
 
ที่ รายการ งบประมาณ เบิก ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ

( PO ) การเบิกจ่าย
1 งบบคุลากร  (พนักงานราชการ) 5,729,790        5,729,790.00    0.00
2 งบด าเนินงาน 13,538,162      13,538,162.00   0.00
3 งบลงทนุ (ค่าครุภณัฑ์) 239,200          239,200.00       0.00

 -เงินกนัไว้เบกิเหล่ือมป6ี1 (ส่ิงกอ่สร้าง) 7,923,000.00    1,678,000.00    6,245,000.00    21.18
 -เงินกนัไว้เบกิเหล่ือมป6ี1 (งบด าเนนิงาน) 2,423,100.00    1,078,900        1,344,200.00    44.53

รวม 29,853,252.00      2,756,900.00        -              27,096,352.00   9.23

                     กรมบัญชีกลางก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562  เบือ้งตน  ดังนี้

      รายจ่ายภาพรวม    รายจ่ายงบลงทุน การก่อหน้ีผูกพันงบลงทุน

อัตรา ร้อยละ  94 อัตรา ร้อยละ  76 อัตรา ร้อยละ  90

สพป.เพชรบูรณ์  เขต  3
ณ  วันที ่  31  ตลุาคม    2561

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ปี  2562



 
ที่ รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ

( PO/ ค้างในมอื) การเบกิจ่าย

1 งบด าเนินงาน 13,538,162      13,538,162.00   0.00
2 งบลงทนุ 239,200          239,200.00       0.00

รวม 13,777,362      -                   -                   13,777,362.00   0.00

                     กรมบัญชีกลางก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562  เบือ้งตน  ดังนี้

      รายจ่ายภาพรวม    รายจ่ายงบลงทุน การก่อหน้ีผูกพันงบลงทุน

อัตรา ร้อยละ  94 อัตรา ร้อยละ  76 อัตรา ร้อยละ  90

.

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ปี  2562
สพป.เพชรบูรณ์  เขต  3

ณ  วันที ่  31  ตลุาคม    2561



รายงการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562 งบประจ า
รหสั 39002

                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 กิจกรรม N3104
 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ PO/ คงเหลอื หมายเหตุ

ประจ างวด ในมอื ผู้รับผิดชอบ
25 ตค.61 ว. 3732 รายการงบประจ า

 1.ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 20,000.00         20,000.00       สมหมาย

 2.ค่าวัสดสุ านักงาน 200,000.00       200,000.00     สมหมาย

 3.ค่าซ่อมแอร์ 30,000.00         30,000.00       สมหมาย

 4.ค่าน้ ามนัเชื้อเพลงิ 150,000.00       150,000.00     สมหมาย

 5.ค่าซ่อมรถฯ 150,000.00       150,000.00     สมหมาย

 6.ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ กตปน. 15,000.00         15,000.00       ทพิหทยั

   7.ค่าเบี้ยเลี้ยง+พาหนะ 100,000.00       100,000.00     ทพิหทยั

   8.ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 20,000.00         20,000.00       สมหมาย

  9.ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 30,000.00         30,000.00       สมหมาย
.

  10.ค่าประกันภยัรถยนต์ 6,000.00           6,000.00        ทพิหทยั

  11.คชจ.บริหารจดัการส านักงาน 9,000.00           9,000.00        

730,000.00       -                -             730,000.00     
  12. ค่าสาธารณูปโภค
12.1 ค่าประปา 10,000.00         50,000.00       ทพิหทยั

12.2 ค่าไฟฟา้ 200,000.00       200,000.00     ทพิหทยั

12.3 ค่าไปรษณีย์ 20,000.00         20,000.00       ทพิหทยั

12.4 ค่าโทรศัพท์ 40,000.00         40,000.00       ทพิหทยั

                      ยอดรวม 1,000,000.00     -                -             1,000,000.00   



รหัส 39002

                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กิจกรรม N3104

 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงนิอนุมัติ เบกิ ในมือ/ คงเหลือ หมายเหตุ

PO ผู้รับผิดชอบ

25 ตค.61 ว. 3732 งบกลยุทธ์โครงการ 700,000       700,000        

                                       ยอดรวม   700,000.00     -            -          700,000.00     

สรปุรายการเงนิงบกลยุทธ์โครงการ
ณ  วันที่    31  ตุลาคม    2561



รหัส 39001

                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กิจกรรม N3102

 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงนิอนุมัติ เบกิ ในมือ/ คงเหลือ หมายเหตุ

PO ผู้รับผิดชอบ

25 ตค.61 ว. 3732 งบกลยุทธ์โครงการ 300,000       300,000        

                           ยอดรวม   300,000.00     -            -          300,000.00     

สรปุรายการเงนิงบกลยุทธ์โครงการ
ณ  วันที่    31  ตุลาคม    2561



ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                       ณ  วันที่  31  ตลุาคม   2561 รหสั 38008
                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 ก.ก. N3101

 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ PO/ คงเหลอื หมายเหตุ
ประจ างวด ในมอื ผู้รับผิดชอบ

25 ตค.61 ว.4957 ค่าตอบแทนพนง.  ครั้งที่ 1 5,729,790          5,729,790           จันทร์ทพิย์

รวมทั้ง1-5 5,729,790.00      -                  -             5,729,790.00     

.



รหสั 39002

                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 งบด าเนินงาน ค่าจา้งฯ
 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ PO/ คงเหลอื หมายเหตุ

ประจ างวด ในมอื ผู้รับผิดชอบ

30 ตค.61 ว.5019 ค่าจา้งครูธุรการ   ครั้งที่ 1 6,615,000       6,615,000          จันทร์ทพิย์

รวมทั้ง1-5 6,615,000       -            -           6,615,000.00    

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่     31  ตลุาคม   2561               



รหสั 39002
N3104

                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 งบด าเนินงาน ค่าจา้งฯ
 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ PO/ คงเหลอื หมายเหตุ

ประจ างวด ในมอื ผู้รับผิดชอบ

31 ตค.61 ว.5065 ค่าจา้งเวรยาม/แมบ่า้น พิมพ์ดดี  ค.1 226,800          226,800          จันทร์ทพิย์

รวม 226,800.00    -              -          226,800.00     

รายงการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่   31   ต.ต.  2561               



รหสั 39004
                              ณ  วันที่  31  ต.ค. 2561                            ก.ก. N3116
                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 งบด าเนินงาน ค่าจา้งฯ

 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ PO/ คงเหลอื หมายเหตุ

ประจ างวด ในมอื ผู้รับผิดชอบ

25 ตค.61 ว.4938 ค่าจา้งครูพ่ีเลี้ยงเดก็พิการ ค.1 1,701,000        1,701,000      จันทร์ทพิย์

รวม 1,701,000.00  -              -        1,701,000.00 

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562



รหสั 33061
N3097

                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนฯ
 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ PO/ คงเหลอื หมายเหตุ

ประจ างวด ในมอื ผู้รับผิดชอบ

31 ตค.61 ว. 5095 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าฯ  ค.1 1,955,000        1,955,000        สมหมาย

-                 

รวม 1,955,000.00  -           -           1,955,000.00  

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่      ต.ค.  2561           



รหสั 38008

                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3             ด.ด. N 3101

 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ ในมอื คงเหลอื ผู้รับผิดชอบ
ประจ างวด PO

25 ตค.61 ว.4957  ประกันสงัคม พนง.ราชการ ค.1 200,202.00       200,202.00     จันทร์ทพิย์

31 ตค.61  ว 5068 ค่าเชา่บา้น ครั้งที่ 1 840,160.00       840,160.00     ทพิหทยั

รวม 1,040,362.00  -           -          1,040,362.00 

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่  31  ต.ค.  2561               


