8 คร้ังที่ 306
ค่าจดัการเรียนการสอน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คร้ังที่ 2

24,305,000.00 0.00 24,305,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500384

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12

ข้อมูล ณ วนัที่ 4  มิถุนายน  2562



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงประมาณ

9 คร้ังที่ 338
รายการค่าจดัการเรียนการสอน (ปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

11,788,500.00 0.00 11,706,000.00 82,500.00 99.30         
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500384

10 คร้ังที่ 378
รายการค่าหนังสือเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (70%)

35,411,778.00 0.00 35,411,778.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500015

11 คร้ังที่ 378
รายการค่าอปุกรณ์การเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (70%)

7,655,690.00 0.00 7,655,690.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500149

12 คร้ังที่ 378
รายการค่าเคร่ืองแบบนักเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยใน
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
(70%)

16,503,950.00 0.00 16,503,950.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500167

13 คร้ังที่ 378
รายการค่ากจิกรรมพัฒนคุณภาพผู้เรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป 
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562  (70%)

15,944,890.00 0.00 15,944,890.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500267

14 คร้ังที่ 378
รายการค่าจดัการเรียนการสอน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยใน
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
(70%)

65,990,650.00 0.00 65,990,650.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 89 
โรง

2000433022500384

276,985,653.00 0.00 276,903,153.00 82,500.00 99.97         

3

รวม


