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รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
 

 

ส่วนที่ 1 รายงานการควบคุมกำกับการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1  การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 

 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับ ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำนักงบประมาณ 

สำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ ก่อนให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณ
ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
๒. มาตรการเร่งรัด/เป้าหมาย 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้

การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สามารถเป็นเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับ สถานการณ์ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล จึงได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมชองประเทศเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
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เป้าหมาย  ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
การใช้จ่ายงบประมาณ  (ร้อยละ) 

 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ภาพรวม 

 

23 
 

54 77 100 
รายจ่ายประจำ 

 

28 
 

58 80 100 
รายจ่ายลงทุน 

 

8 __ 40 65 100 
 
ที่มา: มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือรันที่ 14 มกราคม 2563 
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1. งบดำเนินงาน  
 

1.1 สำหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายให้ในการบริหารสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่ตามบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 1.1.1. แผนงานพื้นฐานและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 2,000,000 บาท ( หนังสือ สพฐ. ด่วนทีสุ่ด ที่ ศธ 04006/ว 431 ลงวันที่ 27 
มกราคม 2563) 
 1.1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพย์ยามนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,500,000 บาท  
( หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1237 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)  
 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

 
นโยบาย โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย์และของชาติ 
 

1. นิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
   และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัด สพม.30 
2. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดแีละบำเพญ็ประโยชน์ 
 

50,000 
 
14,300 
 

นายปรีดา  นิตยารส 
 
นายกันต์ชย  ธุลีจันทร ์
 

นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. การพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2. การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน 
    ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ 
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 
4. การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมของการวิจัยและพฒันา 
   เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 
5. การสนับสนุนการพัฒนาการจดักระบวนการเรยีนรู้ และเครื่องมอืการ 
   วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนท่ีสอดคล้องตามแนวทางการ 
   ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : The Programme for 
   International Student Assessment) 

150,000 
75,000 
 
376,960 
221,900 
 
199,300 
 
 
 

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม 
นายปรีดา  นิตยารส 
 
นายบุญยฤทธ์ิ ปิยะศร ี
นายบุญยฤทธ์ิ ปิยะศร ี
 
นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค ์
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นโยบาย โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6. การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
7. แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 

198,000 
322,870 

นางวนิชา ประยูรพันธุ ์
นางวนิชา ประยูรพันธุ ์
 

นโยบายที่ ๓ ดา้นการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย ์

1. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมของการวิจัยและ 
    พัฒนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา    
    2563 
3. การสนับสนุนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือ 
    การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทางการ 
    ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : The Programme  
    for International Student Assessment) 
4. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. พัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษา 
6. การพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สู่ทักษะการเรียนรู้ 
    ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
7. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะชีวิต 
8. การพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้สุขภาวะในโรงเรียน 
9. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
10. พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ 
      ตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
11. ลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
      (Active Learning) 
12. แข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  
      (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 

- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
238,420 
25,000 
 
50,000 
45,000 
123,000 
40,000 
 
65,600 
 
291,170 
 

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี 
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี 
 
 
นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ 
 
 
 
นางวนิชา ประยูรพันธุ์ 
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี 
นายปรีดา  นิตยารส 
 
นายปรีดา  นิตยารส 
นายปรีดา  นิตยารส 
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ 
นางปรียารัตน์ ขาวปั้น 
 
น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ 
 
นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ 
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นโยบาย โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา  
      Digital Technology 
14. การป้องกันควบคุมและกำกับติดตามการแพร่ระบาด 
      ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
15. ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา  
      ประจำปี 2563 
16. พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

- 
 
89,760 
 
40,000 
 
602,000 

นายชาตรี ทวีนาท 
 
นายชาตรี ทวีนาท 
 
นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ 
 
นางวิไลลักษณ์ ฦาชา 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3. การพัฒนาครูผู้สอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาฐานข้อมูล Big Data 
6. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุน 
    การบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++(Smart Area)  
    และการบริหารจัดการศึกษา SMAA (Smart School) 
7. เตรียมความพร้อมการจัดการควบคุมภายใน การประเมิน ติดตาม 
    มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ และพัฒนามาตรการปรับปรุง 
    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 30 
8. ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการ 
    เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ 
    หลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

100,000 
75,000 
85,000 
75,000 
30,000 
67,250 
 
 
24,000 
 
 
 
7,000 
 
 

น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ 
น.ส.ปภาวรา ประเสริฐ 
นายปรีดา  นิตยารส 
นายปรีดา  นิตยารส 
นายชาตรี ทวีนาท 
นายชาตรี ทวีนาท 
 
 
นายชาตรี ทวีนาท 
 
 
 
น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ 
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นโยบาย โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
 

11,550 น.ส.ธัญพร ตรีมูรติ 

นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำด้านการกำจัดขยะ 
    และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

- 
50,000 

นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ 
นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ 
 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ 
   ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  
    มีคุณคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
รอบรู้ 
    ระเบียบกฎหมาย โปร่งใสไม่ทุจริต 
5. พัฒนาการบริหารจัดการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    ในการตรวจสอบภายใน 
6. เตรียมการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
นโยบาย 
    และแผนการศึกษา 
 

281,140 
 
370,000 
 
167,950 
303,060 
 
 
64,420 
 
70,000 

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติ
ชัย 
 
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ 
 
นางวิไลลักษณ์ ฦาชา 
ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล 
 
 
น.ส.สมจิตร  ตั้งเพียร 
 
นายเอกชัย  อ้อทอง 
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รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563)  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 ตามความจำเป็น เร่งด่วน สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  
จำนวน 10 โครงการ ดังนี้ 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

นโยบาย สพฐ. 2563 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1 ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญ

ประโยชน์ 
20,000 3,000 17,000 ดำเนินการได้ เพียง 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลายไปในทางท่ีดีขึ้น 

นโยบาย สพฐ. 2563 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ประจำปีงบประมาณ 2563 
  

322,870 328,129 เบิกจ่ายเกิน 
5,259 

ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย 

นโยบาย สพฐ. 2563 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
3 แข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 
291,170 

 
277,230 13,940 ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย 

4 พัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษา 238,420 29,975 208,445 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  

123,000 81,575 41,425 ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย 
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ที่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

6 การป้องกันควบคุมและกำกับติดตาม 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

89,760 42,630 47,130 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
 

นโยบาย สพฐ. 2563 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
7 การประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะ

แนวตามโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้แก่
นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง
จบการศึกษาภาคบังคับ  

7,000 7,000 - ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย 

8 สร้างโอกาสทางการศึกษา  11,550 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
9 เตรียมความพร้อมการจัดการควบคุมภายใน  

การประเมิน ติดตาม มาตรฐานสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่ และพัฒนามาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
  

24,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 

นโยบาย สพฐ. 2563 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ลูกเส ืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญ

ประโยชน์ 
 -  -  - ดำเนินการได้ เพียง 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลายไปในทางท่ีดีขึ้น   
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ที่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

สถานะโครงการ 

นโยบาย สพฐ. 2563 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
10 

 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
  

370,000 - - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
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1.2  ค่าจ้างบุคลากร  
 
รายการ/หนังสือ สพฐ.แจ้ง สพม.30 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

ธุรการโรงเรียนจ้างเพ่ิมครบทุกโรงเรียน    
จำนวน 8 อัตรา 9,000 บาท  
(04006/ว6491 ลว. 17 ต.ค.63) 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000       

ผู้ปฏิบัติงานใหร้าชการธุรการโรงเรียน 
จำนวน 29 อัตรา 15,000 บาท  
(04006/ว6492 ลว. 17 ต.ค.63) 

43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500       

บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขต
พื้นที ่
จำนวน 4 อัตรา 9,450 บาท  
(04006/ว7272 ลว. 6 ธ.ค..63) 

37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800       

นักการภารโรง 
จำนวน 7 อัตรา 9,450 บาท  
(04006/ว 205 ลว. 17 ม.ค.63) 

66,150 66,150 66,150 66,150 66,150 66,150       

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
จำนวน 10 อัตรา 9,450 บาท  
(04006/ว7272 ลว. 10 ก.พ..63) 

94,500 94,500 94,500 94,500 94,500 94,500       

 

1.3  งบรายจ่ายอ่ืน  
 

รายการ/หนังสือ สพฐ.แจ้ง สพม.30 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพนัธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

ครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน    จำนวน 
17 อัตรา 17,000 บาท  
(04006/ว60 ลว. 7 ม.ค.63) 

   289,000 289,000 289,000       
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ส่วนที่  2 งบลงทุน  
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จ ำนวนเงินท่ี จ ำนวนเงินท่ี
ท่ีได้รับจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน สพม.30 สพฐ.โอนกลับ จ ำนวนเงิน ร้อยละ    คงเหลือ

1 ถังเก็บน ้ำ ขนำด 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้ำนแท่น 8,300.00 8,300.00            -                   8,300.00            100
2 รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนบ้ำนแท่น 300,000.00 299,900.00        100.00             
3 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำร 549,600.00 378,800.00        170,800.00      
4 บ้ำนพักครู 203/27 โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำร โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำร 891,000.00 710,000.00        181,000.00      
5 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย 1,950,000.00 1,259,000.00     -                   691,000.00      0.00
6 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 3งวดร.ร.นำงแดดวังชมพูวิทยำ 2,017,800.00 1,399,990.00     810.00             617,000.00      559,996.00        40 839,994.00
7 ครุภัณฑ์ประจ้ำห้องสมุด ร.ร.นำยำงกลัก 343,600.00 343,600.00        343,600.00        100 0.00
8 ครุภัณฑ์ประจ้ำห้องสมุด ร.ร.ปู่ด้วงศึกษำลัย 343,600.00 343,600.00        -                   343,600.00        100 0.00
9 ครุภัณฑ์ประจ้ำห้องสมุด ร.ร.บ้ำนแท่น 343,600.00 343,600.00        -                    -   0.00

10 ห้องน ้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี /49  โรงเรียนบ้ำนแท่น 506,200.00 322,275.00        183,925.00      
11 ห้องพักครู 203/27 ร.ร.นำยำงกลักพิทยำคม 891,000.00 680,000.00        -                   211,000.00      0.00
12 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.หนองคอนไทยวิทยำคม 300,000.00 300,000.00        -                   300,000.00        100 0.00
13 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.ภูพระวิทยำคม 300,000.00 300,000.00        -                   300,000.00        100 0.00
14 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.เริงรมย์วิทยำยน 124,200.00 124,000.00        200.00             124,000.00        100 0
15 ห้องน ้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 ร.ร.บ้ำนค่ำยวิทยำ 506,200.00 345,678.00        160,522.00      
16 ห้องน ้ำห้องส้วมนักเรียนชำย 6 ท่ี/49 ร.ร.หนองบัวแดงวิทยำ 640,500.00 398,443.00        242,057.00      
17 ห้องน ้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 ร.ร.หนองบัวแดงวิทยำ 506,200.00 322,275.00        183,925.00      
18 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.พระธำตุหนองสำมหม่ืน 415,900.00 415,900.00        -                   0.00
19 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.หนองบัวบำนวิทยำ 150,000.00 150,000.00        -                   150,000.00        100 0.00
20 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.สำมหมอวิทยำ 313,000.00 313,000.00        -                   313,000.00        100 0.00
21 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.เจียงทองพิทยำคม 136,200.00 136,200.00        -                   0.00
22 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.ปู่ด้วงศึกษำลัย 215,100.00 214,300.00        800.00             214,300.00        100 0.00
23 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.ภักดีชุมพลวิทยำ 183,400.00 183,400.00        183,400.00        100 0.00
24 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.ห้วยแย้วิทยำ 200,000.00 200,000.00        -                   200,000.00        100 0.00
25 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.โนนสะอำดวิทยำ 273,000.00 273,000.00        -                   273,000.00        100 0.00
26 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.คอนสำรวิทยำคม 370,000.00 370,000.00         -   

อัน
ดับ

แผนงำน/โครงกำร โรงเรียน
เงินเหลือจ่ำย เบิกจ่ำย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30
รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย งบลงทุน 
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27 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.กุดตุ้มวิทยำ 130,000.00 129,000.00        -                   1,000.00          129,000.00        100 0.00
28 บ้ำนพักครู 203/27 ร.ร.เจียงทองพิทยำคม 891,000.00 790,000.00        101,000.00      
29 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.หนองบัวแดงวิทยำ 411,000.00 410,000.00        -                   1,000.00          0.00
30 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.นำหนองทุ่มวิทยำ 200,000.00 200,000.00        -                   200,000.00        100 0.00
31 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน สพม.30 616,800.00 460,000.00        156,800.00       -   
32 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.บ้ำนเขว้ำวิทยำยน 200,000.00 200,000.00        -                   200,000.00        100 0.00
33 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.หนองบัวระเหววิทยำคำร 259,000.00 259,000.00        -                   0.00
34 อำคำรเรียน 212 ล./57-กโรงเรียนภักดีชุมพล ร.ร.ภักดีชุมพล 13,399,200.00 13,399,117.00   83.00               6,966,660.54     51.99 6,432,456.46
35 อำคำรเรียน แบบพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดี ร.ร.ชัยภูมิภักดี 5,590,300.00 5,590,300.00     5,590,300.00     100 -
36 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน 302,820.00
37 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน 302,820.00
38 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน 289,320.00
39 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส้ำหรับกำรเรียนกำรสอน 289,320.00
40 อำคำรเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 4,457,900.00
41 สนำมกีฬำอเนกประสงค์ โรงเรียนกำญจนำฯ โรงเรียนกำญจนำฯ 1,928,000.00
42 สนำมฟุตบอลฟ.3พิเศษโรงเรียนกำญจนำฯ โรงเรียนกำญจนำฯ 1,275,000.00
43 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส้ำหรับส้ำนักงำน สพม.30 68,000.00          
44 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ ว)สพม.30 44,000.00          
45 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้ำหรับส้ำนักงำน สพม.30 16,000.00          
46 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด้ำ ชนด Network แบบท่ี 1 (27หน้ำ/นำที)สพม.30 31,600.00          
47 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด้ำ ชนด Network แบบท่ี 2 (33หน้ำ/นำที)สพม.30 45,000.00          
48 สแกนเนอร์ ส้ำหรับงำนเก็บเอกสำรท่ัวไป สพม.30 6,400.00            
49 สแกนเนอร์ ส้ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1 สพม.30 36,000.00          
50 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Poing) แบบท่ี1 สพม.30 5,400.00            
51 กล้องถ่ำยภำพน่ิงระบบดิจิตอลควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนพิกเซลสพม.30 38,600.00          
52 เคร่ืองท้ำน ้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนำด 2 ก๊อก สพม.30 58,400.00          
53 เคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ ละหำนเจริญวิทยำ 20,000.00          
54 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 4,500 ANSI Lumensละหำนเจริญวิทยำ 62,500.00          
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55 จอภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทะแยงมุม ขนำด 200 นิ ว ละหำนเจริญวิทยำ 45,500.00          
56 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. นำหนองทุ่มวิทยำ 33,600.00          
57 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. แก้งคร้อวิทยำ 36,960.00          
58 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. คอนสำรวิทยำคม 33,600.00          
59 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. โนนคูณวิทยำคำร รัชมังคลำภิเษก 33,600.00          
60 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. จตุรัสวิทยำคำร 33,600.00          
61 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. ละหำนเจริญวิทยำ 33,600.00          
62 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. หนองบัวบำนวิทยำ 33,600.00          
63 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. นำยำงกลักพิทยำคม 33,600.00          
64 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. เทพสถิตวิทยำ 33,600.00          
65 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. บ้ำนแท่นวิทยำ 33,600.00          
66 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. บำงอ้ำพันธ์วิทยำคม 33,600.00          
67 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. เจียงทองพิทยำคม 33,600.00          
68 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. พระธำตุหนองสำมหม่ืน 33,600.00          
69 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. ภูเขียว 36,960.00          
70 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. หนองคอนไทยวิทยำคม 33,600.00          
71 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. ชีลองวิทยำ 33,600.00          
72 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. หนองบัวแดงวิทยำ 36,960.00          
73 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติกำรวิทยำศำสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ(Shopping List)หนองบัวระเหววิทยำคำร 420,000.00        
74 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติกำรวิทยำศำสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ(Shopping List)โนนสะอำดวิทยำ 420,000.00        
75 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนต้น)(Shopping List)เจียงทองพิทยำคม 120,000.00        
76 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนต้น)(Shopping List)ละหำนเจริญวิทยำ 120,000.00        
77 อุปกรณ์วิชำงำนเกษตร(Shopping List) ภูพระวิทยำคม 43,000.00          
78 อุปกรณ์วิชำงำนเกษตร(Shopping List) กุดตุ้มวิทยำ 43,000.00          
79 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องสมุด(Shopping List) ภูพระวิทยำคม 60,000.00          
80 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องสมุด(Shopping List) เริงรมย์วิทยำคม 60,000.00          
81 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องวิทยำศำสตร์(Shopping List) หนองบัวระเหววิทยำคำร 150,000.00        
82 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องวิทยำศำสตร์(Shopping List) หนองบัวแดงวิทยำ 150,000.00        
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83 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องวิทยำศำสตร์(Shopping List) ภูพระวิทยำคม 150,000.00        
84 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องวิทยำศำสตร์(Shopping List) เทพสถิตวิทยำ 150,000.00        
85 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องเรียนวิทยำศำสตร์ (Shopping List) นำงแดดวังชมภูวิทยำ 150,000.00        
86 ครุภัณฑ์ส้ำหรับดนตรีสำกล(Shopping List) กุดตุ้มวิทยำ 200,000.00        
87 ครุภัณฑ์ส้ำหรับดนตรีสำกล(Shopping List) โนนสะอำดวิทยำ 200,000.00        
88 ครุภัณฑส้ำหรับดนตรีสำกล (Shopping List) กำญจนำภิเษกวิทยำลัย 200,000.00        
89 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนไม้(Shopping List) หนองบัวแดงวิทยำ 100,000.00        
90 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนไม้(Shopping List) เจียงทองพิทยำคม 100,000.00        
91 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนไฟฟ้ำ(Shopping List) หนองบัวแดงวิทยำ 100,000.00        
92 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนไฟฟ้ำ(Shopping List) เจียงทองพิทยำคม 100,000.00        
93 ครุภัณฑ์งำนอำหำรและโภชนำกำร (Shopping List) ภูพระวิทยำคม 120,000.00        
94 ครุภัณฑ์งำนอำหำรและโภชนำกำร (Shopping List) โนนสะอำดวิทยำ 120,000.00        
95 อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ ม.ต้น (Shopping List) โนนคูณวิทยำคำร 75,000.00          
96 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ(Shopping List) โนนสะอำดวิทยำ 160,000.00        
97 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องปฎิบัติกำรคณิตศำสตร์(Shopping List) หนองบัวระเหววิทยำคำร 400,000.00        
98 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องนำฎศิลป์(Shopping List) บ้ำนเขว้ำวิทยำยน 150,000.00        
99 ครุภัณฑ์ส้ำหรับดนตรีพื นบ้ำน(Shopping List) หนองบัวแดงวิทยำ 50,000.00          
## ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนโลหะ(Shopping List) เจียงทองพิทยำคม 150,000.00        
## ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนช่ำงยนต์(Shopping List) โนนสะอำดวิทยำ 120,000.00        

48,760,560.00 31,572,678.00   1,382,022.00   1,521,000.00   16,399,156.54   51.941 7,272,450.46

48,760,560.00   บำท
1,521,000.00    บำท

47,239,560.00  บำท

31,572,678.00   บำท
1,382,022.00     บำท
1,380,029.00     บำท

รวมงบลงทุน

เงินเหลือจ่ำย  สพม.30 ณ 29มิย.63
สพฐ ขอโอนกลับ ครั งท่ี 2

สรุป
งบท่ีได้รับจัดสรร

เงินเหลือจ่ำยสพฐ.โอนกลับแล้วคร้ังท่ี1
คงเหลือท่ีได้รับจัดสรร

ก่อหนี ผูกพัน จ้ำนวน 
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1 ถังเก็บน ้ำ ขนำด 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้ำนแท่น 8,300.00 8,300.00            เบิกจ่ำยหมดแล้ว
2 รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบ โรงเรียนบ้ำนแท่น 300,000.00 299,900.00         
3 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำร 549,600.00 378,800.00         
4 บ้ำนพักครู 203/27 โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำร โรงเรียนโนนคูณวิทยำคำร 891,000.00 710,000.00         29-พ.ค.-63
5 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.กำญจนำภิเษกวิทยำลัย 1,950,000.00 1,259,000.00       1-พ.ค.-63 7-ก.ย.-63
6 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน 3งวดร.ร.นำงแดดวังชมพูวิทยำ 2,017,800.00 1,399,990.00       7-พ.ค.-63 15-ส.ค.-63 เบิก งวดท่ี 1
7 ครุภัณฑ์ประจ้ำห้องสมุด ร.ร.นำยำงกลัก 343,600.00 343,600.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
8 ครุภัณฑ์ประจ้ำห้องสมุด ร.ร.ปู่ด้วงศึกษำลัย 343,600.00 343,600.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
9 ครุภัณฑ์ประจ้ำห้องสมุด ร.ร.บ้ำนแท่น 343,600.00 343,600.00         14-เม.ย.-63 29-พ.ค.-63
10 ห้องน ้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี /49  โรงเรียนบ้ำนแท่น 506,200.00 322,275.00         14-พ.ค.-63 26-มิ.ย.-63
11 ห้องพักครู 203/27 ร.ร.นำยำงกลักพิทยำคม 891,000.00 680,000.00         13-พ.ค.-63 30-ก.ย.-63
12 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.หนองคอนไทยวิทยำคม 300,000.00 300,000.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
13 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.ภูพระวิทยำคม 300,000.00 300,000.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
14 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.เริงรมย์วิทยำยน 124,200.00 124,000.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
15 ห้องน ้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 ร.ร.บ้ำนค่ำยวิทยำ 506,200.00 345,678.00         25-พ.ค.-63 8-ก.ค.-63
16 ห้องน ้ำห้องส้วมนักเรียนชำย 6 ท่ี/49 ร.ร.หนองบัวแดงวิทยำ 640,500.00 398,443.00         
17 ห้องน ้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ท่ี/49 ร.ร.หนองบัวแดงวิทยำ 506,200.00 322,275.00         
18 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.พระธำตุหนองสำมหม่ืน 415,900.00 415,900.00         1-พ.ค.-63 14-มิ.ย.-63
19 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.หนองบัวบำนวิทยำ 150,000.00 150,000.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
20 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.สำมหมอวิทยำ 313,000.00 313,000.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
21 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.เจียงทองพิทยำคม 136,200.00 136,200.00         7-พ.ค.-63
22 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.ปู่ด้วงศึกษำลัย 215,100.00 214,300.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว

กำรลงนำมในสัญญำ
อันดับ แผนงำน/โครงกำร โรงเรียน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย งบลงทุน 
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23 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.ภักดีชุมพลวิทยำ 183,400.00 183,400.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
24 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.ห้วยแย้วิทยำ 200,000.00 200,000.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
25 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.โนนสะอำดวิทยำ 273,000.00 273,000.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
26 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.คอนสำรวิทยำคม 370,000.00 370,000.00         12-พ.ค.-63 11-ก.ค.-63
27 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.กุดตุ้มวิทยำ 130,000.00 129,000.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว
28 บ้ำนพักครู 203/27 ร.ร.เจียงทองพิทยำคม 891,000.00 790,000.00         ท้ำสัญญำ วันท่ี 28 พ.ค.63

29 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.หนองบัวแดงวิทยำ 411,000.00 410,000.00         29-เม.ย.-63 2-ส.ค.-63
30 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.นำหนองทุ่มวิทยำ 200,000.00 200,000.00         28-เม.ย.-63 12-มิ.ย.-63
31 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน สพม.30 616,800.00 460,000.00         19-พ.ค.-63 17-ก.ค.-63
32 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.บ้ำนเขว้ำวิทยำยน 200,000.00 200,000.00         เบิกจ่ำยหมดแล้ว 27-พ.ค.-63
33 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืน ร.ร.หนองบัวระเหววิทยำคำร 259,000.00 259,000.00         7-พ.ค.-63 6-มิ.ย.-63
34 อำคำรเรียน 212 ล./57-กโรงเรียนภักดีชุมพล ร.ร.ภักดีชุมพล 13,399,200.00 13,399,117.00     5-มี.ค.-63 5-มิ.ย.-63
35 อำคำรเรียน แบบพิเศษ โรงเรียนชัยภูมิภักดี ร.ร.ชัยภูมิภักดี 5,590,300.00 5,590,300.00       เบิกจ่ำยหมดแล้ว

36 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 302,820.00 ประกำศประกวดรำคำ

37 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 302,820.00 ประกำศประกวดรำคำ

38 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 289,320.00 ประกำศประกวดรำคำ

39 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 289,320.00 ประกำศประกวดรำคำ

40 อำคำรเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 4,457,900.00 รอลงนำม

41 สนำมกีฬำอเนกประสงค์ โรงเรียนกำญจนำฯ โรงเรียนกำญจนำฯ 1,928,000.00 ค ำนวณำคำกลำง

42 สนำมฟุตบอลฟ.3พิเศษโรงเรียนกำญจนำฯ โรงเรียนกำญจนำฯ 1,275,000.00 ค ำนวณรำคำกลำง

43 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส้ำหรับส้ำนักงำน สพม.30 68,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

44 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ ว)สพม.30 44,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

45 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้ำหรับส้ำนักงำน สพม.30 16,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR
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46 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด้ำ ชนด Network แบบท่ี 1 (27หน้ำ/นำที)สพม.30 31,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

47 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวด้ำ ชนด Network แบบท่ี 2 (33หน้ำ/นำที)สพม.30 45,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

48 สแกนเนอร์ ส้ำหรับงำนเก็บเอกสำรท่ัวไป สพม.30 6,400.00               อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

49 สแกนเนอร์ ส้ำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำร แบบท่ี 1 สพม.30 36,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

50 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Poing) แบบท่ี1 สพม.30 5,400.00               อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

51 กล้องถ่ำยภำพน่ิงระบบดิจิตอลควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนพิกเซลสพม.30 38,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

52 เคร่ืองท้ำน ้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนำด 2 ก๊อก สพม.30 58,400.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

53 เคร่ืองฉำยภำพ 3 มิติ ละหำนเจริญวิทยำ 20,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

54 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 4,500 ANSI Lumensละหำนเจริญวิทยำ 62,500.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

55 จอภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทะแยงมุม ขนำด 200 นิ ว ละหำนเจริญวิทยำ 45,500.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

56 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. นำหนองทุ่มวิทยำ 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

57 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. แก้งคร้อวิทยำ 36,960.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

58 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. คอนสำรวิทยำคม 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

59 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. โนนคูณวิทยำคำร รัชมังคลำภิเษก 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

60 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. จตุรัสวิทยำคำร 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

61 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. ละหำนเจริญวิทยำ 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

62 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. หนองบัวบำนวิทยำ 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

63 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. นำยำงกลักพิทยำคม 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

64 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. เทพสถิตวิทยำ 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

65 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. บ้ำนแท่นวิทยำ 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

66 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. บำงอ้ำพันธ์วิทยำคม 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR
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67 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. เจียงทองพิทยำคม 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

68 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. พระธำตุหนองสำมหม่ืน 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

69 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. ภูเขียว 36,960.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

70 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. หนองคอนไทยวิทยำคม 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

71 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. ชีลองวิทยำ 33,600.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

72 โต๊ะเก้ำอี นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ แบบ มอก. หนองบัวแดงวิทยำ 36,960.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

73 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติกำรวิทยำศำสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ(Shopping List)หนองบัวระเหววิทยำคำร 420,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

74 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติกำรวิทยำศำสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ(Shopping List)โนนสะอำดวิทยำ 420,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

75 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนต้น)(Shopping List)เจียงทองพิทยำคม 120,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

76 อุปกรณ์ห้องปฎิบัติกำรวิทยำศำสตร์ (ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนต้น)(Shopping List)ละหำนเจริญวิทยำ 120,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

77 อุปกรณ์วิชำงำนเกษตร(Shopping List) ภูพระวิทยำคม 43,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

78 อุปกรณ์วิชำงำนเกษตร(Shopping List) กุดตุ้มวิทยำ 43,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

79 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องสมุด(Shopping List) ภูพระวิทยำคม 60,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

80 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องสมุด(Shopping List) เริงรมย์วิทยำคม 60,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

81 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องวิทยำศำสตร์(Shopping List) หนองบัวระเหววิทยำคำร 150,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

82 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องวิทยำศำสตร์(Shopping List) หนองบัวแดงวิทยำ 150,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

83 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องวิทยำศำสตร์(Shopping List) ภูพระวิทยำคม 150,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

84 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องวิทยำศำสตร์(Shopping List) เทพสถิตวิทยำ 150,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

85 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องเรียนวิทยำศำสตร์ (Shopping List) นำงแดดวังชมภูวิทยำ 150,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

86 ครุภัณฑ์ส้ำหรับดนตรีสำกล(Shopping List) กุดตุ้มวิทยำ 200,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

87 ครุภัณฑ์ส้ำหรับดนตรีสำกล(Shopping List) โนนสะอำดวิทยำ 200,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR
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จ ำนวนเงินท่ี จ ำนวนเงินท่ี สถำนะกำรด ำเนินกำร
ท่ีได้รับจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน วันท่ีลงนำม สัญญำส้ินสุด จัดซ้ือจัดจ้ำง/ข้ันตอนใด

กำรลงนำมในสัญญำ
อันดับ แผนงำน/โครงกำร โรงเรียน

88 ครุภัณฑส้ำหรับดนตรีสำกล (Shopping List) กำญจนำภิเษกวิทยำลัย 200,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

89 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนไม้(Shopping List) หนองบัวแดงวิทยำ 100,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

90 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนไม้(Shopping List) เจียงทองพิทยำคม 100,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

91 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนไฟฟ้ำ(Shopping List) หนองบัวแดงวิทยำ 100,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

92 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนไฟฟ้ำ(Shopping List) เจียงทองพิทยำคม 100,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

93 ครุภัณฑ์งำนอำหำรและโภชนำกำร (Shopping List) ภูพระวิทยำคม 120,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

94 ครุภัณฑ์งำนอำหำรและโภชนำกำร (Shopping List) โนนสะอำดวิทยำ 120,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

95 อุปกรณ์วิทยำศำสตร์ ม.ต้น (Shopping List) โนนคูณวิทยำคำร 75,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

96 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ(Shopping List) โนนสะอำดวิทยำ 160,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

97 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องปฎิบัติกำรคณิตศำสตร์ (Shopping List) หนองบัวระเหววิทยำคำร 400,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

98 ครุภัณฑ์ส้ำหรับห้องนำฎศิลป์(Shopping List) บ้ำนเขว้ำวิทยำยน 150,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

99 ครุภัณฑ์ส้ำหรับดนตรีพื นบ้ำน(Shopping List) หนองบัวแดงวิทยำ 50,000.00             อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

100 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนโลหะ(Shopping List) เจียงทองพิทยำคม 150,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

101 ครุภัณฑ์ส้ำหรับงำนช่ำงยนต์(Shopping List) โนนสะอำดวิทยำ 120,000.00            อยู่ระหว่ำงท ำ TOR

48,760,560.00 31,572,678.00     

48,760,560.00        บำท
1,521,000.00        บำท

47,239,560.00      บำท

31,572,678.00        บำท
1,382,022.00         บำท
1,380,029.00         บำท

รวมงบลงทุน

เงินเหลือจ่ำย  สพม.30 ณ 29มิย.63
สพฐ ขอโอนกลับ คร้ังท่ี 2

สรุป
งบท่ีได้รับจัดสรร

เงินเหลือจ่ำยสพฐ.โอนกลับแล้วคร้ังท่ี1
คงเหลือท่ีได้รับจัดสรร

ก่อหนี ผูกพัน จ้ำนวน 



20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 การควบคุมดูแลกำกับสถานศึกษาผ่าระบบ e- budget  
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
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ส่วนที่ 4  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 
 ปัญหาอุปสรรค 
 

1.  งบประมาณแจ้งจัดสรรล่าช้า  
2.  งบประมาณบางรายการ กรอบงบประมาณไม่ชัดเจน   
3.  งบประมาณบางรายการแจ้งจัดสรรประมาณ แต่ไม่ได้รับอนุมัติโอนเปล่ียนแปลงเงินจัดสรรประมาณรายราย 
4.  เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ทำให้การออกพื้นที่ในการกำกับติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณขาดช่วง ใช้ระบบ e-budget (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในการรายงานของสถานศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1.  การจัดสรรงบประมาณให้ตามกำหนดเวลา 
2.  แจ้งกรอบวงเงินประมาณให้ชัดเจน เพ่ือการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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คณะทำงาน 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
2. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 
คณะทำงาน 

1. นายเอกชัย   อ้อทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางบังอร ชมเกษร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นายไกรฤกษ์  ตันเบ็ต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4. นายชูศักดิ์ ปีชัยภูม ิ  เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน 
5. นายนิธิภัทร ์ สมานชัย  พนักงานจ้างเหมาบริการ  

 
 


