
 

 

 

รายงานการก ากับ ตดิตามการใชจ้่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1-2 (รอบ 6 เดือน)  

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 
                                                   ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

          กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

019 
รายงานการก ากบัตดิตามการใชจ้า่ย 

งบประมาณประจ าปรีอบ 6 เดอืน 



 

รายงานการก ากบั ตดิตามผลการใชจ้า่ยงบประมาณและผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาสมุทรปราการ 

ไตรมาสที ่1-2 (รอบ 6 เดือน) (1 ตลุาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 
 

                การจัดสรรงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการดังนี้                
                ครั้งที่ 1 ที่ศธ. 04002/ว1191 ลงวันที่   28  ตุลาคม 2564  จ านวน 2,000,000 บาท  
      ครั้งที่  ๒ ที่ศธ.04006/ว985  ลงวันที่  24 มีนาคม  2565    จ านวน 1,500,000 
      รวมทั้งสิ้น   3,500,000  บาท 
          การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นายวิทยา   อรุณแสงฉาน  ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณจ านวนดังกล่าว ส าหรับการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินการ (ก่อนจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

ที ่ รายการ ตั้งงบประมาณ ป ี2565 

ก ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)   

1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)   

  1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 72,700 

  1.2 ค่าวัสดุส านักงาน 65,000 

  1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 

  1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 

  1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 

  1.6 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ / การปรับภูมิทัศน์ 160,000 

  1.7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น / แก๊สรถยนต์ 100,000 

  1.8 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันส าคัญทางศาสนา 10,000 

  1.9 ค่าเช่าระบบ E-Money 5,000 

  1.10 ค่าเช่า Website สพม.สมุทรปราการ 5,000 

  รวมคา่ใชจ้า่ยพืน้ฐาน 517,700 

2 ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ตามทีจ่ าเปน็   

  2.1 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 8 ราย (ธ.ค. 64 - ก.ย. 65) 1,200,000 



   

ที ่ รายการ ตั้งงบประมาณ ปี 2565 

  2.2 ค่าบริหารจัดการ (งบกลาง) 300,000 

  รวมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ตามทีจ่ าเปน็ 1,500,000 

ข ค่าสาธารณปูโภค   

3 ค่าสาธารณูปโภค   

  3.1 ค่าน้ า 35,000 

  3.2 ค่าไฟฟ้า 260,000 

  3.3 ค่าโทรศัพท์/ Internet 30,000 

  3.4 ค่าไปรษณีย์ 20,000 

  รวมคา่สาธารณปูโภค 345,000 

  รวมงบประจ า 2,362,700 

ค การบรหิารจดัการตามภาระงาน/โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษา 2,637,300 

  รวมงบประมาณทีจ่ดัตั้งทัง้สิน้ 5,000,000 

 งบประมาณที่ไดร้ับมาจริง 3,500,000   

            ผลการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ ไตรมาสที่ 1-2 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 256๔ – 31 มีนาคม 256๕)ผลการใช้จ่าย
งบประมาณพบว่า งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน 3,500,000  บาท ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ / กิจกรรม อนุมติังบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ
 เบิกจ่าย คงเหลือ % การเบิกจ่าย

เงินที่เบิกจ่ายแล้ว

1 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย และบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สมุทรปราการ

75,000 ธีรทศัน์      46,440.00

28,560.00        61.92            
2 โครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะอินทรีย์ 10,000 ธีรทศัน์         10,000.00 -                  100.00          
3 โครงการอบรมงานธุรการและประชาสัมพันธ์ 25,000 ธีรทศัน์         25,000.00 -                  100.00          

4 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

5,000 ผอ.ประภาส                       -   

5,000.00          -               
5 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทกัษะผู้ปฏิบัติงานทะเบียนการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 15,000 ผอ.ประภาส                       -   
15,000.00        -               

6 โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 
2565 15,000 ผอ.ประภาส           3,593.30

11,406.70        23.96            
7 โครงเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคล่ือนกิจกรรมสภา

นักเรียน สพม.สมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2565 20,000 ผอ.ประภาส                       -   
20,000.00        -               

8 พัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือที่ปรึกษา YC 
(Youth Counselor)

15,000 ผอ.ประภาส                       -   15,000.00        -               
9 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคล่ือนระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.สมุทรปราการ 
ประจ าปี 2565

70,000 ผอ.ประภาส                       -   
70,000.00        -               

10 เสริมสร้างความเข้มแข็งการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 5,000 ผอ.ประภาส                       -   5,000.00          -               
11 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2565
สพฐ. ผอ.ประภาส

12 ค่ายเสริมสร้างทกัษะชีวิต “ปัญหาหยุดย้ังด้วยพลังเด็กและ
เยาวชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สพฐ. ผอ.ประภาส

13 การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สอวน. ผอ.ประภาส

14 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนา
สมรรถนะ

240,000
ผอ.สมชาย

-                

240,000.00      -               
15 พิธีพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ

มาลา
20,000 ผอ.สมชาย

-                
20,000.00        -               

16 การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณโรงเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28,000 ดวงดาว -                
28,000.00        -               

17
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 125,000 ดวงดาว -                

125,000.00      -               

18 โครงการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

130,000 ศน.ณภัทร -                
130,000.00      -               

19 โครงการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล มุ่งสู่ทกัษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียน

270,000 ศน.ธีร์ชนินทร์
-                

270,000.00      -               
20 โครงการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร

จัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม
238,200 ศน.ชยากานต์

46,520.00     

191,680.00      19.53            
21 โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการนิเทศการศึกษา 120,000 ศน.ณภัทร -                120,000.00      -               
22 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยองค์คณะ กต

ปน.
40,000 ศน.ณภัทร -                

40,000.00        -               
23 โครงการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของสพม. 

สมุทรปราการ
131,200 ศน.ณภัทร -                131,200.00      -               

24 โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 220,000 ศน.ณภัทร -                220,000.00      -               
25 โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
235,000 ศน.ภัททยิา

-                
235,000.00      -               

26 โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้การอ่านข้ันสูงส าหรับครู
สอนวิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูงของ
นักเรียน โดยใช้เทคนิคบันได 6 ข้ัน

139,900 ศน.ภัททยิา
85,913.00     

53,987.00        61.41            
27 โครงการนิเทศเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา
45,000 ศน.ชยากานต์ -                

45,000.00        -               

28 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคล่ือนระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา (Data Management Center: DMC) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

50,000 ผอ.บรรหาร
-                

50,000.00        -               

29 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนโยบายและแผน 200,000 ผอ.นิตยา 36,320.00     163,680.00      18.16            
30 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข
150,000 ผอ.นิตยา

-                

150,000.00      -               

2,637,300 253,786.30   2,383,513.70   9.62              

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มนโยบายและแผน

รวมงบประมาณโครงการตามภาระงาน

การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่  1,2

กลุ่มอ านวยการ



กลุ่มส่งเสริมการศึกษา  




กลุ่มบริหารงานบุคคล



หนว่ยตรวจสอบภายใน


กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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ท่ี รายการ ต้ังงบปี 2565 จัดสรรคร้ังท่ี 2 เบิกจ่าย % การเบิกจ่าย คงเหลือ

ตามงบท่ีได้รับจริง

ก ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)

1 ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)

1.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 72,700 23,800.00 32.74 48,900

1.2 ค่าวัสดุส านักงาน 65,000 65,000.00 100.00 0

1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 0.00 0.00 10,000

1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 3,340.00 6.68 46,660

1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 5,767.30 14.42 34,233

1.6 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี / การปรับภูมิทัศน์ 160,000 150,500.00 94.06 9,500

1.7 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน / แก๊สรถยนต์ 100,000 61,900.00 61.90 38,100

1.8 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันส าคัญทางศาสนา 10,000 6,309.00 63.09 3,691

1.9 ค่าเช่าระบบ E-Money 5,000 0.00 0.00 5,000

1.10 ค่าเช่า Website สพม.สมุทรปราการ 5,000 5,000.00 100.00 0

รวมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน 517,700 321,616 62.12 196,084

1 ร้อยละงบท้ังหมดท่ีใช้ 9.19

2 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีจ าเป็น

2.1 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน จ านวน 8 ราย (ธ.ค. 64 - ก.ย. 65) 1,200,000 455,238.00 37.94 744,762

2.2 ค่าบริหารจัดการ (งบกลาง) 300,000 155,604.87 51.87 144,395

รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีจ าเป็น 1,500,000 0 610,843 40.72 889,157

2 ร้อยละงบท้ังหมดท่ีใช้ 17.45

ข ค่าสาธารณูปโภค

3 ค่าสาธารณูปโภค

3.1 ค่าน้ า 35,000 23,113.01 66.04 11,887

3.2 ค่าไฟฟ้า 260,000 182,181.94 70.07 77,818

3.3 ค่าโทรศัพท์/ Internet 30,000 6,079.74 20.27 23,920

3.4 ค่าไปรษณีย์ 20,000 20,000.00 100.00 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 345,000 0 231,375 6.61 113,625

3 ร้อยละงบท้ังหมดท่ีใช้ 6.61

รวมงบประจ า 2,362,700 0 1,163,833.86 49.26 1,198,866

4 ร้อยละงบประจ า 33.25

ค การบริหารจัดการตามภาระงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,637,300 253,786.30 9.62 -253,786

5 ร้อยละงบพัฒนาเขต 7.25

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,000,000 0 1,417,620.16 40.50 3,582,380

งบประมาณจริงท่ีได้รับ 3,500,000.00 6 ร้อยละทุกงบ 40.50

1 คร้ังท่ี 10 วันท่ี ท่ี   ศธ.04002/ว 1191 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 2,000,000.00

2 คร้ังท่ี 2  วันท่ี  ท่ี  ศธ.04006/ว985  ลงวันท่ี 24  มีนาคม 2565 1,500,000.00

3,500,000.00

สรุป งบท่ีต้ังไว้ ใช้ไตรมาส3 ร้อยละท่ีใช้ คงเหลือใช้

งบประจ า 2,362,700 1,163,833.86 33.25 1,198,866.14

งบพัฒนาเขต 2,637,300 253,786.30 7.25 2,383,513.70

รวม ยอดต้ังงบประมาณปีน้ีงบ  5 ล้านท่ีต้ังไว้ 5,000,000 1,417,620.16 40.50 3,582,379.84

คงเหลือใช้จากยอดท่ีได้รับจัดสรรจริง  3500,000  บาท จ่ายตามจริง 1,417,620.16 40.50 2,082,379.84

การก ากับติดตามค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการการศึกษา 

การบริหารจัดการตามภาระงาน/โครงการพัฒณาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2565

รวมวงเงินท่ีได้รับจัดสรรและโอนจริง
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โอนคร้ังท่ี ลงวันท่ี รายการ จ านวนเงิน งบท่ีได้รับ สพม.สป./รร.ท่ีได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย เบิกไป คงเหลือ หมายเหตุ

1 18-พ.ค.-65 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการส าหรับส านักงานเขตพ้ืนท่ี งบกลาง คร้ังท่ี 1 โรงเรียนในสังกัด

การศึกษาและโรงเรียน คร้ังท่ี 5 ระยะเวลา 3 เดือน (งบด าเนินงาน)

(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) ดังน้ี

ครูข้ันวิกฤต 270,000.00      P 180,000.00   90,000.00   ยังมีเบิกอีก

เจ้าหน้าท่ีห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy 90,000.00        P 60,000.00    30,000.00   ยังมีเบิกอีก

ธุรการ 15,000 720,000.00      P 420,000.00   300,000.00  ยังมีเบิกอีก

ธุรการ 9,000 108,000.00      P 58,500.00    49,500.00   ยังมีเบิกอีก

ค่าจ้างนักการภารโรง 81,000.00        P 54,000.00    27,000.00   ยังมีเบิกอีก

2 23-พ.ค.-65 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา 45,000.00        งบกลาง คร้ังท่ี 2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ P 30,000.00    15,000.00   ยังมีเบิกอีก

คุณภาพและมาตราฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง (งบด าเนินงาน)

งบประมาณปี พ.ศ.2565 คร้ังท่ี 5 ระยะเวลา 3 เดือน

(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) 

3 31-พ.ค.-65 ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน โครงการตาม 180,000.00      งบกลาง คร้ังท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ P 120,000.00   60,000.00   ยังมีเบิกอีก

พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเน่ือง 1,800.00         (งบด าเนินงาน) โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ P 750.00        1,050.00     ยังมีเบิกอีก

ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฏาคม 2565)

ทะเบียนคุมแจ้งโอนเงินงบประมาณ (งบกลาง) ประจ าปีงบประมาณ 2565

โอนคร้ังท่ี ลงวันท่ี รายการ จ านวนเงิน งบท่ีได้รับ สพม.สป./รร.ท่ีได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย เบิกไป คงเหลือ หมายเหตุ

1 18-ม.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 448,750.00      สทศ. สพม.สป P 411,340.00   37,410.00   ศน.ณภัทรแจ้ง

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 สถาบันทดสอบทาง ยังมีเบิกเพ่ิมอีก

การศึกษาแห่งชาติ

ทะเบียนคุมแจ้งโอนเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โอนคร้ังท่ี ลงวันท่ี รายการ จ านวนเงิน งบท่ีได้รับ สพม.สป./รร.ท่ีได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย เบิกไป คงเหลือ หมายเหตุ

1 14-ต.ค.-64 โคกหนองนา แห่งความหวัง 3,850,000.00   งบรายจ่ายอ่ืน รร.ราชประชาสมาสัยฯ P 1,495,000.00    

รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ P 990,654.21      

รร.สตรีสมุทรปราการ P 1,350,000.00    

2 15-ต.ค.-64 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ต.ค.64 -ก.พ.65) 3,947,000.00   งบบุคลากร โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 3,947,000.00    -               

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ต.ค.64-ก.พ.65) 135,400.00      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 128,250.00      7,150.00       

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ม.ค. - ธ.ค.65) 12,700.00        งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 12,700.00        -               

2 26-ต.ค.-64 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 98,000.00        งบเงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด P 98,000.00        -               

ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19   

4 26-ต.ค.-64 จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเน่ืองคร้ังท่ี1 โรงเรียนในสังกัด

ระยะเวลา 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค.64) ดังน้ี

ครูข้ันวิกฤต 279,000.00      งบด าเนินงาน P 279,000.00      -               

เจ้าหน้าท่ีห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy 93,000.00        งบด าเนินงาน P 93,000.00        -               

ธุรการ 15,000 744,000.00      งบด าเนินงาน P 744,000.00      -               

ธุรการ 9,000 135,000.00      งบด าเนินงาน P 135,000.00      -               

ค่าจ้างนักการภารโรง 83,700.00        งบด าเนินงาน P 83,700.00        -               

10 28-ต.ค.-64 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด 2,000,000.00   งบด าเนินงาน สพม.สป. P 1,452,248.81    547,751.19    ยังมีเบิกอีก

ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพ  

การศึกษา

22 5-พ.ย.-64 ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่า 170,000.00      งบรายจ่ายอ่ืน รร.มัธยมวัดใหม่ฯ P 170,000.00      -               

แห่งแผ่นดิน งวดท่ี 1 ระยะเวลา 5 เดือน รร.สาขลาสุทธีรา P

(พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565)

24 5-พ.ย.-64 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพ่ือจัดจ้าง 136,800.00      งบด าเนินงาน รร.บางแก้วประชาสรรค์(จ้างเหมา) P 136,800.00      -               

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ รร.หาดอมราฯ (รายเดือน) P

โรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวมระยะเวลา 5 เดือน

(ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) รวมประกันสังคม

28 8-พ.ย.-64 ค่าเช่าบ้าน คร้ังท่ี 1 ระยะเวลา 4 เดือน 650,000.00      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 650,000.00      -               

(ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)

29 8-พ.ย.-64 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เงินอุดหนุนท่ัวไป โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป.

ภาคเรียนท่ี 2/2564 (70%)

ค่าจัดการเรียนการสอน 64,338,500.00  P 64,338,500.00  -               

ค่าอุปกรณ์การเรียน 7,727,860.00   P 7,727,860.00    -               

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 16,084,890.00  P 16,084,890.00  -               

36 10-พ.ย.-64 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 46,590.00        งบด าเนินงาน รร.มัธยมวัดใหม่ฯ P 46,500.00        90.00            

คร้ังท่ี 1 ระยะเวลา 3 เดือน 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) เดือนละ 15,000 

พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 2.5

และเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.2

43 12-พ.ย.-64 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิง 800.00            งบด าเนินงาน รร.สตรีสมุทรปราการ P 732.00            68.00            

ปฏิบัติการเรียนรู้การพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ

(อุตุน้อย) ด้วยบอร์ด kidBright ส าหรับครูมัธยม

ศึกษาปีท่ี 1 - 4 และการจัดการเรียนรู้ปัญญา

ประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม kidBright Al ส าหรับ

ครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ระหว่างวันท่ี 21 - 25

พ.ย.-64

46 15-พ.ย.-64 รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 ราย 270,000.00      งบบุคลากร สพม.สป. P 270,000.00      -               

ธ.ค.64  - ก.พ.65 -               

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ธ.ค.64-ก.พ.65) 11,300.00        งบด าเนินงาน P 11,250.00        50.00            

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ม.ค. - ธ.ค.65) 6,500.00         งบด าเนินงาน P 6,500.00         -               

ทะเบียนคุมแจ้งโอนเปล่ียนแปลงเงินในงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

14,345.79      

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 15-พ.ย.-64 รายการงบปีเดียว งบประมาณในการก่อสร้าง 3,001,400.00   งบลงทุน รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ P -                 3,001,400.00 ยังไม่เบิกจ่าย

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 525,900.00      รร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ P -                 525,900.00    ยังไม่เบิกจ่าย

และส่ิงก่อสร้างอ่ืนให้กับโรงเรียนในสังกัด 4,522,400.00   รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบฯ P 2,464,799.35    2,057,600.65 ยังมีเบิกอีก

2,170,000.00   รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ P 1,688,920.01    481,079.99    ด าเนินการเสร็จส้ิน

4,665,600.00   รร.ราชประชาสมาสัยฯ P 1,133,590.50    3,532,009.50 ยังมีเบิกอีก

3,548,100.00   รร.ราชวินิตบางแก้ว P 2,583,999.00    964,101.00    ด าเนินการเสร็จส้ิน

3,025,500.00   รร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ P -                 3,025,500.00 ยังไม่เบิกจ่าย

255,300.00      รร.เปร็งวิสุทธาธิบดี P -                 255,300.00    ยังไม่เบิกจ่าย

498,000.00      รร.บางแก้วประชาสรรค์ P 498,000.00      -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

92,600.00        รร.หาดอมราอักษรณ์ลักษณ์วิทยา P 92,600.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

1,158,100.00   รร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ P 735,400.00      422,700.00    ด าเนินการเสร็จส้ิน

49 17-พ.ย.-64 รายการงบปีเดียว งบประมาณในการก่อสร้าง 1,942,500.00   งบลงทุน รร.บางพลีราษฎร์บ ารุง P 1,198,856.00    743,644.00    

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 643,800.00      โรงเรียนวัดทรงธรรม P 545,500.00      98,300.00      

และส่ิงก่อสร้างอ่ืนให้กับโรงเรียนในสังกัด 442,700.00      รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ P 442,700.00      -               

53 23-พ.ย.-64 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 3,000.00         งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนวัดทรงธรรม P 1,738.00         1,262.00       

ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า รร.ราชประชาสมาสัยฯ

แนวทางการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง 22 - 24

พ.ย.64 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

57 22-พ.ย.-64 ค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 3 เดือน 411,300.00      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 203,740.00      207,560.00    

(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

72 1-ธ.ค.-64 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพ 100,000.00      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด P 50,000.00        50,000.00      

บุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)

73 30-พ.ย.-64 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตรวจประเมินแผนการ 5,000.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 5,000.00       ยังไม่เบิกจ่าย

จัดการเรียนรู้ค่าเดินทางไปนิเทศ ก ากับติดตาม

และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ

Active Learning 

75 2-ธ.ค.-64 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุ่นท่ี 3 87,500.00        งบเงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 87,500.00        -               

รุ่นท่ี 4 และรุ่นท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

82 3-ธ.ค.-64 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด 

ภาคเรียนท่ี 2/2565 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 210.00            P 210.00            -               

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 440.00            P 440.00            -               

ค่าจัดการเรียนการสอน 5,138.00         P 5,138.00         -               

89 9-ธ.ค.-64 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 419,600.00      งบลงทุน รร.วิสุทธิกษัตรี P -                 419,600.00    ยังไม่เบิกจ่าย

เพ่ือใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ตามความ 361,600.00      ครุภัณฑ์ รร.วิสุทธิกษัตรี P -                 361,600.00    ยังไม่เบิกจ่าย

ขาดแคลนและจ าเป็นเร่งด่วน 118,000.00      รร.วิสุทธิกษัตรี P 62,855.00        55,145.00      ด าเนินการเสร็จส้ิน

739,200.00      รร.วิสุทธิกษัตรี P -                 739,200.00    ยังไม่เบิกจ่าย

55,800.00        รร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม P -                 55,800.00      ยังไม่เบิกจ่าย

24,300.00        รร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม P -                 24,300.00      ยังไม่เบิกจ่าย

260,000.00      รร.วิสุทธิกษัตรี P -                 260,000.00    ยังไม่เบิกจ่าย

15,300.00        รร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม P -                 15,300.00      ยังไม่เบิกจ่าย

53,000.00        รร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม P -                 53,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

299,200.00      รร.สมุทรปราการ P -                 299,200.00    ยังไม่เบิกจ่าย

160,000.00      รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ P -                 160,000.00    ยังไม่เบิกจ่าย

27,000.00        รร.บดินเดชา สิงห์ สิงหเสนีย์ฯ P -                 27,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

28,000.00        รร.ราชวินิตบางแก้ว P -                 28,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

168,000.00      รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ P -                 168,000.00    ยังไม่เบิกจ่าย

418,200.00      รร.หาดอมราอักษรณ์ลักษณ์วิทยา P -                 418,200.00    ยังไม่เบิกจ่าย

399,900.00      รร.หาดอมราอักษรณ์ลักษณ์วิทยา P -                 399,900.00    ยังไม่เบิกจ่าย

497,400.00      รร.หาดอมราอักษรณ์ลักษณ์วิทยา P -                 497,400.00    ยังไม่เบิกจ่าย

428,800.00      รร.บางแก้วประชาสรรค์ P -                 428,800.00    ยังไม่เบิกจ่าย

56,000.00        รร.บางแก้วประชาสรรค์ P -                 56,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

84,000.00        รร.มัธยมวัดด่านส าโรง P -                 84,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

ยังขาดอีก 1 ศูนย์

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ยังขาดอีกบาง รร.

ด าเนินการเสร็จส้ิน



90 8-ธ.ค.-64 ค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน 600.00            งบด าเนินงาน สพม.สป./ศึกษานิเทศก์ P 600.00            -               

การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ

เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถาน

ศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรม

เน่ืองในวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล ระหว่างวันท่ี 7 - 10 

ธ.ค.64 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

94 9-ธ.ค.-64 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจ 1,500.00         งบรายจ่ายอ่ืน สพม.สป./ศึกษานิเทศก์ P 1,500.00         -               

สอบและหลอมรวมข้อมูลการรายงานผลการเรียนเฉล่ียสะสม

(GPAX) รอบ 5 ภาคเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือการ

คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2565 (TCAS65) ระหว่างวันท่ี 25 พ.ย. - 2ธ.ค.64

ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน

109 17-ธ.ค.-64 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 1,500.00         งบด าเนินงาน สพม.สป./ศึกษานิเทศก์ P 1,340.00         160.00          

จัดท าหลักสูตรพัฒนาพ่ีเล้ียงและครูผู้สอนในโรงเรียนน าร่อง

ในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา

5 23-ธ.ค.-64 ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ 2,000.00         งบเงินอุดหนุน นางพัชรี ดินสีวิจิต (ผู้ปกครองนักเรียน) P 2,000.00         -               

ประชาชน เพ่ือให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในอัตรา

2,000.-บาท ต่อนักเรียน 1 คน

118 24-ธ.ค.-64 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือเข้ารับฟังการประชุม3,200.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนปทุมคงคา P 3,200.00         -               

เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจ าปี 2564 และสร้าง

ความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุน

การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 13 ในระหว่างวันท่ี 

25 - 29 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

128 28-ธ.ค.-64 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบ้ียเล้ียงของผู้เข้าร่วมประชุม1,500.00         งบรายจ่ายอ่ืน สพม.สป P 1,500.00         -               โอนเงินกลับ

เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการขับเคล่ือนการเตรียมความพร้อม ส่วนกลาง

รับการประเมิน PISA 2022 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา ระหว่างวันท่ี 14 - 17 มกราคม 2565 

ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน

133 30-ธ.ค.-64 ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตาม279,000.00      งบด าเนินงาน รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ P 229,959.65      49,040.35      

พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเน่ือง รร.ราชประชาสมาสัยฯ

ระยะเวลา 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค.64) และเงินเพ่ิมพิเศษชดเชย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพ่ิมจากค่าจ้าง

147 12-ม.ค.-65 ช าระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี 2565 9,288.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด P 9,288.00         -               

มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 ให้กับลูกจ้างช่ัวคราว

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

151 18-ม.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราช18,300.00        งบด าเนินงาน สพม.สป P -                 18,300.00      คุณส่งเสริมแจ้งว่า

การครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือให้ ไม่ขอเบิก ฉช.หา

มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ค าส่ังไม่เจอ

153 18-ม.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวการด าเนินงานการดูแล12,500.00        งบด าเนินงาน สพม.สป P 1,840.00         10,660.00      

ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

156 18-ม.ค.-65 จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเน่ืองคร้ังท่ี 2 งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด 

ระยะเวลา 1 เดือน ม.ค.65 ดังน้ี

ครูข้ันวิกฤต 94,500.00        P 94,500.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

เจ้าหน้าท่ีห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy 31,500.00        P 31,500.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

ธุรการ 15,000 252,000.00      P 252,000.00      -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

ธุรการ 9,000 45,000.00        P 45,000.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

ค่าจ้างนักการภารโรง 28,350.00        P 28,350.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

159 21-ม.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายการค่าจัด 1,039,500.00   งบเงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด P 1,039,500.00    -               

การเรียนการสอน (ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

171 27-ม.ค.-65 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15,780.00        งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนในสังกัด P 15,750.00        30.00            

ระยะเวลา 1 เดือน ม.ค.65 ดังน้ี

175 31-ม.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2564 งบเงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด 

(30%) จ านวน 3 รายการ

ค่าอุปกรณ์การเรียน 3,225,130.00   P 3,225,130.00    -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6,713,135.00   P 6,713,135.00    -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

ค่าจัดการเรียนการสอน 26,850,200.00  P 26,850,200.00  -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ยังมีเบิกอีก

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 31-ม.ค.-65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 1 เดือน มีนาคม 25652,246,700.00   งบบุคลากร โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 2,018,520.00    228,180.00    

และเงินเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2565 36,000.00        งบด าเนินงาน P 35,250.00        750.00          

จ านวน 5 เดือน (ตุลาคม 64 - ก.พ. 65)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

190 8-ก.พ.-65 รายการค่าเช่าบ้าน คร้ังท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 145,000.00      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 145,000.00      -               

เพ่ือเบิกจ่ายให้กับข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

197 9-ก.พ.-65 ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตาม 94,500.00        งบด าเนินงาน รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ P 63,000.00        31,500.00      

พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเน่ือง รร.ราชประชาสมาสัยฯ

ระยะเวลา 1 เดือน ม.ค.65 

208 11-ก.พ.-65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด5,000.00         งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 5,000.00       

ในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืน

ฐาน

224 17-ก.พ.-65 ค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 2 เดือน 274,200.00      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 160,295.10      113,904.90    ยังเบิกไม่ครบทุก

(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565) โรงเรียน

227 22-ก.พ.-65 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จ 50,000.00        งบด าเนินงาน สพม.สป P 40,000.00        10,000.00      

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 

234 21-ก.พ.-65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการใหม่ ให้กับส านักงานเขตพ้ืนท่ี54,000.00        งบบุคลากร สพม.สป P 19,741.94        34,258.06      

การศึกษามัธยมศึกษาท่ีต้ังใหม่ จ านวน 1 เดือน มีนาคม 65 2,300.00         งบด าเนินงาน 988.00            1,312.00       

3 ราย

250 1-มี.ค.-65 จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเน่ืองคร้ังท่ี 3 งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนในสังกัด 

ระยะเวลา 1 เดือน ก.พ.65 ดังน้ี

ครูข้ันวิกฤต 94,500.00        P 94,500.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

เจ้าหน้าท่ีห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy 31,500.00        P 31,500.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

ธุรการ 15,000 252,000.00      P 235,687.28      16,312.72      ด าเนินการเสร็จส้ิน

ธุรการ 9,000 27,000.00        P 27,000.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

ค่าจ้างนักการภารโรง 28,350.00        P 28,350.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

258 4-มี.ค.-65 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการ 600.00            งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ P 600.00            -               

ลูกเสือและสภานักเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาผลงาน

ด้านเอกสารโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

ประจ าปี 2565 ระหว่างวันท่ี 9 -14 มีนาคม 2565

ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร

272 11-มี.ค.-65 จ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา15,780.00        งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนในสังกัด P 15,750.00        30.00            

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง

 คร้ังท่ี 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

277 15-มี.ค.-65 ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตาม 94,500.00        งบด าเนินงาน รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ P 63,000.00        31,500.00      

พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเน่ือง รร.ราชประชาสมาสัยฯ

ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2565) 

279 16-มี.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของครู 10,000.00        งบด าเนินงาน รร.วิสุทธิกษัตรี P 10,000.00        -               ด าเนินการเสร็จส้ิน

โรงเรียนต้นทาง โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ 1,000.00         สพม.สป P -                 1,000.00       ยังไม่เบิกจ่าย

โดยใช้รูปแบบการส่ือสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ

(Native Speaker) และครูไทยท่ีการสอนเป็นเลิศ ระดับ

มัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

281 16-มี.ค.-65 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 800.00            งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด P -                 800.00          แจ้งกลุ่มพัฒนาฯ

การจัดท าหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแกนน าในการพัฒนาครู รองอิสรา รร.ปทุม

และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ คงคา /แต่แจ้งกลับ

Active Learning แบบ Fundamental AL Training ว่าไม่ได้รับเร่ือง

ระหว่างวันท่ี 6 - 9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง

บูทิค โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี 

299 23-มี.ค.-65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 3 เดือน 3,320,000.00   งบบุคลากร โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 3,137,370.64    182,629.36    ด าเนินการเสร็จส้ิน

เมษายน - มิถุนายน 2565 และเงินสมทบกองทุนประกัน 120,000.00      งบด าเนินงาน P 51,047.00        68,953.00      ด าเนินการเสร็จส้ิน

สังคม

303 24-มี.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 1/2565 งบเงินอุดหนุน โรงเรียนในสังกัด 

(70%) คร้ังท่ี 1 จ านวน 5 รายการ ดังน้ี

ค่าหนังสือเรียน 39,046,586.00  P 39,046,586.00  -               

ค่าอุปกรณ์การเรียน 7,931,210.00   P 7,931,210.00    -               

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 17,109,800.00  P 17,109,800.00  -               

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 16,507,235.00  P 16,507,235.00  -               

ค่าจัดการเรียนการสอน 33,020,600.00  P 33,020,600.00  -               

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ยังไม่เบิกจ่าย

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



312 25-มี.ค.-65 จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเน่ืองคร้ังท่ี 4 งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด 

ระยะเวลา 2 เดือน มี.ค. - เม.ย. 65 ดังน้ี

ครูข้ันวิกฤต 189,000.00      P 189,000.00      -               

เจ้าหน้าท่ีห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy 63,000.00        P 63,000.00        -               

ธุรการ 15,000 488,000.00      P 445,200.00      42,800.00      

ธุรการ 9,000 72,000.00        P 72,000.00        -               

ค่าจ้างนักการภารโรง 56,700.00        P 56,700.00        -               

315 25-มี.ค.-65 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ พ่ีเล้ียงเด็กพิการ 109,800.00      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด P 109,080.00      720.00          

โรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน

มีนาคม - มิถุนายน 2565 

318 25-มี.ค.-65 ค่าเช่าบ้าน คร้ังท่ี 3 ระยะเวลา 3 เดือน 795,000.00      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 795,000.00      -               

มีนาคม - พฤษภาคม 2565 เพ่ือเบิกจ่ายให้กับข้าราชการ

ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

320 25-มี.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00   งบด าเนินงาน  สพม.สป. P -                 1,500,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน

และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา

335 11-เม.ย.-65 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา31,560.00        งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด P 31,500.00        60.00            

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง

งบประมาณปี 2565 คร้ังท่ี 4 (มีนาคม - เมษายน 2565)

341 11-เม.ย.-65 ค่าพาหนะในการเดินทางส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา1,500.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด P 1,300.00         200.00          

พ่ีเล้ียงในโรงเรียนน าร่องการทดลองใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ระหว่าง

วันท่ี 14 - 19 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ นนทบุรี

342 11-เม.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 50,000.00        งบด าเนินงาน  สพม.สป. P -                 50,000.00      

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

358 12-เม.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะท างาน ทบทวน ปรับปรุง 1,040.00         งบด าเนินงาน  สพม.สป. P -                 1,040.00       

บริการภาครัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนสู่ระบบ

ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือการติดต่อราชการ

365 18-เม.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วย 94,500.00        งบด าเนินงาน รร.ราชประชาสมาสัยฯ P ก าลังด าเนินการ

ระบบคุณภาพเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะ 86,340.00        รร.สตรีสมุทรปราการ P ได้มีการยืมเงิน

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) ไปแล้ว

367 19-เม.ย.-65 เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ 20,900.00        งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 20,900.00        -               

นานาชาติ ประจ าปี 2565(รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)

382 22-เม.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน68,000.00        งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนในสังกัด P 68,000.00        -               

งวดท่ี 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

2 อัตรา

384 22-เม.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม ร่วมกับส านักติดตาม4,100.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 4,100.00       

และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 1 

393 26-เม.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณา2,400.00         งบด าเนินงาน  สพม.สป. P 2,400.00         -               

การขอความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565

จ านวน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันท่ี 15 มี.ค. - 5 เม.ย.65

394 26-เม.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของส านัก12,500.00        งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 12,500.00      

งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งวดท่ี 2 

406 29-เม.ย.-65 ค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ 2565274,200.00      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 67,890.80        206,309.20    ยังเบิกไม่ครบทุก

ระยะเวลา 2 เดือน มี.ค. - เม.ย. 65 โรงเรียน

404 2-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้8,000.00         งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ P -                 8,000.00       

สะเต็มศึกษาเพ่ือเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนส าหรับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างวันท่ี 21 - 22 พ.ค.65 ในรูปแบบ

ออนไลน์

405 29-เม.ย.-65 ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตาม189,000.00      งบด าเนินงาน รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ P 126,000.00      63,000.00      

พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเน่ือง รร.ราชประชาสมาสัยฯ

ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม - เมษายน 2565)

418 5-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต50,000.00        งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 50,000.00      

ประจ าปีงบปกระมาณ 2565 

421 5-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้าน 800.00            งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 800.00          

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 4 - 7 พ.ค.65 ณ โรงแรมบียอนด์ กทม.

425 6-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา1,600.00         งบรายจ่ายอ่ืน สพม.สป. P -                 1,600.00       

คัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนนดีของ

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณ

ธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง

วันท่ี 8 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

จังหวัดนนทบุรี

ยังไม่เบิกจ่าย

ยังไม่เบิกจ่าย

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ยังไม่เบิกจ่าย

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ยังไม่เบิกจ่าย

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ยังไม่เบิกจ่าย

ยังไม่เบิกจ่าย

ด าเนินการเสร็จส้ิน

ยังไม่เบิกจ่าย

ยังไม่เบิกจ่าย

ยังไม่เบิกจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



434 10-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้าน 800.00            งบด าเนินงาน สพม.สป. P -                 800.00          

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ระหว่างวันท่ี 14 - 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์

สวีท กรุงเทพฯ

441 12-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการการยกระดับศักยภาพความฉลาดของผู้เรียน8,100.00         งบรายจ่ายอ่ืน สพม.สป (กลุ่มศึกษานิเทศก์) P -                 8,100.00       

เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2022 

459 18-พ.ค.-65 เงินเพ่ิมพิเศษชดเชยเงิน สมทบกองทุนประกันสังคม ปฏิบัติงานให้4,410.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด P 4,410.00         -               

ราชการส าหรับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน 

คร้ังท่ี 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) ดังน้ี

462 20-พ.ค.-65 ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ของคณะท างาน และผู้เข้าร่วมประชุมเตรียม1,140.00         งบด าเนินงาน สพม.สป (ว่าท่ี ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ) P 1,140.00         -               

ความพร้อมของคณะท างาน เพ่ือเตรียมการสรุปรายงานผลในการประ

ชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ปีการศึกษา 2565 รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 24 - 25 พฤษภาคม 2565

และรุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม

ริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

468 20-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายส าหรับการรายงานผลการรับนักเรียนและด าเนินการใน17,000.00        งบด าเนินงาน สพม.สป (กลุ่มส่งเสริมฯ) P -                 17,000.00      

ภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565

474 24-พ.ค.-65 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย5,000.00         งบรายจ่ายอ่ืน สพม.สป P -                 5,000.00       

"เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" 

482 25-พ.ค.-65 ทุนการศึกษานักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)164,000.00      งบเงินอุดหนุน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม P 164,000.00      -               

ปีการศึกษา 2565 

486 27-พ.ค.-65 ประกันสังคมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา540.00            งบด าเนินงาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ P 300.00            240.00          ยังมีเบิกอีก

คุณภาพและมาตราฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง

งบประมาณปี พ.ศ.2565 คร้ังท่ี 5 ระยะเวลา 3 เดือน

(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) ดังน้ี

501 31-พ.ค.-65 ประกันสังคมครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน โครงการตาม1,800.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ P 750.00            1,050.00       ยังมีเบิกอีก

พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเน่ือง โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ P

ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฏาคม 2565)

513 7-มิ.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน2,000.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 2,000.00         -               

ปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 ระหว่างวันท่ี 4 - 6

มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

515 8-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 2,000.00         งบด าเนินงาน รร.ราชวินิตบางแก้ว P -                 2,000.00       

World RoboCup Junior 2022 ระหว่างวันท่ี 2 - 3 มิถุนายน 25565 รร.สตรีสมุทรปราการ P -                 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮ้ี กรุงเทพฯ

519 8-มิ.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ3,000.00         งบด าเนินงาน สพม.สป./กลุ่มศึกษานิเทศก์ P 2,300.00         700.00          

หลักสูตรพัฒนาพ่ีเล้ียงและครูผู้สอนในโรงเรียนน าร่อง ในพ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษา

529 10-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า800.00            งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 800.00          

คู่มือในการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ต่มจุดเน้น 8 เร่ือง

ระหว่างวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

532 10-มิ.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเกณฑ์ในการเสนอ1,000.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 1,000.00        ยังไม่เบิกจ่าย

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบปีงบประมาณ 2565 ส าหรับ

โรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษระหว่างวันท่ี 10 - 12 มิถุนายน 2565

ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

530 10-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ800.00            งบด าเนินงาน สพม.สป./กลุ่มบุคคล P 500.00            300.00          

พัฒนาองค์ความรู้ส าหรับทีมขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ

Express Moral Service : EMS และทีมเคล่ือนเร็ว(Roving Team :RT)

534 13-มิ.ย.-65 เพ่ือด าเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล10,000.00        งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 10,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2565

551 22-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกน23,520.00        งบด าเนินงาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ P -                 23,520.00      ยังไม่เบิกจ่าย

น าโรงเรียนแม่ข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย วันท่ี 15 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

จังหวัดนครปฐม

555 24-มิ.ย.-65 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัดและศูนย์แนะแนว5,000.00         งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนนวมินเตรียมพัฒน์ P -                 5,000.00       ยังไม่เบิกจ่าย

ประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2565

557 24-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับโลก8,000.00         งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ P -                 8,000.00       

(RoboCup 2022) ระหว่างวันท่ี 11 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ  ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
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560 24-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการด าเนินโครงการ3,600.00         งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 3,600.00       

เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)

และครูไทยท่ีมีวิธีการสอนท่ีเป็นเลิศ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

561 24-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนน าโรงเรียน15,000.00        งบด าเนินงาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ P -                 15,000.00      ยังไม่เบิกจ่าย

แม่ข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

576 1-ก.ค.-65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (คร้ังท่ี 4)  กรกฎาคม - กันยายน 2565          3,060,000.00   งบบุคลากร โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P -                 3,060,000.00 ยังไม่เบิกจ่าย

576.716 6-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา471,119.53      งบรายจ่ายอ่ืน สพม.สป. P 361.03            470,758.50    

578.765 คัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนนดีของ480,718.30      155.94            

580.815 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณ490,317.07      49.14-              

582.864 ธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง499,915.84      254.23-            

584.913 วันท่ี 8 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน509,514.61      459.32-            

586.962 จังหวัดนนทบุรี 519,113.38      664.40-            

589.012 10-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้าน528,712.15      งบด าเนินงาน สพม.สป. P 869.49-            529,581.64    

591.061 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา538,310.92      1,074.57-         

593.11 ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 547,909.69      1,279.66-         

595.159 ระหว่างวันท่ี 14 - 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์557,508.46      1,484.75-         

597.209 สวีท กรุงเทพฯ 567,107.23      1,689.83-         

599.258 12-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการการยกระดับศักยภาพความฉลาดของผู้เรียน576,706.00      งบรายจ่ายอ่ืน สพม.สป (กลุ่มศึกษานิเทศก์) P 1,894.92-         578,600.92    

601.307 เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2023 586,304.77      2,100.01-         

603.356 18-พ.ค.-65 เงินเพ่ิมพิเศษชดเชยเงิน สมทบกองทุนประกันสังคม ปฏิบัติงานให้595,903.54      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด P 2,305.09-         598,208.63    

605.406 ราชการส าหรับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน 605,502.31      2,510.18-         

607.455 คร้ังท่ี 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) ดังน้ี615,101.08      2,715.27-         

609.504 20-พ.ค.-65 ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ของคณะท างาน และผู้เข้าร่วมประชุมเตรียม624,699.85      งบด าเนินงาน สพม.สป (ว่าท่ี ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติ) P 2,920.35-         627,620.20    

611.554 ความพร้อมของคณะท างาน เพ่ือเตรียมการสรุปรายงานผลในการประ634,298.62      3,125.44-         

613.603 ชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร643,897.38      3,330.53-         

615.652 ปีการศึกษา 2565 รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 24 - 25 พฤษภาคม 2566653,496.15      3,535.61-         

617.701 และรุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม663,094.92      3,740.70-         

619.751 ริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 672,693.69      3,945.78-         

621.8 20-พ.ค.-65 ค่าใช้จ่ายส าหรับการรายงานผลการรับนักเรียนและด าเนินการใน682,292.46      งบด าเนินงาน สพม.สป (กลุ่มส่งเสริมฯ) P 4,150.87-         686,443.34    

623.849 ภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษา691,891.23      4,355.96-         

625.898 ข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 701,490.00      4,561.04-         

627.948 24-พ.ค.-65 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย711,088.77      งบรายจ่ายอ่ืน สพม.สป P 4,766.13-         715,854.90    

629.997 "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" 720,687.54      4,971.22-         

632.046 25-พ.ค.-65 ทุนการศึกษานักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)730,286.31      งบเงินอุดหนุน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม P 5,176.30-         735,462.62    

634.095 ปีการศึกษา 2566 739,885.08      5,381.39-         

636.145 27-พ.ค.-65 ประกันสังคมบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา749,483.85      งบด าเนินงาน โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจ P 5,586.48-         755,070.33    ยังมีเบิกอีก

638.194 คุณภาพและมาตราฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง 759,082.62      5,791.56-         

640.243 งบประมาณปี พ.ศ.2565 คร้ังท่ี 5 ระยะเวลา 3 เดือน 768,681.39      5,996.65-         

642.292 (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) ดังน้ี 778,280.16      6,201.74-         

644.342 31-พ.ค.-65 ประกันสังคมครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน โครงการตาม787,878.93      งบด าเนินงาน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ P 6,406.82-         794,285.75    ยังมีเบิกอีก

646.391 พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเน่ือง797,477.70      โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ P 6,611.91-         

648.44 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฏาคม 2565) 807,076.47      6,816.99-         

650.489 7-มิ.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน816,675.24      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 7,022.08-         823,697.32    

652.539 ปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียน826,274.01      7,227.17-         

654.588 เฉลิมพระเกียรติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 ระหว่างวันท่ี 4 - 7835,872.78      7,432.25-         

656.637 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ845,471.55      7,637.34-         

658.686 8-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 855,070.32      งบด าเนินงาน รร.ราชวินิตบางแก้ว P 7,842.43-         862,912.75    

660.736 World RoboCup Junior 2022 ระหว่างวันท่ี 2 - 3 มิถุนายน 25566864,669.09      รร.สตรีสมุทรปราการ P 8,047.51-         

662.785 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานซังฮ้ี กรุงเทพฯ 874,267.86      8,252.60-         

664.834 8-มิ.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ883,866.63      งบด าเนินงาน สพม.สป./กลุ่มศึกษานิเทศก์ P 8,457.69-         892,324.31    

666.884 หลักสูตรพัฒนาพ่ีเล้ียงและครูผู้สอนในโรงเรียนน าร่อง ในพ้ืนท่ีนวัตกรรม893,465.40      8,662.77-         

668.933 การศึกษา 903,064.17      8,867.86-         

670.982 10-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า912,662.94      งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 9,072.95-         921,735.88    

673.031 คู่มือในการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ต่มจุดเน้น 8 เร่ือง922,261.71      9,278.03-         

675.081 ระหว่างวันท่ี 13 - 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ931,860.48      9,483.12-         

677.13 10-มิ.ย.-65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเกณฑ์ในการเสนอ941,459.25      งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 9,688.20-         951,147.45    ยังไม่เบิกจ่าย

679.179 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบปีงบประมาณ 2565 ส าหรับ951,058.02      9,893.29-         

681.228 โรงเรียนท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษระหว่างวันท่ี 10 - 12 มิถุนายน 2566960,656.79      10,098.38-        

683.278 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร 970,255.56      10,303.46-        

685.327 10-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ979,854.33      งบด าเนินงาน สพม.สป./กลุ่มบุคคล P 10,508.55-        990,362.88    

687.376 พัฒนาองค์ความรู้ส าหรับทีมขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ989,453.10      10,713.64-        

689.425 Express Moral Service : EMS และทีมเคล่ือนเร็ว(Roving Team :RT)999,051.87      10,918.72-        
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685.327 10-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ979,854.33      งบด าเนินงาน สพม.สป./กลุ่มบุคคล P 10,508.55-        990,362.88    

687.376 พัฒนาองค์ความรู้ส าหรับทีมขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ989,453.10      10,713.64-        

689.425 Express Moral Service : EMS และทีมเคล่ือนเร็ว(Roving Team :RT)999,051.87      10,918.72-        

691.475 13-มิ.ย.-65 เพ่ือด าเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล1,008,650.64   งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 11,123.81-        1,019,774.45 ยังไม่เบิกจ่าย

693.524 พระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 25661,018,249.41   11,328.90-        

695.573 22-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกน1,027,848.18   งบด าเนินงาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ P 11,533.98-        1,039,382.16 ยังไม่เบิกจ่าย

697.622 น าโรงเรียนแม่ข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอน1,037,446.94   11,739.07-        

699.672 ปลาย วันท่ี 15 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1,047,045.71   11,944.16-        

701.721 จังหวัดนครปฐม 1,056,644.48   12,149.24-        

703.77 24-มิ.ย.-65 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัดและศูนย์แนะแนว1,066,243.25   งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนนวมินเตรียมพัฒน์ P 12,354.33-        1,078,597.58 ยังไม่เบิกจ่าย

705.819 ประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2566 1,075,842.02   12,559.41-        

707.869 24-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับโลก1,085,440.79   งบรายจ่ายอ่ืน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ P 12,764.50-        1,098,205.29 

709.918 (RoboCup 2022) ระหว่างวันท่ี 11 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ  ศูนย์นิทรรศการและ1,095,039.56   12,969.59-        

711.967 การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 1,104,638.33   13,174.67-        

714.016 24-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการด าเนินโครงการ1,114,237.10   งบด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 13,379.76-        1,127,616.86 

716.066 เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)1,123,835.87   13,584.85-        

718.115 และครูไทยท่ีมีวิธีการสอนท่ีเป็นเลิศ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา1,133,434.64   13,789.93-        

720.164 24-มิ.ย.-65 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนน าโรงเรียน1,143,033.41   งบด าเนินงาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ P 13,995.02-        1,157,028.43 ยังไม่เบิกจ่าย

722.213 แม่ข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1,152,632.18   14,200.11-        

724.263 1-ก.ค.-65 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (คร้ังท่ี 4)  กรกฎาคม - กันยายน 25661,162,230.95   งบบุคลากร โรงเรียนในสังกัด / สพม.สป. P 14,405.19-        1,176,636.14 ยังไม่เบิกจ่าย
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