
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
8 พย.61 ฎ.55 เบกิซ่อมปร้ินเตอร์ 850.00           19,150.00       
27 พย.61 เบกิซ่อมปร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง 7,900.00         11,250.00       

 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
7 พย.61 ไอ.13 เบกิของ เดือน ตค.61 31,500.00       118,500.00     

 5.ค่าซ่อมรถฯ 150,000.00       150,000.00     สมหมาย
8 พย.61 ไอ.20 ซ่อมรถ นข.1317 9,084.30         140,915.70     

ไอ.21 ซ่อมรถ นข.2394 4,606.35         136,309.35     

 6.ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ กตปน. 15,000.00         15,000.00       

   7.ค่าเบี้ยเลี้ยง+พาหนะ 100,000.00       100,000.00     
7 พย.61 ฎ.36 เงินยืม สมหมาย 5,850.00         94,150.00       
8 พย.61 ฎ.46 ค่าเดินทาง รองหมาย+อภริดี 1,020.00         93,130.00       

ฎ.56 เงินยืม สุกนัยา 1,960.00         91,170.00       
16 พย.61 ฎ.73 ค่าเดินทาง ธีรพงศ์ 8,240.00         82,930.00       
20 พย.61 ฎ.75 ค่าเดินทาง สุกนัยา 1,240.00         81,690.00       
23 พย.61 ฎ.86 ค่าเดินทาง อมัพร 3,190.00         78,500.00       

ฎ.87 คชจ.ประชุม ครูธุรการ ร.ร. 2,875.00         75,625.00       
30 พย.61 ฎ.102 คชจ.ประชุม กอ่สร้าง ร.ร. 3,900.00         71,725.00       

   8.ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 20,000.00         20,000.00       

  9.ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 30,000.00         30,000.00       
14 พย.61 ฎ.41 เบกิเดือน ตค.61 5,756.50         24,243.50       

.
  10.ค่าประกันภยัรถยนต์ 6,000.00           6,000.00        

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

730,000.00       87,972.15       -             642,027.85     



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

  12. ค่าสาธารณูปโภค
12.1 ค่าประปา 10,000.00         50,000.00       

8 พย.61 ฎ.49 ประปา กย.61/ ตค.61 6,630.47         43,369.53       

12.2 ค่าไฟฟา้ 200,000.00       200,000.00     
7 พย.61 ฎ.38 เบกิของเดือน ตค.61 76,808.87       123,191.13     

12.3 ค่าไปรษณีย์ 20,000.00         20,000.00       
8 พย.61 ฎ.48 ไปรษณีย์  ตค.61 4,863.00         15,137.00       

12.4 ค่าโทรศัพท์ 40,000.00         40,000.00       
8 พย.61 ฎ.50 ทโีอท ี กย.61 300.88           39,699.12       
20 พย.61 ไอ.23 ค่าเช่าเนต็ ตค.61 1,915.30         37,783.82       

                      ยอดรวม 1,000,000.00     178,490.67      -             821,509.33     



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      

1 โครงการมหกรรมทางศิลปหตัถกรรมวิชาการ ปี2561 434,290      434,290      ศน.กัญจนา

16 พย.61 ฎ.67 เงินยืมศิลปะฯ  ศน.กญัจนา 247,810    186,480      
27 พย.61 ไอ.26 ค่าวัสดุ ศิลปะฯ 11,450      175,030      

ไอ.29 ค่าวัสดุ ศิลปะฯ 17,717      157,313      

2 โครงการนเิทศ ติดตามเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 100,000      100,000      ศน.พัชรินทร์

8 พย.61 ฎ.47 ค่าเดินทาง อกก ร.ร.วันเปดิเทอม 12,288      87,712       
22 พย.61 ฎ.81 ค่าเดินทาง อกก ร.ร.วันเปดิเทอม 11 ราย 10,812      76,900       

3 โครงการเทดิทนูสถาบนั วันส าคัญ/ประเพณีไทย 13,400       13,400       สิทธิกร

8 พย.61 พ.ี30 เบกิค่าพวงมาลาวันปยิะฯ 1,000.00    12,400       

4 โครงการขับเคล่ือนพฒันาประสิทธิภาพบริหารจัดการ 119,255      119,255      ศิริพรรณ

20 พย.61 ฎ.74 คชจ.ประชุมสภากาแฟ 2,475         116,780      
23 พย.61 ฎ.85 เงินยืม ประชุม ผอ.รร. 26,650      90,130       

5 ขอสนบัสนนุจัดกจิกรรมการรับชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์ 2,990         2,990         ศน.ปิยะวรรณ์

                                ยอดเหลือจากจัดสรร 30,065       

                                       ยอดรวม   700,000.00   330,202.00  -          369,798.00   

สรปุรายการเงนิงบกลยุทธ์โครงการ
ณ  วันที่   30  พฤศจิกายน    2561



ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                       ณ  วันที่     พฤศจกิายน   2561 รหสั 38008
                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 กิจกรรม 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
20 พย.61 ฎ.72 เบกิของ ตค.- พย.61 3,876,843.00     1,852,947.00     

รวมทั้ง1-5 5,729,790.00   3,876,843.00     -             1,852,947.00    

.



ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
                       ณ  วันที่     พฤศจกิายน   2561 รหสั 38008
                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 กิจกรรม 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
20 พย.61 ฎ.72 เบกิของ ตค.- พย.61 3,876,843.00     1,852,947.00     

รวมทั้ง1-5 5,729,790.00   3,876,843.00     -             1,852,947.00    

.



รหสั 39002

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

ประจ างวด ในมอื ผู้รับผิดชอบ
  (จ้างธุรการ เดือนละ 15,000.-)

30 ตค.61 ว.5019 ค่าจา้งธุรการ   ครั้งที่ 1 6,615,000       6,615,000          จันทร์ทพิย์
13 พย.61 ว.5213 ค่าจา้งธุรการ   ครั้งที่ 2 1,417,500       8,032,500          
22 พย.61 ฎ.83 เบกิของ ตค.- พย.61 2,615,550.00     5,416,950          

14 พย.61 ว 5210 ค่าจา้ง เขต 9 ราย  ครั้งที่ 1 699,300         699,300.00         จันทร์ทพิย์
20 พย.61 ฎ.69 เบกิของ ตค.- พย.61 233,100.00       

13 พย.61 ว.5209 ค่าจา้งธุรการ  เดอืนละ 9,000.- 2,916,000       2,916,000          จันทร์ทพิย์

12 พย.61 ว 5151 ค่าจา้งครูขั้นวิกฤต   ครั้งที่ 1 3,496,500       3,496,500.00      จันทร์ทพิย์
20 พย.61 ฎ.68 เบกิของ ตค.- พย.61 1,134,000.00    

22 พย.61 ว 5383 ค่าจา้งครูวิทย์-คณิต   ครั้งที่ 1 1,732,500       1,732,500.00      จันทร์ทพิย์

รวมทั้ง1-5 16,876,800     3,982,650.00   -           12,894,150.00   

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่   30  พฤศจกิายน   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
20 พย.61 ฎ.70 เบกิของ ตค.- พย.61 75,600.00      151,200.00      

27 พย.61 ว 5458 ค่าจา้งนักการปกต ิค .1 737,100          737,100          จันทร์ทพิย์

รวม 963,900.00    75,600.00     -        888,300.00     

รายงการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่     พ.ย.  2561             



รหสั 39004
                              ณ  วันที่   30  พ.ย. 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
22 พย.61 ฎ.82 เบกิของ ตค.- พย.61 434,700.00     1,266,300        

รวม 1,701,000.00 434,700.00    -         1,266,300.00  

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    30  พ.ย..  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
20 พย.61 ฎ.71 เบกิของ ตค.- พย.61 130,583.00     69,619.00       

31 ตค.61  ว 5068 ค่าเชา่บา้น ครั้งที่ 1 840,160.00       840,160.00     ทพิหทยั
21 พย.61 ฎ.77 เบกิของ ตค.- พย.61 273,400.00     566,760.00     

รวม 1,040,362.00  403,983.00   -        636,379.00   

-               

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่   30    พ.ย..  2561               



                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 งบด าเนินงาน ร.34002
 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ ในมอื คงเหลอื หมายเหตุ

ประจ างวด Po
27 พย.61 ว 5556 ค่าเดินทางประชุม ผู้ตรวจสอบภายใน 2,000.00       2,000              ตสน.

30 พย.61 ว 5542 ค่าเดินทางอบรมโภชนาการ อายิโนะโมะโต๊ะ 10,000.00      10,000            กิตติกาญจ์

 รวมทั้งสิ้น 12,000        -           -           12,000.00      

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่    30    พฤศจกิายน    2560               



                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 งบด าเนินงาน   ร.32031
 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ ในมอื คงเหลอื หมายเหตุ

ประจ างวด Po
12 พย 61 ว.5184 คชจ.เดินทางประชุมการจัดท าแผนการทดสอบฯ 4,880.00       4,880              ศน.พัชรินทร

 รวมทั้งสิ้น 4,880          -         -        4,880.00        

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่   30     พฤศจกิายน    2561              



                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 งบด าเนินงาน   ร.33061
 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ ในมอื คงเหลอื หมายเหตุ

ประจ างวด Po
12 พย 61 ว.5216 ค่าซ่อมบ ารุงอปุกรณ์ DLTV 150,000.00    150,000          กลุ่มแผนฯ

 รวมทั้งสิ้น 150,000       -              -           150,000.00     

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่     30   พฤศจกิายน    2561              



                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3                                                      งบเงินอุดหนุน
 ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ เงิน เบกิ PO คงเหลอื หมายเหตุ

ประจ างวด
เงินอุดหนุนภาคเรียน 2/61 (70%)

7 พย.61 ว 5123 ค่าอปุกรณ์การเรียน 3,599,080.00     3,599,080.00   
เบกิเงิน 3,599,080      -                

กจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 5,411,240.00     5,411,240.00   
เบกิเงิน 5,411,240      -                

ค่าจัดการเรียนการสอน 23,467,450.00   23,467,450.00  
เบกิเงิน 23,467,450    -                

รวมเงิน 32,477,770.00 32,477,770   -   -               

รายงานผลการบริหารงบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2562
ณ  วันที่    30  พฤศจกิายน    2561             


