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                                                        บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ที่.............................................................................. วันที่   ๒   สิงหาคม   ๒๕๖๔

เรื่อง   รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

                เร่ืองเดิม    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย งบประมาณ

ป ๒๕๖๔ งบดําเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

                ขอเท็จจริง   กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ขอรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๔  

ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณมาให

 ซึ่งสรุปไดดังเอกสารที่แนบ

                ระเบียบ/กฎหมาย           -

                ขอพิจารณา                  -

                ขอเสนอแนะ                 -

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

เอกสารแนบ : สรุปรายงาน , รายละเอียดใน GFMIS , รายละเอียดทะเบียนคุมในมือ ,

 

(นางสาวสุไวบะ อุมา) 

ลูกจางชั่วคราว

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

(นางเนตรชนก ศรีรัตน) 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

๙ ส.ค. ๒๕๖๔

เพื่อโปรดทราบ 

 

(นายถาวร เวชจันทร) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

๙ ส.ค. ๒๕๖๔

ทราบ 

 

http://office.sea12.go.th/2564/data/tkk1/25640802_124203_5143.pdf
http://office.sea12.go.th/2564/data/tkk1/25640802_124221_1273.pdf
http://office.sea12.go.th/2564/data/tkk1/25640802_124236_5647.pdf
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(นายสมบูรณ เรืองแกว) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔



ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

1 งบลงทุน 82,193,000.00       32,398,932.50      13,643,228.25       36,150,839.25       39.42         16.60           20 45 65

2 งบด ำเนินงำน 38,617,896.00       161,550.00          33,134,244.96       5,322,101.04         0.42          85.80           36 57 80

3 งบเงินอุดหนุน 264,142,560.00     -                    263,997,060.00     145,500.00           -            99.94           0 0 0

4 งบรำยจ่ำยอื่น 1,393,400.00         -                    376,365.30           1,017,034.70         -            27.01           0 0 0

386,346,856.00    32,560,482.50     311,150,898.51    42,635,474.99      8.43          80.54          32 54 77

ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2564

รายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปี 2564

รวม

ที่ รายการ งบประมาณ ก่อหน้ี PO เบิกจา่ย คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย
ผลการก่อหน้ี 

PO

ผลการเบกิจ่ายเงนิตามมติ ครม.



 

หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 9 
วนัท่ีพิมพ ์  01 กรกฎาคม 

2564 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 20004350B6110895 6411310 P8000  297,400.00  0.00  297,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพ
ประจ า 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110956 6411310 P8000  297,400.00  0.00  297,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพ
ประจ า 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110A96 6411310 P8000  297,400.00  0.00  297,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพ
ประจ า 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110A97 6411310 P8000  297,400.00  0.00  297,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพ
ประจ า 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AJC 6411310 P8000  150,000.00  0.00  150,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายก นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AJ
D 

6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AJE 6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AJF 6411310 P8000  420,000.00  0.00  420,000.00 อุปกรณ์ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AN
O 

6411310 P8000  168,000.00  0.00  168,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AN
P 

6411310 P8000  115,000.00  0.00  115,000.00 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ตน้ แบบ 3 (เลือกราย นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AN
Q 

6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AN
R 

6411310 P8000  445,500.00  0.00  445,500.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AN
S 

6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110AN
T 

6411310 P8000  62,500.00  0.00  62,500.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110SZ1 6411310 P8000  122,400.00  0.00  122,400.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110SZ2 6411310 P8000  110,800.00  0.00  110,800.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110SZ3 6411310 P8000  937,500.00  0.00  937,500.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110SZ4 6411310 P8000  63,000.00  0.00  63,000.00 อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 2 จากทั้งหมด 9 
วนัท่ีพิมพ ์  01 กรกฎาคม 

2564 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 20004350B6110VD
4 

6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110VD
5 

6411310 P8000  420,000.00  0.00  420,000.00 อุปกรณ์ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110VD
6 

6411310 P8000  76,500.00  0.00  76,500.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110VD
7 

6411310 P8000  229,500.00  0.00  229,500.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110VP9 6411310 P8000  150,000.00  0.00  150,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายก นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110VQ
0 

6411310 P8000  100,000.00  0.00  100,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องสมุด แบบ 3 (เลือกรายกา นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WK
7 

6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WK
8 

6411310 P8000  27,700.00  0.00  27,700.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WK
9 

6411310 P8000  75,000.00  0.00  75,000.00 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ตน้ แบบ 1 (เลือกราย นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WL
0 

6411310 P8000  151,500.00  0.00  151,500.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WL
1 

6411310 P8000  510,000.00  0.00  510,000.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WL
2 

6411310 P8000  420,000.00  0.00  420,000.00 อุปกรณ์ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WL
3 

6411310 P8000  100,000.00  0.00  100,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องสมุด แบบ 3 (เลือกรายกา นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WL
4 

6411310 P8000  150,000.00  0.00  150,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายก นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WP
9 

6411310 P8000  100,000.00  0.00  100,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับงานไม ้(เลือกรายการ) โรงเร นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WQ
0 

6411310 P8000  150,000.00  0.00  150,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายก นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WQ
2 

6411310 P8000  249,300.00  0.00  249,300.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WQ
3 

6411310 P8000  504,000.00  0.00  504,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 20004350B6110WQ
4 

6411310 P8000  95,000.00  0.00  95,000.00 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ตน้ แบบ 2 (เลือกราย นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WQ
5 

6411310 P8000  166,200.00  0.00  166,200.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WQ
6 

6411310 P8000  150,000.00  0.00  150,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายก นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110WQ
7 

6411310 P8000  169,200.00  0.00  169,200.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั SVGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110XF1 6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110XH
3 

6411310 P8000  242,400.00  0.00  242,400.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110XH
4 

6411310 P8000  420,000.00  0.00  420,000.00 อุปกรณ์ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110XH
5 

6411310 P8000  420,000.00  0.00  420,000.00 อุปกรณ์ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110XH
6 

6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110XH
7 

6411310 P8000  840,000.00  0.00  840,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6110XH
8 

6411310 P8000  237,600.00  0.00  237,600.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6410057 6411320 P8000  950,000.00  950,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6410058 6411320 P8000  1,130,300.00  1,130,300.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6410330 6411320 P8000  3,095,000.00  3,095,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6410344 6411320 P8000  3,740,000.00  3,740,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6410402 6411320 P8000  520,000.00  520,000.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6410983 6411320 P8000  1,148,200.00  1,148,200.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6410984 6411320 P8000  121,700.00  121,700.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 4 จากทั้งหมด 9 
วนัท่ีพิมพ ์  01 กรกฎาคม 

2564 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 20004350B6420010 6411320 P8000  11,362,000.00  9,351,000.00  2,011,000.00 อาคารเรียน 108 ล/59-ก โรงเรียนหวัไทรบ ารุ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 20004350B6420061 6411320 P8000  4,509,200.00  4,509,200.00  0.00 อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผน่ดินไหว นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002110304 6411310 P8000  418,400.00  0.00  418,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการ
เรีย 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002110305 6411310 P8000  418,400.00  0.00  418,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการ
เรีย 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002110338 6411310 P8000  418,400.00  0.00  418,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการ
เรีย 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002110449 6411310 P8000  418,400.00  0.00  418,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการ
เรีย 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002110EQ
V 

6411310 P8000  39,000.00  0.00  39,000.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002110FCT 6411310 P8000  83,100.00  0.00  83,100.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002120007 6411310 P8000  1,902,400.00  0.00  1,902,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับศูนย์
การเ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002120011 6411310 P8000  1,902,400.00  0.00  1,902,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับศูนย์
การเ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002120012 6411310 P8000  0.00  0.00  0.00 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับศูนย์
การเ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002120013 6411310 P8000  1,902,400.00  0.00  1,902,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับศูนย์
การเ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002120014 6411310 P8000  1,902,400.00  0.00  1,902,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับศูนย์
การเ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002120026 6411310 P8000  1,902,400.00  0.00  1,902,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับศูนย์
การเ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002120203 6411310 P8000  1,902,400.00  0.00  1,902,400.00 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับศูนย์
การเ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002410UA4 6411320 P8000  586,900.00  586,880.00  20.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม 

กวา้ง 4 
นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002410UP7 6411320 P8000  899,900.00  899,500.00  400.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110004 6411310 P8000  16,000.00  0.00  16,000.00 เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้ นครศรีธรรมราช 
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 2000436003110026 6411310 P8000  62,500.00  0.00  62,500.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110131 6411310 P8000  32,100.00  0.00  32,100.00 เคร่ืองสูบน ้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สู นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110164 6411310 P8000  36,000.00  0.00  36,000.00 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดบั
ศูนยบ์ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110226 6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110278 6411310 P8000  95,000.00  0.00  95,000.00 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ตน้ แบบ 2 (เลือกราย นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110287 6411310 P8000  134,400.00  0.00  134,400.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110288 6411310 P8000  168,000.00  0.00  168,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110289 6411310 P8000  84,000.00  0.00  84,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110290 6411310 P8000  84,000.00  0.00  84,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110329 6411310 P8000  8,200.00  0.00  8,200.00 เคร่ืองสูบน ้า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนตเ์บนซ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110346 6411310 P8000  15,000.00  0.00  15,000.00 เคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ ห นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110355 6411310 P8000  420,000.00  0.00  420,000.00 อุปกรณ์ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110366 6411310 P8000  29,700.00  0.00  29,700.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110385 6411310 P8000  13,000.00  0.00  13,000.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110391 6411310 P8000  138,500.00  0.00  138,500.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110400 6411310 P8000  59,400.00  0.00  59,400.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110401 6411310 P8000  59,400.00  0.00  59,400.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110447 6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 2000436003110522 6411310 P8000  13,400.00  0.00  13,400.00 เคร่ืองท าน ้ าเยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 1 ก๊อก โ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110555 6411310 P8000  420,000.00  0.00  420,000.00 อุปกรณ์ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์โรงเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110568 6411310 P8000  55,400.00  0.00  55,400.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110603 6411310 P8000  50,400.00  0.00  50,400.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110604 6411310 P8000  336,000.00  0.00  336,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110605 6411310 P8000  67,200.00  0.00  67,200.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110642 6411310 P8000  52,800.00  0.00  52,800.00 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตดัละเอียด แบบท า
ลา 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110687 6411310 P8000  42,500.00  0.00  42,500.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110692 6411310 P8000  125,000.00  0.00  125,000.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110700 6411310 P8000  26,000.00  0.00  26,000.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110710 6411310 P8000  35,200.00  0.00  35,200.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110759 6411310 P8000  100,800.00  0.00  100,800.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110760 6411310 P8000  100,800.00  0.00  100,800.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110795 6411310 P8000  83,000.00  0.00  83,000.00 อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 3 (เลือกรายการ) นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110822 6411310 P8000  8,200.00  0.00  8,200.00 เคร่ืองสูบน ้า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนตเ์บนซ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110841 6411310 P8000  336,000.00  0.00  336,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110844 6411310 P8000  14,600.00  0.00  14,600.00 เคร่ืองท าน ้ าเยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก โ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110865 6411310 P8000  27,700.00  0.00  27,700.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 7 จากทั้งหมด 9 
วนัท่ีพิมพ ์  01 กรกฎาคม 

2564 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 2000436003110872 6411310 P8000  59,400.00  0.00  59,400.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110896 6411310 P8000  15,300.00  0.00  15,300.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110913 6411310 P8000  400,000.00  0.00  400,000.00 ครุภณัฑส์ าหรับห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ ( นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110938 6411310 P8000  69,900.00  0.00  69,900.00 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตดัละเอียด แบบท า
ลา 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110939 6411310 P8000  69,900.00  0.00  69,900.00 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตดัละเอียด แบบท า
ลา 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110952 6411310 P8000  450,000.00  0.00  450,000.00 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า
และส 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110958 6411310 P8000  14,600.00  0.00  14,600.00 เคร่ืองท าน ้ าเยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก โ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110987 6411310 P8000  63,000.00  0.00  63,000.00 อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110A15 6411310 P8000  29,700.00  0.00  29,700.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110A56 6411310 P8000  60,600.00  0.00  60,600.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110A59 6411310 P8000  425,000.00  0.00  425,000.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110A60 6411310 P8000  85,000.00  0.00  85,000.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110A71 6411310 P8000  130,000.00  0.00  130,000.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110A81 6411310 P8000  70,400.00  0.00  70,400.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110B14 6411310 P8000  14,600.00  0.00  14,600.00 เคร่ืองท าน ้ าเยน็ แบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก โ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110B19 6411310 P8000  120,000.00  0.00  120,000.00 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) คว นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110B20 6411310 P8000  120,000.00  0.00  120,000.00 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) คว นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110B38 6411310 P8000  27,900.00  0.00  27,900.00 ถงัน ้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร โร นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 8 จากทั้งหมด 9 
วนัท่ีพิมพ ์  01 กรกฎาคม 

2564 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 2000436003110B58 6411310 P8000  45,500.00  0.00  45,500.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทะแยงม 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110C12 6411310 P8000  672,000.00  0.00  672,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110C13 6411310 P8000  84,000.00  0.00  84,000.00 โตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน ระดบัมธัยมศึกษา โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110C99 6411310 P8000  30,300.00  0.00  30,300.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110D03 6411310 P8000  42,500.00  0.00  42,500.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110D14 6411310 P8000  30,600.00  0.00  30,600.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110D20 6411310 P8000  48,600.00  0.00  48,600.00 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110E05 6411310 P8000  118,800.00  0.00  118,800.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110E11 6411310 P8000  30,300.00  0.00  30,300.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110E18 6411310 P8000  42,500.00  0.00  42,500.00 เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003110E58 6411310 P8000  120,000.00  0.00  120,000.00 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า
และส 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410038 6411320 P8000  2,600,000.00  2,600,000.00  0.00 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ท่ีนัง่ โรงเรียนทาง นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410040 6411320 P8000  672,000.00  672,000.00  0.00 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) 

โรง 
นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410041 6411320 P8000  250,000.00  250,000.00  0.00 ร้ัวลวดหนาม 9 เส้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึก นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410042 6411320 P8000  401,200.00  401,200.00  0.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม 

กวา้ง 4 
นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410048 6411320 P8000  736,000.00  736,000.00  0.00 สนามกีฬาอเนกประสงค ์โรงเรียนเตรียม
อุดมศึ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410049 6411320 P8000  580,000.00  580,000.00  0.00 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเขม็) 

โ 
นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410050 6411320 P8000  490,800.00  490,000.00  800.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 
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หนา้ท่ี 9 จากทั้งหมด 9 
วนัท่ีพิมพ ์  01 กรกฎาคม 

2564 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 2000436003410123 6411320 P8000  928,000.00  876,600.75  51,399.25 โรงอาหาร 84 ท่ีนัง่ โรงเรียนดอนศาลาน าวิท นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410200 6411320 P8000  3,416,000.00  3,416,000.00  0.00 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ท่ีนัง่ โรงเรียนพนา นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410201 6411320 P8000  506,200.00  412,000.00  94,200.00 ห้องน ้าห้องส้วมนกัเรียนหญิง 6 ท่ี/49 โรง นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410202 6411320 P8000  450,000.00  450,000.00  0.00 ห้องน ้าห้องส้วมนกัเรียนหญิง 6 ท่ี/49 โรง นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410203 6411320 P8000  420,700.00  420,000.00  700.00 สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA โรงเรียน
ปัญญา 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410204 6411320 P8000  639,500.00  637,000.00  2,500.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม 

กวา้ง 4 
นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410215 6411320 P8000  5,784,300.00  5,784,300.00  0.00 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410312 6411320 P8000  508,500.00  508,000.00  500.00 ห้องน ้าห้องส้วมนกัเรียนชาย 6 ท่ี/49 โรงเ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410313 6411320 P8000  421,700.00  421,700.00  0.00 สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA โรงเรียน
ทุ่งส 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410314 6411320 P8000  448,800.00  448,600.00  200.00 รางระบายน ้าฝาเหล็ก โรงเรียนแหลมราษฎร์
บ าร 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410362 6411320 P8000  119,100.00  118,980.00  120.00 ลานกีฬาอเนกประสงค ์(แบบกรมพลศึกษา) 

โรงเร 
นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410364 6411320 P8000  588,100.00  588,000.00  100.00 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บนผิวถนนเดิม 

กวา้ง 5 
นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003410415 6411320 P8000  180,000.00  180,000.00  0.00 รางระบายน ้าฝาเปิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ นครศรีธรรมราช 

 82,193,000.00  46,042,160.75  36,150,839.25 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 82,193,000.00  46,042,160.75  36,150,839.25 ** 2021  

 82,193,000.00  46,042,160.75  36,150,839.25 *** 
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หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
วนัท่ีพิมพ ์  01 กรกฎาคม 

2564 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 2000414008000000 6411100 P8000  6,853,300.00  6,604,206.12  249,093.88 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000414008000000 6411200 P8000  3,868,350.00  3,384,222.43  484,127.57 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435045000000 6411200 P8000  800,000.00  59,416.00  740,584.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435061000000 6411200 P8000  5,774,400.00  5,143,751.61  630,648.39 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436002000000 6411200 P8000  14,861,886.00  13,169,831.22  1,692,054.78 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436003000000 6411200 P8000  3,161,760.00  2,745,121.14  416,638.86 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436004000000 6411200 P8000  1,388,250.00  1,290,780.00  97,470.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000436007000000 6411200 P8000  1,248,400.00  475,227.00  773,173.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443047000000 6411200 P8000  401,550.00  399,567.44  1,982.56 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000457037000000 6411200 P8000  260,000.00  23,672.00  236,328.00 รายการงบประจ า นครศรีธรรมราช 

 38,617,896.00  33,295,7945.96  5,322,101.04 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 38,617,896.00  33,295,7945.96  5,322,101.04 ** 2021  

 38,617,896.00  33,295,7945.96  5,322,101.04 *** 
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รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 2000436003500002 6411410 P8000  175,000.00  175,000.00  0.00 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500077 6411410 P8000  4,754,100.00  4,754,100.00  0.00 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500085 6411410 P8000  4,590,995.00  4,590,995.00  0.00 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500098 6411410 P8000  137,370,395.00  137,224,895.00  145,500.00 ค่าจดัการเรียนการสอน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500109 6411410 P8000  29,070,239.00  29,070,239.00  0.00 ค่าหนงัสือเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500157 6411410 P8000  12,879,900.00  12,879,900.00  0.00 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500197 6411410 P8000  17,088,228.00  17,088,228.00  0.00 ค่าอุปกรณ์การเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500234 6411410 P8000  10,783,206.00  10,783,206.00  0.00 ค่าหนงัสือเรียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500264 6411410 P8000  35,541,707.00  35,541,707.00  0.00 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500279 6411410 P8000  9,684,000.00  9,684,000.00  0.00 ค่าจดัการเรียนการสอน นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000443022500304 6411410 P8000  2,204,790.00  2,204,790.00  0.00 ค่าอุปกรณ์การเรียน นครศรีธรรมราช 

 264,142,560.00  263,997,060.00  145,500.00 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 264,142,560.00  263,997,060.00  145,500.00 ** 2021  

 264,142,560.00  263,997,060.00  145,500.00 *** 
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หนา้ท่ี 1 จากทั้งหมด 1 
วนัท่ีพิมพ ์  01 กรกฎาคม 

2564 

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 

ปีงบประมา
ณ 

รหสัหน่วยรับ
งบประมาณ 

รหสังบประมาณ แหล่งของ
เงิน 

รหสักิจกรรมหลกั / 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณ ยอดใชง้บประมาณ งบประมาณ

คงเหลือ 
ช่ือรหสังบประมาณ ช่ือรหสักิจกรรมหลกั / พ้ืนท่ี 

2021 2000400726 2000406036700001 6411500 P8000  60,000.00  0.00  60,000.00 ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือปรั นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000406036700003 6411500 P8000  35,000.00  0.00  35,000.00 ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000406036700004 6411500 P8000  392,000.00  0.00  392,000.00 ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000432024709005 6411500 P8000  3,000.00  0.00  3,000.00 ค่าใชจ่้ายโครงการศึกษาและพฒันาระบบการ
เรี 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435031700003 6411500 P8000  12,000.00  7,732.00  4,268.00 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการการขบัเคล่ือนก นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435031700005 6411500 P8000  4,500.00  4,500.00  0.00 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการการพฒันา
คลงัเค 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435031700006 6411500 P8000  26,000.00  6,000.00  20,000.00 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการการขบัเคล่ือนก นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435061700005 6411500 P8000  72,000.00  0.00  72,000.00 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการสานพลงั
ประชารั 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435061700008 6411500 P8000  5,500.00  0.00  5,500.00 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการยกระดบั
คุณภาพผ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435061700010 6411500 P8000  595,000.00  358,133.30  236,866.70 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการครูผูท้รงคุณค่ นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435061700011 6411500 P8000  10,000.00  0.00  10,000.00 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการการยกระดบั
คุณภ 

นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435062700004 6411500 P8000  28,000.00  0.00  28,000.00 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจดั นครศรีธรรมราช 

2021 2000400726 2000435062700007 6411500 P8000  150,400.00  0.00  150,400.00 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณ
ธรร 

นครศรีธรรมราช 

 1,393,400.00  376,365.30  1,017,034.70 * รหสัหน่วยรับงบประมาณ 5 ตวัแรก 20004 

 1,393,400.00  376,365.30  1,017,034.70 ** 2021  

 1,393,400.00  376,365.30  1,017,034.70 *** 
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งบลงทุน

ผลผลิต/โครงการ  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ/ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

1 คร้ังที่ 39 โรงอาหาร 84 ที่นัง่ 928,000.00 695,932.50 180,668.25 51,399.25 19.47          
ร.ร.ดอนศาลาน า
วิทยา

2000436003410123

2 คร้ังที่ 39 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นัง่ 2,600,000.00 1,820,000.00 780,000.00 0.00 30.00          
ร.ร.ทางพูนวิทยา
คาร

2000436003410038

3 คร้ังที่ 39 โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นัง่ 3,416,000.00 1,708,000.00 1,708,000.00 0.00 50.00          ร.ร.พนางตุง 2000436003410200

4 คร้ังที่ 39 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 508,500.00 0.00 508,000.00 500.00 99.90          
ร.ร.ชะอวดเคร่ง
ธรรมวิทยา

2000436003410312

5 คร้ังที่ 39 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 506,200.00 412,000.00 0.00 94,200.00 -             
ร.ร.พรหมคีรี
พิทยาคม

2000436003410201

6 คร้ังที่ 39 ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 100.00        ร.ร.สตรีพัทลุง 2000436003410202

7 คร้ังที่ 39 สนามบาสเกต็บอลมาตรฐาน FIBA 421,700.00 0.00 421,700.00 0.00 100.00        
ร.ร.ทุ่งสง
สหประชาสรรค์

2000436003410313

8 คร้ังที่ 39 สนามบาสเกต็บอลมาตรฐาน FIBA 420,700.00 0.00 420,000.00 700.00 99.83          ร.ร.ปัญญาวุธ 2000436003410203
9 คร้ังที่ 39 ลานกฬีาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 119,100.00 0.00 118,980.00 120.00 99.90          ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม 2000436003410362

10 คร้ังที่ 39 สนามกฬีาอเนกประสงค์ 736,000.00 0.00 736,000.00 0.00 100.00        
ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษาภาคใต้

2000436003410048

11 คร้ังที่ 39 ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเขม็) 672,000.00 0.00 672,000.00 0.00 100.00        
ร.ร.เทพราช
พิทยาสรรค์

2000436003410040

12 คร้ังที่ 39 ร้ัวมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเขม็) 580,000.00 580,000.00 0.00 0.00 -             
ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษาภาคใต้

2000436003410049

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/์ยทุธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

13 คร้ังที่ 39 ร้ัวลวดหนาม 9 เส้น 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 100.00        
ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษาภาคใต้

2000436003410041

14 คร้ังที่ 39 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 639,500.00 637,000.00 0.00 2,500.00 -             ร.ร.ตะแพนพิทยา 2000436003410204

15 คร้ังที่ 39 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 401,200.00 0.00 401,200.00 0.00 100.00        
ร.ร.ควนพระ
สาครินทร์

2000436003410042

16 คร้ังที่ 39 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร 588,100.00 0.00 588,000.00 100.00 99.98          ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม 2000436003410364

17 คร้ังที่ 39 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 490,800.00 0.00 490,000.00 800.00 99.84          
ร.ร.คีรีราษฎร์
พัฒนา

2000436003410050

18 คร้ังที่ 39 รางระบายน้ าฝาเหล็ก 448,800.00 0.00 448,600.00 200.00 99.96          
ร.ร.แหลมราษฎร์
บ ารุง

2000436003410314

19 คร้ังที่ 39 รางระบายน้ าฝาเปิด 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 100.00        
ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษาภาคใต้

2000436003410415

20 คร้ังที่ 39 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 5,784,300.00 5,784,300.00 0.00 0.00 -             ร.ร.เบญจมราชูทิศ 2000436003410215

21 คร้ังที่ 71 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 899,900.00 0.00 899,500.00 400.00 99.96          
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิม
ราชอนุสรณ์ 
รัชมังคลาภิเษก

2000436002410UP7

22 คร้ังที่ 71 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร 586,900.00 0.00 586,880.00 20.00 100.00        
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิม
ราชอนุสรณ์ 
รัชมังคลาภิเษก

2000436002410UA4

23 คร้ังที่ 49 อาคารเรียน 318 ล./55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว 4,509,200.00 4,509,200.00 0.00 0.00 -             
ร.ร.ทุ่งใหญ่
วิทยาคม

20004350B6420061

24 คร้ังที่ 180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 1,148,200.00 1,148,200.00 0.00 0.00 -             
ร.ร.สระแกว้รัตน
วิทย์

20004350B6410983

25 คร้ังที่ 180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 950,000.00 0.00 950,000.00 0.00 100.00        
ร.ร.กา้งปลา
วิทยาคม

20004350B6410057



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

26 คร้ังที่ 180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 121,700.00 0.00 121,700.00 0.00 100.00        
ร.ร.ทุ่งใหญ่
วิทยาคม

20004350B6410984

27 คร้ังที่ 180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 1,130,300.00 0.00 1,130,300.00 0.00 100.00        
ร.ร.พระพรหม
พิทยานุสรณ์

20004350B6410058

28 คร้ังที่ 180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 520,000.00 520,000.00 0.00 0.00 -             ร.ร.ปากพูน 20004350B6410402

29 คร้ังที่ 180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 3,095,000.00 2,166,500.00 928,500.00 0.00 30.00          
ร.ร.ฉลองรัฐ
ราษฎร์อทุิศ

20004350B6410330

30 คร้ังที่ 180 อาคารเรียน 108 ล/59-ก 11,362,000.00 9,351,000.00 0.00 2,011,000.00 -             
ร.ร.หัวไทรบ ารุง
ราษฎร์

20004350B6420010

31 คร้ังที่ 180 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น 3,740,000.00 3,066,800.00 673,200.00 0.00 18.00          
ร.ร.หารเทารังสี
ประชาสรรค์

20004350B6410344

32 คร้ังที่ 442
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน :  
IC4

418,400.00 0.00 0.00 418,400.00 -             
ร.ร.ทางพูนวิทยา
คาร

2000436002110304

33 คร้ังที่ 442
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน :  
IC4

418,400.00 0.00 0.00 418,400.00 -             
ร.ร.กรุงหยนั
วิทยาคาร

2000436002110449

34 คร้ังที่ 442
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน :  
IC4

418,400.00 0.00 0.00 418,400.00 -             
ร.ร.เสม็ดจวน
วิทยาคม

2000436002110338

35 คร้ังที่ 442
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน :  
IC4

418,400.00 0.00 0.00 418,400.00 -             
ร.ร.คงคาประชา
รักษ์

2000436002110305

36 คร้ังที่ 443 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล : IC3 297,400.00 0.00 0.00 297,400.00 -             ร.ร.ปากพูน 20004350B6110A96

37 คร้ังที่ 443 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล : IC3 297,400.00 0.00 0.00 297,400.00 -             
ร.ร.พระพรหม
พิทยานุสรณ์

20004350B6110956

38 คร้ังที่ 443 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล : IC3 297,400.00 0.00 0.00 297,400.00 -             ร.ร.เสาธงวิทยา 20004350B6110A97

39 คร้ังที่ 443 ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล : IC3 297,400.00 0.00 0.00 297,400.00 -             
ร.ร.ป่าบอน
พิทยาคม

20004350B6110895



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

40 คร้ังที่ 450
ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส าหรับศูนยก์ารเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ (ERIC)

1,902,400.00 0.00 0.00 1,902,400.00 -             
ร.ร.สิชลคุณาธาร
วิทยา

2000436002120007

41 คร้ังที่ 450
ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส าหรับศูนยก์ารเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ (ERIC)

1,902,400.00 0.00 0.00 1,902,400.00 -             
ร.ร.กลัยาณีศรี
ธรรมราช

2000436002120011

42 คร้ังที่ 450
ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส าหรับศูนยก์ารเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ (ERIC)

1,902,400.00 0.00 0.00 1,902,400.00 -             ร.ร.สตรีทุ่งสง 2000436002120013

43 คร้ังที่ 450
ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส าหรับศูนยก์ารเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ (ERIC)

1,902,400.00 0.00 0.00 1,902,400.00 -             ร.ร.สตรีพัทลุง 2000436002120014

44 คร้ังที่ 450
ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส าหรับศูนยก์ารเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ (ERIC)

1,902,400.00 0.00 0.00 1,902,400.00 -             ร.ร.สตรีปากพนัง 2000436002120026

45 คร้ังที่ 519
ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส าหรับศูนยก์ารเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ (ERIC)

1,902,400.00 0.00 0.00 1,902,400.00 -             ร.ร.ตะโหมด 2000436002120203

46 คร้ังที่ 531
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens

83,100.00 0.00 0.00 83,100.00 -             
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิม
ราชอนุสรณ์ 
รัชมังคลาภิเษก

2000436002110FCT

47 คร้ังที่ 531
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 
นิว้

39,000.00 0.00 0.00 39,000.00 -             
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิม
ราชอนุสรณ์ 
รัชมังคลาภิเษก

2000436002110EQV

48 คร้ังที่ 500
เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่เคร่ืองยนต์เบนซินสูบน้ าได้1,000ลิตร
ต่อนาทีขนาด5แรงม้า

8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 -             
ร.ร.เกาะขนัธ์
ประชาภิบาล

2000436003110329

49 คร้ังที่ 500 เคร่ืองท าน้ าเยน็แบบท่อต่อขนาด2กอ๊ก 14,600.00 0.00 0.00 14,600.00 -             
ร.ร.เกาะขนัธ์
ประชาภิบาล

2000436003110958

50 คร้ังที่ 500
เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล(ขาว-ด า)ความเร็วไม่น้อยกว่า
30แผ่น/นาที

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 -             
ร.ร.ขอนหาด
ประชาสรรค์

2000436003110B20

51 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,000ANSILumens

59,400.00 0.00 0.00 59,400.00 -             
ร.ร.ควนเกยสุทธิ
วิทยา

2000436003110401



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

52 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 67,200.00 0.00 0.00 67,200.00 -             
ร.ร.ควนเกยสุทธิ
วิทยา

2000436003110605

53 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,000ANSILumens

85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 -             
ร.ร.คีรีราษฎร์
พัฒนา

2000436003110A60

54 คร้ังที่ 500 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด180นิว้ 70,400.00 0.00 0.00 70,400.00 -             
ร.ร.คีรีราษฎร์
พัฒนา

2000436003110A81

55 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,000ANSILumens

59,400.00 0.00 0.00 59,400.00 -             
ร.ร.เฉลิมราช
ประชาอทุิศ

2000436003110872

56 คร้ังที่ 500 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด120นิว้ 30,600.00 0.00 0.00 30,600.00 -             
ร.ร.เฉลิมราช
ประชาอทุิศ

2000436003110D14

57 คร้ังที่ 500 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด100นิว้ 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 -             
ร.ร.ชะอวดเคร่ง
ธรรมวิทยา

2000436003110385

58 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,000ANSILumens

42,500.00 0.00 0.00 42,500.00 -             
ร.ร.ชะอวดเคร่ง
ธรรมวิทยา

2000436003110687

59 คร้ังที่ 500 อปุกรณ์วิชางานเกษตรแบบ2(เลือกรายการ) 63,000.00 0.00 0.00 63,000.00 -             
ร.ร.ชะอวดเคร่ง
ธรรมวิทยา

2000436003110987

60 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,500ANSILumens

30,300.00 0.00 0.00 30,300.00 -             
ร.ร.เชียรใหญ่
สามัคคีวิทยา

2000436003110E11

61 คร้ังที่ 500 อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้นแบบ2(เลือกรายการ) 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 -             
ร.ร.ตระพังพิทยา
คม

2000436003110278

62 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 100,800.00 0.00 0.00 100,800.00 -             
ร.ร.ตระพังพิทยา
คม

2000436003110760

63 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,500ANSILumens

60,600.00 0.00 0.00 60,600.00 -             
ร.ร.ตระพังพิทยา
คม

2000436003110A56

64 คร้ังที่ 500 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด150นิว้ 48,600.00 0.00 0.00 48,600.00 -             
ร.ร.ตระพังพิทยา
คม

2000436003110D20



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

65 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 84,000.00 0.00 0.00 84,000.00 -             ร.ร.ตรีนิมิตรวิทยา 2000436003110289
66 คร้ังที่ 500 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด180นิว้ 35,200.00 0.00 0.00 35,200.00 -             ร.ร.ตรีนิมิตรวิทยา 2000436003110710

67 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,000ANSILumens

42,500.00 0.00 0.00 42,500.00 -             ร.ร.ตรีนิมิตรวิทยา 2000436003110D03

68 คร้ังที่ 500 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดละเอยีดแบบท าลายคร้ังละ20แผ่น 52,800.00 0.00 0.00 52,800.00 -             
ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษาภาคใต้

2000436003110642

69 คร้ังที่ 500 อปุกรณ์วิชางานเกษตรแบบ3(เลือกรายการ) 83,000.00 0.00 0.00 83,000.00 -             
ร.ร.เตรียม
อดุมศึกษาภาคใต้

2000436003110795

70 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,000ANSILumens

29,700.00 0.00 0.00 29,700.00 -             
ร.ร.ท้องเนียน
คณาภิบาล

2000436003110366

71 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 50,400.00 0.00 0.00 50,400.00 -             
ร.ร.ท้องเนียน
คณาภิบาล

2000436003110603

72 คร้ังที่ 500 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด120นิว้ 15,300.00 0.00 0.00 15,300.00 -             
ร.ร.ท้องเนียน
คณาภิบาล

2000436003110896

73 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 134,400.00 0.00 0.00 134,400.00 -             
ร.ร.ทางพูนวิทยา
คาร

2000436003110287

74 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
2,500ANSILumens

138,500.00 0.00 0.00 138,500.00 -             
ร.ร.ทางพูนวิทยา
คาร

2000436003110391

75 คร้ังที่ 500 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ) 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             
ร.ร.ทางพูนวิทยา
คาร

2000436003110913

76 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,500ANSILumens

125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 -             
ร.ร.ทุ่งสง
สหประชาสรรค์

2000436003110692

77 คร้ังที่ 500
อปุกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(เลือกรายการ)

420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 -             ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม 2000436003110555

78 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 100,800.00 0.00 0.00 100,800.00 -             ร.ร.นางเอื้อยวิทยา 2000436003110759
79 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 336,000.00 0.00 0.00 336,000.00 -             ร.ร.เบญจมราชูทิศ 2000436003110604



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

80 คร้ังที่ 500 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดละเอยีดแบบท าลายคร้ังละ30แผ่น 69,900.00 0.00 0.00 69,900.00 -             ร.ร.เบญจมราชูทิศ 2000436003110939

81 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,000ANSILumens

425,000.00 0.00 0.00 425,000.00 -             ร.ร.เบญจมราชูทิศ 2000436003110A59

82 คร้ังที่ 500 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด100นิว้ 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 -             ร.ร.เบญจมราชูทิศ 2000436003110A71

83 คร้ังที่ 500 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ) 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             
ร.ร.โมคลาน
ประชาสรรค์

2000436003110447

84 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 336,000.00 0.00 0.00 336,000.00 -             ร.ร.โยธินบ ารุง 2000436003110841
85 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 672,000.00 0.00 0.00 672,000.00 -             ร.ร.โยธินบ ารุง 2000436003110C12

86 คร้ังที่ 500
เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้1,500ลิตรต่อ
นาที

32,100.00 0.00 0.00 32,100.00 -             
ร.ร.ละอายพิทยา
นุสรณ์

2000436003110131

87 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 168,000.00 0.00 0.00 168,000.00 -             
ร.ร.ละอายพิทยา
นุสรณ์

2000436003110288

88 คร้ังที่ 500 เคร่ืองท าน้ าเยน็แบบท่อต่อขนาด1กอ๊ก 13,400.00 0.00 0.00 13,400.00 -             
ร.ร.ละอายพิทยา
นุสรณ์

2000436003110522

89 คร้ังที่ 500 เคร่ืองท าน้ าเยน็แบบท่อต่อขนาด2กอ๊ก 14,600.00 0.00 0.00 14,600.00 -             
ร.ร.ละอายพิทยา
นุสรณ์

2000436003110844

90 คร้ังที่ 500 ถงัน้ าแบบไฟเบอร์กลาสขนาด2,500ลิตร 27,900.00 0.00 0.00 27,900.00 -             
ร.ร.ละอายพิทยา
นุสรณ์

2000436003110B38

91 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,500ANSILumens

30,300.00 0.00 0.00 30,300.00 -             
ร.ร.ละอายพิทยา
นุสรณ์

2000436003110C99

92 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 84,000.00 0.00 0.00 84,000.00 -             ร.ร.วังหินวิทยาคม 2000436003110290

93 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,000ANSILumens

29,700.00 0.00 0.00 29,700.00 -             ร.ร.วังหินวิทยาคม 2000436003110A15

94 คร้ังที่ 500 เคร่ืองท าน้ าเยน็แบบท่อต่อขนาด2กอ๊ก 14,600.00 0.00 0.00 14,600.00 -             ร.ร.วังหินวิทยาคม 2000436003110B14

95 คร้ังที่ 500
เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล(ขาว-ด าและสี)ความเร็วไม่น้อย
กว่า20แผ่น/นาที

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 -             ร.ร.วังหินวิทยาคม 2000436003110E58



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

96 คร้ังที่ 500
เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่เคร่ืองยนต์เบนซินสูบน้ าได้1,000ลิตร
ต่อนาทีขนาด5แรงม้า

8,200.00 0.00 0.00 8,200.00 -             
ร.ร.โศภนคณา
ภรณ์

2000436003110822

97 คร้ังที่ 500
อปุกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(เลือกรายการ)

420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 -             ร.ร.สตรีทุ่งสง 2000436003110355

98 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
2,500ANSILumens

27,700.00 0.00 0.00 27,700.00 -             ร.ร.สตรีทุ่งสง 2000436003110865

99 คร้ังที่ 500
เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล(ขาว-ด าและสี)ความเร็วไม่น้อย
กว่า50แผ่น/นาที

450,000.00 0.00 0.00 450,000.00 -             ร.ร.สตรีทุ่งสง 2000436003110952

100 คร้ังที่ 500 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 84,000.00 0.00 0.00 84,000.00 -             
ร.ร.แหลมราษฎร์
บ ารุง

2000436003110C13

101 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
2,500ANSILumens

55,400.00 0.00 0.00 55,400.00 -             
ร.ร.อนิทร์ธานี
วิทยาคม

2000436003110568

102 คร้ังที่ 500 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด100นิว้ 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 -             
ร.ร.อนิทร์ธานี
วิทยาคม

2000436003110700

103 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,000ANSILumens

59,400.00 0.00 0.00 59,400.00 -             ร.ร.ชะรัดชนูปถมัภ์ 2000436003110400

104 คร้ังที่ 500 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดละเอยีดแบบท าลายคร้ังละ30แผ่น 69,900.00 0.00 0.00 69,900.00 -             
ร.ร.ดอนศาลาน า
วิทยา

2000436003110938

105 คร้ังที่ 500
เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล(ขาว-ด า)ความเร็วไม่น้อยกว่า
30แผ่น/นาที

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 -             ร.ร.ปัญญาวุธ 2000436003110B19

106 คร้ังที่ 500 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ) 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             ร.ร.พนางตุง 2000436003110226

107 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,000ANSILumens

118,800.00 0.00 0.00 118,800.00 -             ร.ร.สตรีพัทลุง 2000436003110E05

108 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,000ANSILumens

42,500.00 0.00 0.00 42,500.00 -             ร.ร.อดุมวิทยายน 2000436003110E18



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

109 คร้ังที่ 500
เคร่ืองพิมพM์ultifunctionแบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึก
พิมพ(์InkTankPrinter)

16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 -             
สพม.
นครศรีธรรมราช

2000436003110004

110 คร้ังที่ 500
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,500ANSILumens

62,500.00 0.00 0.00 62,500.00 -             
สพม.
นครศรีธรรมราช

2000436003110026

111 คร้ังที่ 500 สแกนเนอร์ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับศูนยบ์ริการแบบที3่ 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 -             
สพม.
นครศรีธรรมราช

2000436003110164

112 คร้ังที่ 500 เคร่ืองพิมพM์ultifunctionชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDสี 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -             
สพม.
นครศรีธรรมราช

2000436003110346

113 คร้ังที่ 500 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุมขนาด200นิว้ 45,500.00 0.00 0.00 45,500.00 -             
สพม.
นครศรีธรรมราช

2000436003110B58

114 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -             ร.ร.ขนอมพิทยา 20004350B6110AJC

115 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             

ร.ร.เฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช

20004350B6110AJD

116 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             ร.ร.นาบอน 20004350B6110AJE

117 คร้ังที่ 501 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 168,000.00 0.00 0.00 168,000.00 -             
ร.ร.มัธยมศึกษา
จฬุาภรณ์

20004350B6110ANO

118 คร้ังที่ 501 อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้นแบบ3 115,000.00 0.00 0.00 115,000.00 -             
ร.ร.หัวไทรบ ารุง
ราษฎร์

20004350B6110ANP

119 คร้ังที่ 501 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด120นิว้ 122,400.00 0.00 0.00 122,400.00 -             ร.ร.เชียรใหญ่ 20004350B6110SZ1

120 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
2,500ANSILumens

110,800.00 0.00 0.00 110,800.00 -             ร.ร.นบพิต าวิทยา 20004350B6110SZ2

121 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,500ANSILumens

937,500.00 0.00 0.00 937,500.00 -             
ร.ร.พระพรหม
พิทยานุสรณ์

20004350B6110SZ3

122 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             ร.ร.บ้านเกาะวิทยา 20004350B6110VD4



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

123 คร้ังที่ 501 อปุกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 -             
ร.ร.พิปูนสังฆ
รักษ์ประชาอทุิศ

20004350B6110VD5

124 คร้ังที่ 501 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด120นิว้ 76,500.00 0.00 0.00 76,500.00 -             ร.ร.ปากพูน 20004350B6110VD6

125 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -             
ร.ร.ทุ่งใหญ่
วิทยาคม

20004350B6110VP9

126 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             ร.ร.ชะอวด 20004350B6110WK7

127 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
2,500ANSILumens

27,700.00 0.00 0.00 27,700.00 -             
ร.ร.ช้างกลาง
ประชานุกลู

20004350B6110WK8

128 คร้ังที่ 501 อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้นแบบ1 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 -             ร.ร.บ้านเกาะวิทยา 20004350B6110WK9

129 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,500ANSILumens

151,500.00 0.00 0.00 151,500.00 -             ร.ร.ปากพูน 20004350B6110WL0

130 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,000ANSILumens

510,000.00 0.00 0.00 510,000.00 -             
ร.ร.ฉลองรัฐ
ราษฎร์อทุิศ

20004350B6110WL1

131 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับงานไม้ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 -             ร.ร.นาบอน 20004350B6110WP9
132 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -             ร.ร.บางขนัวิทยา 20004350B6110WQ0

133 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
2,500ANSILumens

249,300.00 0.00 0.00 249,300.00 -             
ร.ร.ท่านครญาณว
โรภาสอทุิศ

20004350B6110WQ2

134 คร้ังที่ 501 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 504,000.00 0.00 0.00 504,000.00 -             
ร.ร.ร่อนพิบูลย์
เกยีรติวสุนธรา
ภิวัฒก์

20004350B6110WQ3

135 คร้ังที่ 501 อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้นแบบ2 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 -             
ร.ร.ฉลองรัฐ
ราษฎร์อทุิศ

20004350B6110WQ4

136 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
2,500ANSILumens

166,200.00 0.00 0.00 166,200.00 -             
ร.ร.สิชลประชา
สรรค์

20004350B6110WQ5

137 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             
ร.ร.พิปูนสังฆ
รักษ์ประชาอทุิศ

20004350B6110XF1



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

138 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,500ANSILumens

242,400.00 0.00 0.00 242,400.00 -             ร.ร.เชียรใหญ่ 20004350B6110XH3

139 คร้ังที่ 501 อปุกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 -             
ร.ร.กา้งปลา
วิทยาคม

20004350B6110XH4

140 คร้ังที่ 501 อปุกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 -             ร.ร.นบพิต าวิทยา 20004350B6110XH5
141 คร้ังที่ 501 อปุกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 -             ร.ร.ตะโหมด 20004350B6110AJF

142 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             
ร.ร.ปากพะยนู
พิทยาคาร

20004350B6110ANQ

143 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,000ANSILumens

445,500.00 0.00 0.00 445,500.00 -             
ร.ร.ป่าพะยอม
พิทยาคม

20004350B6110ANR

144 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             
ร.ร.พรหมพินิต
ชัยบุรี

20004350B6110ANS

145 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
4,500ANSILumens

62,500.00 0.00 0.00 62,500.00 -             
ร.ร.ประภัสสร
รังสิต

20004350B6110ANT

146 คร้ังที่ 501 อปุกรณ์วิชางานเกษตรแบบ2 63,000.00 0.00 0.00 63,000.00 -             
ร.ร.หานโพธิ์
พิทยาคม

20004350B6110SZ4

147 คร้ังที่ 501 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด120นิว้ 229,500.00 0.00 0.00 229,500.00 -             
ร.ร.ป่าพะยอม
พิทยาคม

20004350B6110VD7

148 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุดแบบ3(เลือกรายการ) 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 -             
ร.ร.พัทลุงพิทยา
คม

20004350B6110VQ0

149 คร้ังที่ 501 อปุกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 -             
ร.ร.ปากพะยนู
พิทยาคาร

20004350B6110WL2

150 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องสมุดแบบ3 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 -             
ร.ร.หารเทารังสี
ประชาสรรค์

20004350B6110WL3

151 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -             
ร.ร.พรหมพินิต
ชัยบุรี

20004350B6110WL4



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

152 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -             
ร.ร.หานโพธิ์
พิทยาคม

20004350B6110WQ6

153 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับSVGAขนาด
3,000ANSILumens

169,200.00 0.00 0.00 169,200.00 -             
ร.ร.ป่าบอน
พิทยาคม

20004350B6110WQ7

154 คร้ังที่ 501 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             ร.ร.กงหราพิชากร 20004350B6110XH6
155 คร้ังที่ 501 โต๊ะเกา้อี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 840,000.00 0.00 0.00 840,000.00 -             ร.ร.ควนขนุน 20004350B6110XH7

156 คร้ังที่ 501
เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด
3,000ANSILumens

237,600.00 0.00 0.00 237,600.00 -             
ร.ร.ประภัสสร
รังสิต

20004350B6110XH8

82,193,000.00 32,398,932.50 13,643,228.25 36,150,839.25 16.60          รวม



แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร

ผลผลิต    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 3
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ คร้ังที่ 1 เพื่อเบิกจา่ยให้กบั
พนักงานราชการ จ านวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

2,182,600.00 0.00 2,182,600.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
34 อตัรา

200048000P2762

2 คร้ังที่ 137

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ คร้ังที่ 2 เพื่อเบิกจา่ยให้กบั
พนักงานราชการ จ านวน 2 เดือน (มกราคม - กมุภาพันธ์ 2564)
 รวมเงินเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 3 เดือน 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

1,503,100.00 0.00 1,503,100.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
34 อตัรา

200048000P2762

3 คร้ังที่ 174
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อเป็นเงินเล่ือน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 3 เดือน (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2563)

89,400.00 0.00 89,400.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
34 อตัรา

200048000P2762

4 คร้ังที่ 318
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 1 เดือน (มีนาคม 
2564)

732,100.00 0.00 732,100.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
34 อตัรา

200048000P2762

5 คร้ังที่ 318
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 1 เดือน (มีนาคม 
2564)

19,500.00 0.00 19,500.00 0.00 100.00        
โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม

200048000P2762

6 คร้ังที่ 376
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 3 เดือน (เมษายน
 - มิถนุายน 2564)

2,196,300.00 0.00 2,013,286.12 183,013.88 91.67          
โรงเรียนในสังกดั 
34 อตัรา

200048000P2762

7 คร้ังที่ 376
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 3 เดือน (เมษายน
 - มิถนุายน 2564)

58,300.00 0.00 58,220.00 80.00 99.86          
โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม

200048000P2762

8 คร้ังที่ 418
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 4 เดือน (มิถนุายน
ถงึกนัยายน 2564)

72,000.00 0.00 6,000.00 66,000.00 8.33 
สพม.นศ นัก
จดัการงานทั่วไป

200048000P2762

6,853,300.00 0.00 6,604,206.12 249,093.88 96.37          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000414008000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน บุคลากรภาครัฐ งบด าเนินงาน

ผลผลิต   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 3
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม คร้ังที่ 1 เพื่อเบิกจา่ย
ให้กบัพนักงานราชการ จ านวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 
2563)

76,100.00 0.00 76,100.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
34 อตัรา

200048000P2762

2 คร้ังที่ 76
รายการค่าเช่าบ้าน คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2563)

1,880,500.00 0.00 1,880,500.00 0.00 100.00        สพม.นศ. 200048000P2762

3 คร้ังที่ 137
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม คร้ังที่ 2 จ านวน 2 เดือน 
(มกราคม - กมุภาพันธ์ 2563) และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
(มกราคม - ธันวาคม 2564)

69,100.00 0.00 69,100.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
34 อตัรา

200048000P2762

4 คร้ังที่ 173 รายการค่าเช่าบ้าน คร้ังที่ 2 เดือนมกราคม 2564 434,500.00 0.00 434,500.00 0.00 100.00        สพม.นศ. 200048000P2762
5 คร้ังที่ 233 รายการค่าเช่าบ้าน คร้ังที่ 3 เดือนกมุภาพันธ์ 2564 434,500.00 0.00 434,500.00 0.00 100.00        สพม.นศ. 200048000P2762

6 คร้ังที่ 318
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 1 เดือน (มีนาคม
 2564)

24,700.00 0.00 21,974.00 2,726.00 88.96          
โรงเรียนในสังกดั 
33 อตัรา

200048000P2762

7 คร้ังที่ 318
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 1 เดือน (มีนาคม
 2564)

750.00 0.00 750.00 0.00 100.00        
โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม

200048000P2762

8 คร้ังที่ 376
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 3 เดือน 
(เมษายน - มิถนุายน 2564)

73,900.00 0.00 0.00 73,900.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 
33 อตัรา

200048000P2762

9 คร้ังที่ 376
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 3 เดือน 
(เมษายน - มิถนุายน 2564)

2,300.00 0.00 1,575.00 725.00 68.48          
โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม

200048000P2762

10 คร้ังที่ 396
รายการค่าเช่าบ้าน ส าหรับเบิกจา่ยให้ขา้ราชการที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน คร้ังที่ 4 เดือนมีนาคม - เมษายน 2564

869,000.00 0.00 465,073.43 403,926.57 53.52          สพม.นศ. 200048000P2762

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000414008000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

11 คร้ังที่ 418
รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 4 เดือน 
(มิถนุายน - กนัยายน 2564)

3,000.00 0.00 150.00 2,850.00 5.00           
สพม.นศ 
ต าแหน่งนัก
จดัการงานทั่วไป

200048000P2762

3,868,350.00 0.00 3,384,222.43 484,127.57 87.48          รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ    พัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 11
ค่าใช้จา่ยโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 -             0 20004800099999

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000432024709005

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบด าเนินงาน

โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู 

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 300
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 -             
ร.ร.สตรีทุ่งสง, 
ร.ร.สิชลคุณาธาร
วิทยา

200048000P2772

2 คร้ังที่ 300
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

400,000.00 0.00 59,416.00 340,584.00 14.85          
ร.ร.สตรีพัทลุง, ร.
ร.ตะโหมด

200048000P2772

800,000.00 0.00 59,416.00 740,584.00 7.43           

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435045000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบด าเนินงาน

โครงการ   ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 10
เพื่อเป็นค่าจา้งธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง ค่าจา้งรวมเงิน
เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 15,300 บาท ระยะเวลา 2 
เดือน (ตุลาคม - พฤศจกิายน 2563)

1,346,400.00 0.00 1,346,400.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
44 อตัรา

200048000P2783

2 คร้ังที่ 10
เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง 
ค่าจา้ง 9,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจกิายน 
2563)

972,000.00 0.00 972,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
54 อตัรา

200048000P2783

3 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง 
ค่าจา้ง 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 
2564)

999,000.00 0.00 550,451.61 448,548.39 55.10          
โรงเรียนในสังกดั 
37 อตัรา

200048000P2783

4 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง 
ค่าจา้ง 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 
2564)

378,000.00 0.00 252,000.00 126,000.00 66.67          
โรงเรียนในสังกดั 
14 อตัรา

200048000P2783

5 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง ค่าจา้งรวมเงิน
เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 15,300 บาท ระยะเวลา 3 
เดือน (เมษายน - มิถนุายน 2564)

1,512,000.00 0.00 1,460,400.00 51,600.00 96.59          
โรงเรียนในสังกดั 
38 อตัรา

200048000P2783

6 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง ค่าจา้งรวมเงิน
เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 15,300 บาท ระยะเวลา 3 
เดือน (เมษายน - มิถนุายน 2564)

567,000.00 0.00 562,500.00 4,500.00 99.21          
โรงเรียนในสังกดั 
12 อตัรา

200048000P2783

5,774,400.00 0.00 5,143,751.61 630,648.39 89.08          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435061000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบด าเนินงาน

ผลผลิต     ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 10
เพื่อเป็นค่าจา้งบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม
 9,180 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจกิายน 2563)

73,440.00 0.00 73,440.00 0.00 100.00        
สพม.12 จ านวน 
4 ราย

200048000P2791

2 คร้ังที่ 10
เพื่อเป็นค่าจา้งครูรายเดือนแกไ้ขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 
15,300 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจกิายน 2563)

520,200.00 0.00 520,200.00 0.00
โรงเรียนในสังกดั 
17 ราย

200048000P2791

3 คร้ังที่ 10
เพื่อเป็นค่าจา้งครูดูแลนักเรียนพักนอนประจ า ค่าจา้งรวมเงิน
เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 9,180 บาท ระยะเวลา 2 
เดือน (ตุลาคม - พฤศจกิายน 2563)

110,160.00 0.00 110,160.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
6 ราย

200048000P2794

4 คร้ังที่ 10
เพื่อเป็นค่าจา้งเจา้หน้าที่ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 
ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 15,300 บาท 
ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจกิายน 2563)

153,000.00 0.00 153,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
5 ราย

200048000P2794

5 คร้ังที่ 10
เพื่อเป็นค่าจา้งนักการภารโรง ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชย
เงินประกนัสังคม 9,180 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - 
พฤศจกิายน 2563)

330,480.00 0.00 330,480.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
18 ราย

200048000P2794

6 คร้ังที่ 11

(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการโรงเรียนในสังกดัตามภาระงานและการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 100.00        สพม.12 200048000P2792

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000436002000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

7 คร้ังที่ 32

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ ค่า
เดินทางไปนิเทศ ก ากบัติดตาม และประเมินผลเพศวิถศึีกษาและ
ทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00        
กลุ่มนิเทศก ์สพ
ม.12

200048000P2791

8 คร้ังที่ 43
เพื่อจา้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ ระยะเวลา 6 เดือน 
(ตุลาคม 2563 ถงึ มีนาคม 2564)

280,800.00 0.00 280,800.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
3 ราย

200048000P2791

9 คร้ังที่ 105
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ
อนิเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 3 เดือน
 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

891,000.00 0.00 764,001.35 126,998.65 85.75          
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง และ สพ
ม.12

200048000P2791

10 คร้ังที่ 118

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ให้กบัผู้เขา้ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาเอกสารกจิกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) ในยคุ New Normol 
ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท 
บางพลัด กรุงเทพมหานคร

10,000.00 0.00 3,790.15 6,209.85 37.90          
ร.ร.กลัยาณีศรี
ธรรมราช,เฉลิม
พระเกยีรติฯ

200048000P2795

11 คร้ังที่ 122

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ของครูและนักเรียนที่เขา้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเขา้
เฝ้าฯ ประจ าปี 2563 และสร้างความเขา้ใจในการเป็นนักเรียน
ทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจกิายน 2563 ณ โรงแรม
รอยลัริเวอร์ กรุงเทพฯ

14,500.00 0.00 11,484.00 3,016.00 79.20          
รร.เขาพังไกร,รร.
พัทลุงพิทยาคม

200048000P2791

12 คร้ังที่ 140
เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง 
ค่าจา้ง 9,000 บาท คร้ังที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563
 -มีนาคม 2564)

1,944,000.00 0.00 1,953,000.00 -9,000.00 100.46        
โรงเรียนในสังกดั 
54 อตัรา

200048000P2795



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

13 คร้ังที่ 143

เพื่อเป็นค่าจา้งบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม
 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 
2564)

151,200.00 0.00 151,200.00 0.00 100.00        
สพม.12 จ านวน 
4 ราย

200048000P2791

14 คร้ังที่ 143

เพื่อเป็นค่าจา้งครูรายเดือนแกไ้ขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 
15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 
2564)

1,071,000.00 0.00 1,071,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
17 ราย

200048000P2791

15 คร้ังที่ 143
เพื่อเป็นค่าจา้งครูดูแลนักเรียนพักนอนประจ า ค่าจา้งรวมเงิน
เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 4 
เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564)

226,800.00 0.00 226,800.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
6 ราย

200048000P2794

16 คร้ังที่ 143
เพื่อเป็นค่าจา้งเจา้หน้าที่ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 
ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 15,750 บาท 
ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564)

315,000.00 0.00 315,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
5 ราย

200048000P2794

17 คร้ังที่ 143
เพื่อเป็นค่าจา้งนักการภารโรง ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชย
เงินประกนัสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ธันวาคม 
2563 - มีนาคม 2564)

680,400.00 0.00 680,400.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
18 ราย

200048000P2794

18 คร้ังที่ 143
เพื่อเป็นค่าจา้งธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง ค่าจา้งรวมเงิน
เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 15,750 บาท ระยะเวลา 4 
เดือน (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564)

2,772,000.00 0.00 2,772,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
44 อตัรา

200048000P2791

19 คร้ังที่ 148

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการตรวจ
และประเมินผลงานทางวิชาการของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการสึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15,300.00 0.00 12,820.00 2,480.00 83.79          
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สพม.12

200048000P2791



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

20 คร้ังที่ 150
เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนาอสิลามศึกษารายชั่วโมง
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คร้ังที่ 2 จ านวน 10 สัปดาห์

172,000.00 0.00 149,000.00 23,000.00 86.63          
โรงเรียนในสังกดั 
8 โรง

200048000P2792

21 คร้ังที่ 167
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ
อนิเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังที่ 2 ระยะเวลา
 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2564)

489,450.00 0.00 253,921.24 235,528.76 51.88          
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง และ สพ
ม.12

200048000P2794

22 คร้ังที่ 178
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการรับนักเรียน สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

19,000.00 0.00 3,255.00 15,745.00 17.13          
ก.ส่งเสริมฯ สพ
ม.12

200048000P2793

23 คร้ังที่ 198
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการนิเทศ
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -             ก.นิเทศ สพม.12 200048000P2792

24 คร้ังที่ 201

(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยสมทบ
เงินกองทุนทดแทน ประจ าปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 2564)
 ส าหรับลูกจา้งที่ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
จดัสรรค่าจา้งเท่านัน้

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 100.00        
ก.การเงินฯ สพม.
12

200048000P2792

25 คร้ังที่ 217
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั
กจิกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปี 2564

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00        
ก.ส่งเสริมฯ สพ
ม.12

200048000P2795

26 คร้ังที่ 235

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการส าหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เล้ียง (Coaching 
Team) คร้ังที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation 
Team) คร้ังที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

119,010.00 0.00 0.00 119,010.00 -             ก.บุคคลฯ สพม.12 200048000P2792



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

27 คร้ังที่ 260
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -             
ก.ส่งเสริมฯ สพ
ม.12

200048000P2795

28 คร้ังที่ 283

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์เขา้ศึกษาต่อในสถาบันอดุมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่
เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2564

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -             ก.ส่งเสริมฯ 200048000P2791

29 คร้ังที่ 310

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดิน
ทางเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจดักจิกรรม
การแขง่ขนัทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2564 
จ านวน 4 ภูมิภาค

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 100.00        
ก.ส่งเสริมฯ สพ
ม.นศ

200048000P2792

30 คร้ังที่ 323

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ของผู้เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกจิคู่มือการ
สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม
 2564 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 100.00        ก.นิเทศ สพม.นศ. 200048000P2791

31 คร้ังที่ 346

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าเบีย้เล้ียง ค่า
พาหนะในการประชุมคณะท างานด าเนินการถอดบทเรียนและ
ติดตามผลการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คร้ังที่ 2) ระหว่าง
วันที่ 30-31 มีนาคม 2564

6,840.00 0.00 0.00 6,840.00 -             
ก.อ านวยการ สพ
ม.นศ

200048000P2791



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

32 คร้ังที่ 358

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ของผู้เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเคร่ืองมือและแนวทาง
ส าหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อการตรวจสอบระบบ
การประกนัคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนที่มีบริบทแตกต่างกนั ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 
เมษายน 2564 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร

3,000.00 0.00 430.00 2,570.00 14.33          ก.นิเทศ สพม.นศ. 200048000P2791

33 คร้ังที่ 384

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดิน
ทางเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบการรายงาน
ตรวจสอบ และจดัเกบ็แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ณ โรง
แรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 18-20 เมษายน 2564, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 
เมษายน 2564

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -             0 200048000P2791

34 คร้ังที่ 384

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดิน
ทางเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบการรายงาน
ตรวจสอบ และจดัเกบ็แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ณ โรง
แรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 18-20 เมษายน 2564, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 
เมษายน 2564

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -             0 200048000P2791

35 คร้ังที่ 387 (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง) 764,906.00 150,000.00 614,846.00 60.00 80.38          

ร.ร.ทุ่งสังพิทยา
คม, ร.ร.บ้าน
เกาะวิทยา และ 
สพม.นศ.

200048000P2791



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

36 คร้ังที่ 403
เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนาอสิลามศึกษารายชั่วโมง
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

160,000.00 0.00 104,000.00 56,000.00 65.00          
โรงเรียนในสังกดั 
4 โรง

200048000P2792

37 คร้ังที่ 403
เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนาอสิลามศึกษารายชั่วโมง
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

184,000.00 0.00 87,200.00 96,800.00 47.39          
โรงเรียนในสังกดั 
4 โรง

200048000P2792

38 คร้ังที่ 410
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

23,400.00 0.00 0.00 23,400.00 -             ก.นิเทศ สพม.12 200048000P2792

39 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งนักการภารโรง ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชย
เงินประกนัสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - 
มิถนุายน 2564)

311,850.00 0.00 290,430.00 21,420.00
โรงเรียนในสังกดั 
11 ราย

200048000P2791

40 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งนักการภารโรง ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชย
เงินประกนัสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - 
มิถนุายน 2564)

198,450.00 0.00 187,650.00 10,800.00
โรงเรียนในสังกดั 
7 ราย

200048000P2791

41 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งครูรายเดือนแกไ้ขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 
15,750 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 2564)

506,250.00 0.00 501,375.00 4,875.00
โรงเรียนในสังกดั 
13 ราย

200048000P2791

42 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งครูรายเดือนแกไ้ขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 
15,750 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 2564)

141,750.00 0.00 140,625.00 1,125.00
โรงเรียนในสังกดั 
3 ราย

200048000P2791

43 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม
 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 2564)

111,240.00 0.00 110,340.00 900.00
สพม.12 จ านวน 
4 ราย

200048000P2791

44 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งครูดูแลนักเรียนพักนอนประจ า ค่าจา้งรวมเงิน
เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 9,450 บาท ระยะเวลา 3 
เดือน (เมษายน - มิถนุายน 2564)

166,860.00 0.00 165,510.00 1,350.00
โรงเรียนในสังกดั 
6 ราย

200048000P2791



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

45 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งเจา้หน้าที่ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 
ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 15,750 บาท 
ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 2564)

74,550.00 0.00 73,800.00 750.00
โรงเรียนในสังกดั 
2 ราย

200048000P2791

46 คร้ังที่ 421
เพื่อจา้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ ระยะเวลา 3เดือน 
(เมษายน ถงึ มิถนุายนม 2564)

141,750.00 0.00 137,845.00 3,905.00
โรงเรียนในสังกดั 
2 ราย

200048000P2791

47 คร้ังที่ 421
เพื่อเป็นค่าจา้งเจา้หน้าที่ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 
ค่าจา้งรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกนัสังคม 15,750 บาท 
ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถนุายน 2564)

94,500.00 0.00 93,750.00 750.00
โรงเรียนในสังกดั 
2 ราย

200048000P2791

48 คร้ังที่ 431

(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริม 
ต่อยอดและพัฒนาผลงานของนักเรียนเจา้ของขอ้เสนอโครงการ
ผลงานส่ิงประดิษฐ์แนวใหม่ และการคัดเลือกภาพวาด
จนิตนาการอนาคต ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ณ 
โรงแรมริเวอร์ไซต์ เชิงสะพานซังฮ้ื กรุงเทพมหานคร

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 ร.ร.วังหินวิทยาคม 200048000P2792

49 คร้ังที่ 447
ค่าเช่าอนิเทอร์เน็ตประจ าปี 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน
 - มิถนุายน 2564)

661,500.00 0.00 96,499.04 565,000.96
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง และ สพ
ม.นศ

200048000P2791

50 คร้ังที่ 447
ค่าเช่าอนิเทอร์เน็ตประจ าปี 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน
 - มิถนุายน 2564)

252,000.00 0.00 31,479.44 220,520.56
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง และ สพ
ม.นศ

200048000P2791

51 คร้ังที่ 488
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานโครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกบัภาคืเครือขา่ย

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
ร.ร.ท่าศาลา
ประสิทธิ์ศึกษา

200048000P2792

52 คร้ังที่ 488
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานโครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกบัภาคืเครือขา่ย

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
ร.ร.หารเทารังสี
ประชาสรรค์

200048000P2792



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

53 คร้ังที่ 482
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับโครงการ
ส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning
 Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

-8,000.00 0.00 0.00 -8,000.00 สพม.สุราษฎร์ธานี 200048000P2792

54 คร้ังที่ 510

(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการด าเนินการวิจยัเพื่อขบัเคล่ือน ตาม
นโยบายบูรณาการการศึกษา

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
ก.นิเทศกฯ์ สพ
ม.นศ

200048000P2791

55 คร้ังที่ 549
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 ก.นิเทศ สพม.นศ 200048000P2791

56 คร้ังที่ 549
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 ก.นิเทศ สพม.พท 200048000P2791

57 คร้ังที่ 554
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
โครงการการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 ร.ร.วังหินวิทยาคม 200048000P2792

58 คร้ังที่ 568
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเร่ืองการน าเขา้
ขอ้มูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาต (eMENSCR)

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0 200048000P2791

59 คร้ังที่ 563
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
ก.ส่งเสริมฯ สพ
ม.นศ

200048000P2795

60 คร้ังที่ 563
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 สพม.พท 200048000P2795

61 คร้ังที่ 0 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0 200048000P2795



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

14,861,886.00 150,000.00 13,019,831.22 1,692,054.78 87.61          รวม



แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบด าเนินงาน

ผลผลิต     ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 11

(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการโรงเรียนในสังกดัตามภาระงานและการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

1,500,000.00 0.00 1,414,070.25 85,929.75 94.27          สพม.นศ. 200048000P2798

2 คร้ังที่ 94

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดิน
ทางเขา้ร่วมประชุมปฏิบัติการจดัท าคู่มือทิศทางเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อน าไปสู่การ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (พ.ศ.2563-2567) ระหว่าง
วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแซนด์ โมราด้า พัทยา 
อ าเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี

6,000.00 0.00 5,030.00 970.00 83.83          สพม.นศ. 200048000P2797

3
คร้ังที่ 

203 เป็น
 215

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนา
และประเมินการบริหารและจดัการศึกาษตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA) ระดับ OBECQA

41,460.00 0.00 0.00 41,460.00 -             ร.ร.เบญจมราชูทิศ 200048000P2797

4 คร้ังที่ 284

(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการโรงเรียนในสังกดัตามภาระงานและการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกา
ต้ังใหม่ คร้ังที่ 1

500,000.00 11,550.00 145,922.51 342,527.49 29.18          สพม.พัทลุง 200048000P2798

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000436003000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

5 คร้ังที่ 301

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดิน
ทางเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเขา้ใจในการรายงาน
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรอบ 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX 
OBEC ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรง
แรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 1-3 มีนาคม 2564 คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564

4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 100.00        
ก.นิเทศกฯ์ สพ
ม.นศ.

200048000P2797

6 คร้ังที่ 342

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดิน
ทางเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าหลักสูตรการพัฒนา
ศึกษานิเทศก ์ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

6,000.00 0.00 5,700.00 300.00 95.00          
ก.นิเทศกน์ สพ
ม.นศ.

200048000P2797

7 คร้ังที่ 350

(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการโรงเรียนในสังกดัตามภาระงานและการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2

1,000,000.00 0.00 1,158,348.38 -158,348.38 115.83        สพม.นศ. 200048000P2798

8 คร้ังที่ 522

(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รายการเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา
ส าหรับครูดูแลนักเรียนพักนอนประจ า ภาคเรียนที่ 2 ปีการสึกา 
2563

103,800.00 0.00 0.00 103,800.00 -             

ร.ร.เฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 
นครศรีธรรมราช

200048000P2798

3,161,760.00 11,550.00 2,733,571.14 416,638.86 86.46          รวม



แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบด าเนินงาน

ผลผลิต   เด็กพิการได้รับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 41

รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจดัจา้ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็พิการโรงเรียนทั่วไป
จดัการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 
มีนาคม 2564)

909,000.00 0.00 909,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
17 อตัรา

200048000P2803

2 คร้ังที่ 428

รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจดัจา้ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็พิการโรงเรียนทั่วไป
จดัการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน (1 เมษายน 2564-30 
มิถนุายน 2564)

311,850.00 0.00 279,405.00 32,445.00 89.60          
โรงเรียนในสังกดั 
11 อตัรา

200048000P2803

3 คร้ังที่ 428

รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจดัจา้ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็พิการโรงเรียนทั่วไป
จดัการเรียนรวม ระยะเวลา 3 เดือน (1 เมษายน 2564-30 
มิถนุายน 2564)

167,400.00 0.00 102,375.00 65,025.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 
6 อตัรา

200048000P2803

1,388,250.00 0.00 1,290,780.00 97,470.00 92.98          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000436004000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบด าเนินงาน

ผลผลิต    เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 17

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการด าเนินงานของโรงเรียนแม่ขา่ย
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม ให้กบัโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

350,000.00 0.00 316,905.00 33,095.00 90.54          
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000P2810

2 คร้ังที่ 18
เพื่อด าเนินการจา้งบุคลากรปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ขา่ย
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม

90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000P2810

3 คร้ังที่ 161

เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขบัเคล่ือนศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จดุที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-24 
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

8,400.00 0.00 1,312.00 7,088.00 15.62          

รร.สตรีทุ่งสง,รร.
สิชลคุณาธาร
วิทยา,รร.สตรี
พัทลุง,รร.ตะ
โหมด,ก.พัฒน์ 
สพม.12

200048000P2807

4 คร้ังที่ 179
เพื่อด าเนินงานของโรงเรียนแม่ขา่ยโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม

120,000.00 0.00 22,010.00 97,990.00 18.34          
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000P2810

5 คร้ังที่ 351

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจยั ณ ห้องปฏิบัติการ
ของศูนยว์ิจยัแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อนปี 2564 ของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 100.00        ร.ร.เบญจมราชูทิศ 200048000P2810

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000436007000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

6 คร้ังที่ 374
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของโรงเรียนแม่ขา่ยโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดล้อม

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 -             
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000P2810

7 คร้ังที่ 373
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 -             
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000P2810

8 คร้ังที่ 372
เพื่อด าเนินการจา้งบุคลากรปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ขา่ย
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม

45,000.00 0.00 30,000.00 15,000.00 66.67          
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ

200048000P2810

1,248,400.00 0.00 475,227.00 773,173.00 38.07          รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทงการศึกษา งบด าเนินงาน

โครงการ    พัฒนาสือ่และเทคดนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 167
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ
อนิเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังที่ 2 ระยะเวลา
 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2564)

401,550.00 0.00 399,567.44 1,982.56 99.51          
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง และ สพ
ม.12

200048000P2813

401,550.00 0.00 399,567.44 1,982.56 99.51          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000443047000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบด าเนินงาน

โครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 113

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเขา้ร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงานและการประกวดแขง่ขนักจิกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ระหว่าง
วันที่ 7-10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 100.00        
ร.ร.ธัญญาวดี
ศึกษา

200048000P2815

2 คร้ังที่ 176
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการนิเทศ ก ากบั ติดตาม แบบบูรณาการ
และค่าใช้จา่ยในการด าเนินการอื่นๆตามโครงการโรงเรียนสุจริต

50,000.00 0.00 3,672.00 46,328.00 7.34           ก.นิเทศ สพม.นศ 200048000P2816

3 คร้ังที่ 454
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -             
ก.ส่งเสริมฯ สพ
ม.นศ

200048000P2817

4 คร้ังที่ 506
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 -             
ก.ส่งเสริมฯ สพ
ม.นศ

200048000P2817

260,000.00 0.00 23,672.00 236,328.00 9.10           

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000457037000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   บูรณาการป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ   ป้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 313
ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 -             
สพม.
นครศรีธรรมราช

200048000P2759

2 คร้ังที่ 313
ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 -             สพม.พัทลุง 200048000P2759

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000406036700001

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   บูรณาการป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ   ป้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 313
ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักเรียนแกนน าใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 -             
สพม.
นครศรีธรรมราช

200048000P2759

2 คร้ังที่ 313
ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักเรียนแกนน าใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -             สพม.พัทลุง 200048000P2759

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000406036700003

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   บูรณาการป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ   ป้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 313 ค่าใช้จา่ยโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 142,000.00 0.00 0.00 142,000.00 -             
สพม.
นครศรีธรรมราช

200048000P2759

2 คร้ังที่ 313 ค่าใช้จา่ยโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00 -             สพม.พัทลุง 200048000P2759

3 คร้ังที่ ค่าใช้จา่ยโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด คร้ังที่ 2 142,000.00 0.00 0.00 142,000.00 -             
สพม.
นครศรีธรรมราช

200048000P2759

4 คร้ังที่ ค่าใช้จา่ยโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด คร้ังที่ 2 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00 -             สพม.พัทลุง 200048000P2759

392,000.00 0.00 0.00 392,000.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000406036700004

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ    พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 309

ค่าใช้จา่ยด าเนินโครงการการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา เพื่อเป็ค่าพาหนะส าหรับศึกษานิเทศกแ์ละครูผู้เขา้ประชุม
เชิงปฏิบัติการจดัท ารายงานผลการติดตามเกบ็ขอ้มูลวิจยั
โครงการพัฒนานักเรียนอยา่งมีคุณภาพด้วยการจดัประสบการณ์
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและสะเต็มศึกษา 
และโครงการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณและ 
Coding ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยลัริ
เวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

6,000.00 0.00 3,900.00 2,100.00 65.00          
ก.นิเทศกฯ์ สพ
ม.นศ.

200048000P2764

2 คร้ังที่ 314

ค่าใช้จา่ยด าเนินโครงการการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา เพื่อเป็นค่าพาหนะส าหรับศึกษานิเทศกแ์ละครูผู้เขา้
ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษ
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ และการวิจยัพัฒนารูปแบบพหุปัญญา
เพื่อการเรียนรู้ส าหรับการจดัการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม
รอยลัริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

6,000.00 0.00 3,832.00 2,168.00 63.87          
ก.นิเทศกฯ์ สพ
ม.นศ.

200048000P2764

12,000.00 0.00 7,732.00 4,268.00 64.43          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435031700003

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ    พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 307

ค่าใช้จา่ยด าเนินโครงการพัฒนาคลังเคร่ืองมือมาตรฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน
การเขา้ร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกจิเคร่ืองมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจตัดท าเป็น
เคร่ืองมือมาตรฐานส าหรับบริการระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 
18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะรอยลั เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท 
อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม

4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 100.00        0 200048000P2767

4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 100.00        

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435031700005

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ    พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 398

ค่าใช้จา่ยด าเนินงานโครงการการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลย ีเพื่อเป็นค่า
พาหนะส าหรับวิทยากรในการเดินทางมาเขา้ร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการให้ค าปรึกษาและการจดัการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับศึกษานิเทศก ์Coding Mentor (CM) 
รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM CLOUD 
MEETING ระหว่างวันที่ 4 - 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยลัริ
เวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00        ก.นิเทศ สพม.นศ 200048000P2769

2 คร้ังที่ 453
ค่าใช้จา่ยด าเนินงานโครงการการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลย ีเพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในการนิเทศก ากบัติดตามการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -             ก.นิเทศ สพม.นศ 200048000P2769

3 คร้ังที่ 453
ค่าใช้จา่ยด าเนินงานโครงการการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้
วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลย ีเพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในการนิเทศก ากบัติดตามการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -             ก.นิเทศ สพม.พท 200048000P2769

26,000.00 0.00 6,000.00 20,000.00 23.08          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435031700006

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ    ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 322
เพื่อด าเนินงานในการนิเทศและติดตามโรงเรียนในโครงการคอน
เน็กซ์อดีีและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
2564

7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 -             ก.นิเทศ สพม.นศ 200048000P2775

2 คร้ังที่ 322
เพื่อด าเนินงานในการนิเทศและติดตามโรงเรียนในโครงการคอน
เน็กซ์อดีีและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
2564

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -             สพม.พท 200048000P2775

3 คร้ังที่ 427
เพื่อด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอน
เน็กซ์อดีี

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 -             
ร.ร.ควนเกยสุทธิ
วิทยา,ร.ร.ขนุ
ทะเลวิทยาคม

200048000P2775

4 คร้ังที่ 427
เพื่อด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอน
เน็กซ์อดีี

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -             ร.ร.พนางตุง 200048000P2775

72,000.00 0.00 0.00 72,000.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435061700005

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน

ผลผลิต    ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 289

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมการประชุมจดัท าหน่วย
การเรียนรู้ส่ือ 65 พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 เนือ่งในวโรกาสที่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ระหว่างวันที่ 25 
กมุภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร

5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 -             0 200048000P2780

5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435061700008

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ    ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 465
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถใีหม่ อา่นออก
เขยีนได้ทุกคน"

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -             สพม.นศ 200048000P2784

2 คร้ังที่ 465
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถใีหม่ อา่นออก
เขยีนได้ทุกคน"

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -             สพม.พท 200048000P2784

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435061700011

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ    เสริมสร้างระเบียบวนัิย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 532

ค่าใช้จา่ยด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อด าเนินการจดั
ประชุมร่วมกบัโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ในการพัฒนาต่อยอด
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกยีรติ "เยาวชนไทย ท าดีถวายใน
หลวง"ปีที1่5 ปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ)

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -             สพม.พท 200048000P2785

2 คร้ังที่ 564

ค่าใช้จา่ยด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อด าเนินการจดั
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กบัโรงเรียนวิถพีุทธในสังกดั ตาม
โครงการส่งเสริมการจดัการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active Learning

13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 -             สพม.พท 200048000P2785

28,000.00 0.00 0.00 28,000.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435062700004

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ    เสริมสร้างระเบียบวนัิย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 361

ค่าใช้จา่ยด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในการประชุมปฏิบัติการ
โครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ
และความหวัง" ภาคใต้ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน  2564 ณ 
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 -             สพม.นศ 200048000P2786

2 คร้ังที่ 361

ค่าใช้จา่ยด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในการประชุมปฏิบัติการ
โครงการ อารยเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ
และความหวัง" ภาคใต้ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน  2564 ณ 
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 74.56          สพม.พท 200048000P2786

3 คร้ังที่ 464
ค่าใช้จา่ยด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อ
ด าเนินการจดัท างานวิจยัในประเด็นของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -             สพม.นศ 200048000P2786

4 คร้ังที่ 464
ค่าใช้จา่ยด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อ
ด าเนินการจดัท างานวิจยัในประเด็นของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -             สพม.พท 200048000P2786

5 คร้ังที่ 565
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 -             สพม.นศ 200048000P2786

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435062700007

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

6 คร้ังที่ 565
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)

48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 -             สพม.พท 200048000P2786

150,400.00 0.00 0.00 150,400.00 -             รวม



แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน

ผลผลิต    เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 78
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจา้งอตัราจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย. 2563 - มี.ค. 2564)

425,000.00 0.00 358,133.30 66,866.70 84.27          
โรงเรียนในสังกดั 
5 โรง

200048000P2782

2 คร้ังที่ 422
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจา้งอตัราจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 งวดที่ 1 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถนุายน 2564)

170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 
5 โรง

200048000P2782

595,000.00 0.00 358,133.30 236,866.70 60.19          

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

2000435061700010

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา งบเงินอุดหนุน

โครงการ    สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

1 คร้ังที่ 44
ค่าอปุกรณ์การเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)

7,890,618.00 0.00 7,890,618.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง

2000443022500197

2 คร้ังที่ 44
ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
(70%)

16,385,157.00 0.00 16,385,157.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง

2000443022500264

3 คร้ังที่ 44
ค่าจดัการเรียนการสอน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)

69,321,342.00 0.00 69,321,342.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง

2000443022500098

4 คร้ังที่ 130

ค่าอปุกรณ์การเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป รายการค่าใช้จา่ยในการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กบัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผู้จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และสถานประกอบการ

230.00 0.00 230.00 0.00 100.00        
นางสาวดุษฎี  
หนูทอง

2000443022500197

5 คร้ังที่ 130

ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป รายการ
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 
ให้กบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผู้จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัวและสถานประกอบการ

475.00 0.00 475.00 0.00 100.00        
นางสาวดุษฎี  
หนูทอง

2000443022500264

6 คร้ังที่ 130

ค่าจดัการเรียนการสอน งบเงินอดุหนุทั่วไป รายการค่าใช้จา่ยใน
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กบั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผู้จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวและสถานประกอบการ

5,303.00 0.00 5,303.00 0.00 100.00        
นางสาวดุษฎี  
หนูทอง

2000443022500098

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วนัที่  1  กรกฎาคม  2564



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

7 คร้ังที่ 185
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจดัการเรียน
การสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2563

556,000.00 0.00 556,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
6 โรง

2000443022500098

8 คร้ังที่ 196
ค่าอปุกรณ์การเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)

3,222,850.00 0.00 3,222,850.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง

2000443022500197

9 คร้ังที่ 196
ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
(30%)

6,712,770.00 0.00 6,712,770.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง

2000443022500264

10 คร้ังที่ 196
ค่าจดัการเรียนการสอน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)

26,780,350.00 0.00 26,780,350.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
89 โรง

2000443022500098

11 คร้ังที่ 218
เงินอดุหนุนทั่วไป รายการเงินอดุหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราช
กมุารี ให้กบันักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี ระยะที่ 2 รุ่นที่
 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

175,000.00 0.00 175,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
14 โรง

2000436003500002

12 คร้ังที่ 274
เงินอดุหนุนทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รายการค่าจดัการเรียนการสอน (ปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

14,964,000.00 0.00 14,818,500.00 145,500.00 99.03          
โรงเรียนในสังกดั 
88 โรง

2000443022500098

13 คร้ังที่ 386
ค่าหนังสือเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

29,070,239.00 0.00 29,070,239.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
63 โรง

2000443022500109

14 คร้ังที่ 386
ค่าอปุกรณ์การเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

5,974,530.00 0.00 5,974,530.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
63 โรง

2000443022500197

15 คร้ังที่ 386
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

12,879,900.00 0.00 12,879,900.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
63 โรง

2000443022500157

16 คร้ังที่ 386
ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
(70%)

12,443,305.00 0.00 12,443,305.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
63 โรง

2000443022500264



ที่ ครั้งที่ รายการ งบประมาณ กันไวเ้บิก เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

17 คร้ังที่ 386
ค่าจดัการเรียนการสอน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

25,743,400.00 0.00 25,743,400.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั 
63 โรง

2000443022500098

18 คร้ังที่ 386
ค่าหนังสือเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

10,783,206.00 0.00 10,783,206.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั
พัทลุง 26 โรง

2000443022500234

19 คร้ังที่ 386
ค่าอปุกรณ์การเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

2,204,790.00 0.00 2,204,790.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั
พัทลุง 26 โรง

2000443022500304

20 คร้ังที่ 386
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

4,754,100.00 0.00 4,754,100.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั
พัทลุง 26 โรง

2000443022500077

21 คร้ังที่ 386
ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ย
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
(70%)

4,590,995.00 0.00 4,590,995.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั
พัทลุง 26 โรง

2000443022500085

22 คร้ังที่ 386
ค่าจดัการเรียนการสอน งบเงินอดุหนุทั่วไป ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)

9,684,000.00 0.00 9,684,000.00 0.00 100.00        
โรงเรียนในสังกดั
พัทลุง 26 โรง

2000443022500279

264,142,560.00 0.00 263,997,060.00 145,500.00 99.94         รวม


