
รายงาน
งบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น์ำน

การก ากับติดตามการใช้จ่าย

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชงิเทรำ เขต 1

กระทรวงศึกษำธิกำร



รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1





ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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จง

อื่น
ๆ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 100,000.00                 / แผน (ก) คืนงบ

สุเหร่าคลอง 19 ผล (ข)

2 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนชายท่ี/49 530,200.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสนามจันทร์ ผล (ข)

3 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนหญิงท่ี/49 400,200.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสนามจันทร์ ผล (ข)

4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 950,500.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

พรหมานุเคราะห์ ผล (ข)

5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 549,900.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าปากคลอง 20 ผล (ข)

6 ครุภัณฑ์ส้าหรับห้องวิทยาศาสตร์ 140,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดคลอง 18 ผล (ข)

7 ครุภัณฑ์ส้าหรับห้องวิทยาศาสตร์ 150,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสองคลอง ผล (ข)

8 ครุภัณฑ์ส้าหรับห้องสมุด 60,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดประศาสน์โสภณ ผล (ข)

9 ครุภัณฑ์ส้าหรับห้องสมุด 59,400.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดลาดยาว ผล (ข)

10 เคร่ืองฉายภาพ3มิติ 120,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

ตลาดคลอง 16 ผล (ข)

11 เคร่ืองฉายภาพ3มิติ 60,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดคลองสวน ผล (ข)

 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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id
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ng

เฉ
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าะ

จง

อื่น
ๆ

 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

12 เคร่ืองฉายภาพ3มิติ 20,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดดอนทราย ผล (ข)

13 เคร่ืองฉายภาพ3มิติ 20,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดพิพิธประสาทสุนทร ผล (ข)

14 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 27,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1 ผล (ข)

15 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 28,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

ปากบึงสิงโต ผล (ข)

16 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 100,800.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

ตลาดคลอง 16 ผล (ข)

17 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 33,600.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดทด ผล (ข)

18 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 100,800.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสองคลอง ผล (ข)

19 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 33,600.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1 ผล (ข)

20 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 106,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดนครเน่ืองเขต ผล (ข)

21 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 55,800.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดดอนทอง ผล (ข)

22 เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 55,800.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสุขาราม ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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ๆ

 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

23 เคร่ืองเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา 70,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านบางแก้ว ผล (ข)

24 เคร่ืองเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา 80,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดเท่ียงพิมลมุข ผล (ข)

25 เคร่ืองเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา 80,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าเกาะไร่ ผล (ข)

26 เคร่ืองเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา 80,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าคลองหกวา ผล (ข)

27 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 24,300.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

ประชาฤกษ์สมบูรณ์ ผล (ข)

28 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 28,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านบางแก้ว ผล (ข)

29 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 19,600.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดคลองตันหมัน ผล (ข)

30 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 33,600.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดคลองสวน ผล (ข)

31 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 28,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดโพธาราม ผล (ข)

32 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 42,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ผล (ข)

33 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 14,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสามกอ ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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เฉ
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อื่น
ๆ

 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

34 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 28,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าเกาะไร่ ผล (ข)

35 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 30,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

ตลาดเปร็ง ผล (ข)

36 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 15,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านคลอง 21 ผล (ข)

37 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 15,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านคลองเจ้า ผล (ข)

38 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 30,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านบางข้าว ผล (ข)

39 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 60,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านปลายคลอง 20 ผล (ข)

40 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 90,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

ประชาฤกษ์สมบูรณ์ ผล (ข)

41 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 45,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

ปากบึงสิงโต ผล (ข)

42 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 75,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดดอนทราย ผล (ข)

43 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 30,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดดอนสีนนท์ ผล (ข)

44 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 225,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดนครเน่ืองเขต ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

45 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 15,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดนิโครธาราม ผล (ข)

46 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 75,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบางปรง ผล (ข)

47 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 150,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดประตูน้้าท่าไข่ ผล (ข)

48 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 15,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดพุทธอุดมวิหาร ผล (ข)

49 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 30,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดโพธาราม ผล (ข)

50 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 150,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสนามจันทร์ ผล (ข)

51 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 75,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดอินทาราม ผล (ข)

52 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 19,500.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สกุลดีประชาสรรค์ ผล (ข)

53 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 45,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าคลองหกวา ผล (ข)

54 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 45,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าจรเข้น้อย ผล (ข)

55 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 61,500.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าดารุนนาอีม ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

56 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 300,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

อนุบาลฯ ผล (ข)

57 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 300,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดดอนทอง ผล (ข)

58 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 48,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านปลายคลอง 20 ผล (ข)

59 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 16,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดคลองสวน ผล (ข)

60 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 64,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดนครเน่ืองเขต ผล (ข)

61 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดประตูน้้าท่าไข่ ผล (ข)

62 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดพิมพาวาส ผล (ข)

63 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสองคลอง ผล (ข)

64 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 80,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสุขาราม ผล (ข)

65 โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 49,600.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าดารุลนาอีม ผล (ข)

66 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม 59,800.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดพิพิธประสาทสุนทร ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

67 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 59,500.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบางแสม ผล (ข)

68 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65,500.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านเกาะดอน ผล (ข)

69 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 65,500.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าสมอเอก ผล (ข)

70 อุปกรณ์วิชางานเกษตร 57,800.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดจุกเฌอ ผล (ข)

71 อุปกรณ์วิชางานเกษตร 62,700.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าคลอง19 ผล (ข)

72 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 121,800.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดดอนทราย ผล (ข)

73 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 118,500.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบางพระ ผล (ข)

74 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 126,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบางสาย ผล (ข)

75 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) 126,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดประศาสน์โสภณ ผล (ข)

76 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 119,800.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านวนท่าแครง ผล (ข)

77 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 120,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบางวัว ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

78 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 119,800.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดประตูน้้าท่าไข่ ผล (ข)

79 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน ขนาดเล็ก 107,000.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดหนามแดง ผล (ข)

80 อุปกรณ์ห้องสมุด ระดับประถมศึกษา 133,900.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านบางแก้ว ผล (ข)

81 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนชายท่ี/49 530,200.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสนามจันทร์ ผล (ข)

82 ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียนหญิงท่ี/49 400,200.00                 /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสนามจันทร์ ผล (ข)

83 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ ผล (ข)

84 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านบึงพระอาจารย์ ผล (ข)

85 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านคลอง 21 ผล (ข)

86 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดรษฎร์บ้ารุงศักด์ิ ผล (ข)

87 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบึงตาหอม ผล (ข)

88 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าสมอเอก ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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อื่น
ๆ

 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

89 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดรามัญ ผล (ข)

90 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บึงเทพยา ผล (ข)

91 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 ผล (ข)

92 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบึงน้้ารักษ์ ผล (ข)

93 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สิทธิสุนทรอุทิศ ผล (ข)

94 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดตะพังคลี ผล (ข)

95 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดนึลราษฎร์ศรัทธาบ้ารุง ผล (ข)

96 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบางไทร ผล (ข)

97 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดหลวงแพ่ง ผล (ข)

98 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบึงทองหลาง ผล (ข)

99 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดพุทธอุดมวิหาร ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

100 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

คลองพานทอง ผล (ข)

101 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

จันทร์เจริญ ผล (ข)

102 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดลาดยาว ผล (ข)

103 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบน ผล (ข)

104 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

พระพิมลเสนี ผล (ข)

105 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดบางผ้ึง ผล (ข)

106 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สกัด 80 ผล (ข)

107 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

คลองขวาง ผล (ข)

108 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สกัด 40 ผล (ข)

109 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 17,500.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดพนมพนาวาส ผล (ข)

110 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดลาดบัว ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

111 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดคลองบ้านโพธ์ิ ผล (ข)

112 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดกลางราษฎร์บ้ารุง ผล (ข)

113 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสามกอ ผล (ข)

114 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดหนองกระสังสามัคคี ผล (ข)

115 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดอรัญญิการาม ผล (ข)

116 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดจรเข้น้อย ผล (ข)

117 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

ตลาดเปร็ง ผล (ข)

118 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านเกาะดอน ผล (ข)

119 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านคลองเจ้า ผล (ข)

120 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

สุเหร่าหลวงแพ่ง ผล (ข)

121 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดนิโครธาราม ผล (ข)



ช่ือหน่วยงาน

                             ประเภทการจัดซ้ือจัดจ้าง (โดยใช้เคร่ืองหมาย √) ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หน่วย : บาท

คาดว่าจะลงนาม

ในสัญญา

(1) (2) (3) รายการ
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 วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง กรุณาใส่

เคร่ืองหมาย (ü)

ก ำหนด 

รำคำกลำง

 ช่ือโครงการ / รายการ
ท่ีดิน/

ส่ิงก่อสร้าง รำยงำนขอ

ซ้ือขอจ้ำง

 งบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรร
ครุภัณฑ์ ท่ี

ประกำศ

ผู้ชนะ

 (ระบุช่วงเดือน)

ข้ันตอนการด้าเนินการ กรุณาระบุ (ช่วงเดือน)

ปัญหา/อุปสรรค

ท ำแผน รอแบบ

 รายงานแผน - ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1

31-มี.ค.-65

ประกำศ

เชิญชวน

122 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 49,500.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดเทพนิมิตร ผล (ข)

123 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดเกาะจันทาราม ผล (ข)

124 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดสมานรัตนาราม ผล (ข)

125 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 32,000.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

วัดแพรกนกเอ้ียง ผล (ข)

126 อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 49,500.00                  /  / แผน (ก) เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. เม.ย. พ.ค.-65

บ้านแขวงกล่ัน ผล (ข)

10,397,200.00       รวมท้ังส้ิน  



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ส่งคืน ใช้ต่อ
(จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

1 อาคารเรียน 212ล./57-ก 11,370,600  11,370,600  แผน (ก) 1,089,600 1,043,000  1,043,000  2,533,000  1,490,000  1,490,000  2,682,000 

สุเหร่ำสมอเซ (งบผูกพันเดิม) ผล (ข) 1,089,600 1,043,000 1,043,000 2,533,000  

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 130,500      7017180235 130,500      แผน (ก) 130,500    

บ้ำนปลำยคลอง20 ผล (ข) 130,500    

3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 439,000      7017339207 439,000      แผน (ก) 439,000    

วัดเกตุสโมสร ผล (ข)

4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000      7017197273 150,000      แผน (ก) 150,000    

ประชำฤกษ์สมบูรณ์ ผล (ข) 150,000    

5 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 221,000      7017183409 221,000      แผน (ก) 221,000    

สุเหร่ำดำรุลนำอีม ผล (ข) 221,000    

6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 267,000      7017183212 267,000      แผน (ก) 267,000    

วัดบำงสำย ผล (ข) 267,000    

7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 72,000        7017182452 72,000        แผน (ก) 72,000      

สะแกโดดประชำสรรค์ ผล (ข) 72,000      

8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 264,300      7017180228 264,300      แผน (ก) 264,300    

วัดสว่ำงอำรมณ์ ผล (ข) 264,300    

9 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 233,500      7017182449 233,500      แผน (ก) 233,500    

ปำกบึงสิงโต ผล (ข) 233,500    

10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 159,000      7017182443 159,000      แผน (ก) 159,000    

ประกอบรำษฎร์บ ำรุง ผล (ข)

11 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 249,000      7017178860 249,000      แผน (ก) 249,000    

วัดบำงเกลือ ผล (ข) 249,000    

12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 192,600      7017168362 192,600      แผน (ก) 192,600    

วัดล่ำง ผล (ข)

13 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 286,400      7017182461 286,400      แผน (ก) 286,400    

วัดบำงวัว ผล (ข)

มิ.ย. 65

เงินเหลือจ่ำย

ส.ค.65 เม.ย.65 พ.ค. 65

ไตรมำสท่ี 1

ก.พ. 65 ก.ย. 65

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4
 ช่ือโครงกำร / รำยกำร งบประมำณ

เลขท่ี PO ใน

ระบบ GFMIS
วงเงินก่อหน้ี

ม.ค. 65 ก.ค. 65

 รำยงำนแผน - ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ช่ือหน่วยงำน  ส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

ณ วันท่ี  31  มีนำคม  2565
หน่วย : บำท

 ท่ี
ไตรมำสท่ี 2

แผน / ผล

แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน

ธ.ค.64 มี.ค. 65



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ส่งคืน ใช้ต่อ
(จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

มิ.ย. 65

เงินเหลือจ่ำย

ส.ค.65 เม.ย.65 พ.ค. 65

ไตรมำสท่ี 1

ก.พ. 65 ก.ย. 65

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4
 ช่ือโครงกำร / รำยกำร งบประมำณ

เลขท่ี PO ใน

ระบบ GFMIS
วงเงินก่อหน้ี

ม.ค. 65 ก.ค. 65

 รำยงำนแผน - ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ช่ือหน่วยงำน  ส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

ณ วันท่ี  31  มีนำคม  2565
หน่วย : บำท

 ท่ี
ไตรมำสท่ี 2

แผน / ผล

แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน

ธ.ค.64 มี.ค. 65

14 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 100,000      7017183209 100,000      แผน (ก) 100,000    

วัดพิมพำวำส ผล (ข)

15 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 95,000        7017201918 95,000        แผน (ก) 95,000      

วัดสุคันธศีลำรำม ผล (ข)

16 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000      7017182431 200,000      แผน (ก) 200,000    

วัดคลองสวน ผล (ข)

17 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 174,700      7017125196 174,700      แผน (ก) 174,700    

วัดรำษฎร์ศรัทธำธรรม ผล (ข) 174,700    

18 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 230,500      7017169055 230,500      แผน (ก) 230,500    

วัดดอนทรำย ผล (ข) 230,500    

19 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 96,600        7017182427 96,600        แผน (ก) 96,600      

วัดประศำสน์โสภณ ผล (ข)

20 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 195,000      7017183405 195,000      แผน (ก) 195,000    

วัดเทพรำช ผล (ข) 195,000    

21 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 65,000        7017169054 65,000        แผน (ก) 65,000      

วัดพิพิธประสำทสุนทร ผล (ข) 65,000      

22 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 393,000      7017180224 393,000      แผน (ก) 393,000    

วัดกระทุ่ม ผล (ข) 393,000    

23 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000      7017182435 200,000      แผน (ก) 200,000    

วัดแสนภูดำษ ผล (ข)

24 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 117,000      7017183207 117,000      แผน (ก) 117,000    

วัดดอนสีนนท์ ผล (ข)

25 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 300,000      7017034399 300,000      แผน (ก) 300,000    

วัดจุกเฌอ ผล (ข)

26 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 195,900      7017178854 195,900      แผน (ก) 195,900    

วัดพรหมสุวรรณ ผล (ข)



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ส่งคืน ใช้ต่อ
(จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

มิ.ย. 65

เงินเหลือจ่ำย

ส.ค.65 เม.ย.65 พ.ค. 65

ไตรมำสท่ี 1

ก.พ. 65 ก.ย. 65

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4
 ช่ือโครงกำร / รำยกำร งบประมำณ

เลขท่ี PO ใน

ระบบ GFMIS
วงเงินก่อหน้ี

ม.ค. 65 ก.ค. 65

 รำยงำนแผน - ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ช่ือหน่วยงำน  ส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

ณ วันท่ี  31  มีนำคม  2565
หน่วย : บำท

 ท่ี
ไตรมำสท่ี 2

แผน / ผล

แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน

ธ.ค.64 มี.ค. 65

27 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 258,600      7017183205 258,600      แผน (ก) 258,600    

แพ่งพิทยำภูมิ ผล (ข) 258,600    

28 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 304,000      7017180226 304,000      แผน (ก) 304,000    

วัดประตูน้ ำท่ำไข่ ผล (ข) 304,000    

29 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 452,100      7017197276 452,100      แผน (ก) 452,100    

วัดเท่ียงพิมลมุข ผล (ข) 452,100    

30 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 169,000      7017178857 169,000      แผน (ก) 169,000    

วัดดอนทอง ผล (ข) 169,000    

31 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 193,700      7017201906 193,700      แผน (ก) 193,700    

วัดทด ผล (ข) 193,700    

32 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 67,000        7017125195 67,000        แผน (ก) 67,000      

วัดหนำมแดง ผล (ข) 67,000      

33 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 499,600      7017313638 499,600      แผน (ก) 499,600    

วัดสนำมจันทร์ ผล (ข)

34 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 224,000      7017178596 224,000      แผน (ก) 224,000    

สุเหร่ำแครำย ผล (ข) 224,000    

35 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 250,000      7017034388 250,000      แผน (ก) 250,000    

สกุลดีประชำสรรค์ ผล (ข) 250,000    

36 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000      7017182420 200,000      แผน (ก) 200,000    

วัดเทพนิมิตร ผล (ข)

37 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 245,700      7017182422 245,700      แผน (ก) 245,700    

บ้ำนวังตะเคียน ผล (ข) 245,700    

38 อาคาร สปช.201/26 925,800      7017298159 925,800      แผน (ก) 370,320    555,480    

วัดไผ่ด า ผล (ข) 370,320    555,480    

39 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 479,000      7017148227 479,000      แผน (ก) 479,000    

วัดสมำนรัตนำรำม ผล (ข) 479,000    



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ส่งคืน ใช้ต่อ
(จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

มิ.ย. 65

เงินเหลือจ่ำย

ส.ค.65 เม.ย.65 พ.ค. 65

ไตรมำสท่ี 1

ก.พ. 65 ก.ย. 65

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4
 ช่ือโครงกำร / รำยกำร งบประมำณ

เลขท่ี PO ใน

ระบบ GFMIS
วงเงินก่อหน้ี

ม.ค. 65 ก.ค. 65

 รำยงำนแผน - ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ช่ือหน่วยงำน  ส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

ณ วันท่ี  31  มีนำคม  2565
หน่วย : บำท

 ท่ี
ไตรมำสท่ี 2

แผน / ผล

แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน

ธ.ค.64 มี.ค. 65

40 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 200,000      7017148209 200,000      แผน (ก) 200,000    

วัดตะพังคลี ผล (ข) 200,000    

41 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 199,000      7008383766 199,000      แผน (ก) 199,000    

วัดรำษฎร์ศรัทธำท ำ ผล (ข) 199,000    

42 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 60,000        7017142892 60,000        แผน (ก) 60,000      

บ้ำนคลอง 21 ผล (ข) 60,000      

43 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 112,000      7017125131 112,000      แผน (ก) 112,000    

วัดไผ่ด ำ ผล (ข) 112,000

44 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 238,400      7017005653 238,400      แผน (ก) 238,400    

บึงสิงโต ผล (ข) 238,400    

45 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 173,800      7017246316 173,800      แผน (ก) 173,800    

บ้ำนท่ำข้ำมฯ ผล (ข) 173,800    

46 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 265,000      7017148210 265,000      แผน (ก) 265,000    

วัดคลองบ้ำนโพธ์ิ ผล (ข) 265,000    

47 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 168,000      7017043084 168,000      แผน (ก) 168,000    

วัดอรัญญิกำรำม ผล (ข) 168,000    

48 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 269,000      7017144974 269,000      แผน (ก) 269,000    

สุเหร่ำเกำะไร่ ผล (ข) 269,000    

49 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 389,900      7017148907 389,900      แผน (ก) 389,900    

วัดสำมกอ ผล (ข)

50 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 283,400      7017148125 283,400      แผน (ก) 283,400    

วัดญำณรังษำรำม ผล (ข) 283,400    

51 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 146,000      7017140161 146,000      แผน (ก) 146,000    

ตลำดเปร็ง ผล (ข) 146,000    

52 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 204,300      7017148216 204,300      แผน (ก) 204,300    

สุเหร่ำสมอเอก ผล (ข) 204,300    



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ส่งคืน ใช้ต่อ
(จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

มิ.ย. 65

เงินเหลือจ่ำย

ส.ค.65 เม.ย.65 พ.ค. 65

ไตรมำสท่ี 1

ก.พ. 65 ก.ย. 65

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4
 ช่ือโครงกำร / รำยกำร งบประมำณ

เลขท่ี PO ใน

ระบบ GFMIS
วงเงินก่อหน้ี

ม.ค. 65 ก.ค. 65

 รำยงำนแผน - ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ช่ือหน่วยงำน  ส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

ณ วันท่ี  31  มีนำคม  2565
หน่วย : บำท

 ท่ี
ไตรมำสท่ี 2

แผน / ผล

แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน

ธ.ค.64 มี.ค. 65

53 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 305,000      7017148905 305,000      แผน (ก) 305,000    

ปำกคลองบำงขนำก ผล (ข) 305,000    

54 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 253,000      7017148122 253,000      แผน (ก) 253,000    

วัดนีลรษฎร์ศรัทธำบ ำรุง ผล (ข) 253,000    

55 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 134,400      7017148118 134,400      แผน (ก) 134,400    

สกัด 80 ผล (ข) 134,400    

56 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 100,000      7017148115 100,000      แผน (ก) 100,000    

วัดท่ำสะอ้ำน ผล (ข) 100,000    

57 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 50,000        7017144965 50,000        แผน (ก) 50,000      

บึงเทพยำ ผล (ข) 50,000      

58 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 250,000      7017144975 250,000      แผน (ก) 250,000    

วัดบึงทองหลำง ผล (ข)

59 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 402,000      7017148114 402,000      แผน (ก) 402,000    

เฉลิมช่วงวิทยำทำน ผล (ข) 402,000    

60 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 198,000      7017142900 198,000      แผน (ก) 198,000    

สุเหร่ำหลวงแพ่ง ผล (ข) 198,000    

61 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 236,000      7017142897 236,000      แผน (ก) 236,000    

บ้ำนคลองเจ้ำ ผล (ข)

62 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 56,000        7017148119 56,000        แผน (ก) 56,000      

บ้ำนเกำะดอน ผล (ข) 56,000      

63 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 50,200        7017148211 50,200        แผน (ก) 50,200      

วัดคู้เกษมสโมสร ผล (ข)

64 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 260,000      7017148214 260,000      แผน (ก) 260,000    

วัดโพธ์ิเฉลิมรักษ์ ผล (ข) 260,000    

65 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 188,700      7017148117 188,700      แผน (ก) 188,700    

สุเหร่ำจรเข้น้อย ผล (ข) 188,700    



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ส่งคืน ใช้ต่อ
(จ ำนวนเงิน) (จ ำนวนเงิน)

มิ.ย. 65

เงินเหลือจ่ำย

ส.ค.65 เม.ย.65 พ.ค. 65

ไตรมำสท่ี 1

ก.พ. 65 ก.ย. 65

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4
 ช่ือโครงกำร / รำยกำร งบประมำณ

เลขท่ี PO ใน

ระบบ GFMIS
วงเงินก่อหน้ี

ม.ค. 65 ก.ค. 65

 รำยงำนแผน - ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยจ่ำยลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ช่ือหน่วยงำน  ส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

ณ วันท่ี  31  มีนำคม  2565
หน่วย : บำท

 ท่ี
ไตรมำสท่ี 2

แผน / ผล

แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน

ธ.ค.64 มี.ค. 65

66 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 153,000      7017144963 153,000      แผน (ก) 153,000    

บ้ำนวนท่ำแครง ผล (ข) 153,000    

67 อาคารเรียน สปช.105/29 6,264,000    7017640251 5,238,000    แผน (ก) 1,047,600 1,047,600 

วัดสนามจันทร์ ผล (ข)

32,275,200 31,249,200 

แผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กรุณาระบุจ านวนเงิน) ดังน้ี

(ก) หมายถึง ระบุจ านวนเงินในแต่ละเดือนตามงวดงานในสัญญา

(ข) หมายถึง ระบุจ านวนเงินในแต่ละเดือนท่ีเบิกจ่าย-จนถึงเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รวมท้ังส้ิน  



หน่วย : บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
แผน 626,600.00       38,930.00 206,760.00 62,700.00 19,080.00 34,130.00 40,000.00 20,000.00 35,000.00 20,000.00 100,000.00 50,000.00 
ผล 361,600.00       38,930.00 206,760.00 62,700.00 19,080.00 34,130.00 

2. งบด าเนินงาน (ยกเว้น  คชจ.ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา)

แผน 119,962,684.00 2,470,127.00 37,957,081.50 1,445,009.61 6,214,037.57 15,166,314.35 3,930,645.77 48,094,577.50 1,867,738.50 872,864.20 648,096.00 648,096.00 648,096.00 

ผล 67,183,215.80 2,470,127.00 37,957,081.50 1,445,009.61 6,214,037.57 15,166,314.35 3,930,645.77 

3. รวม 1+2 
แผน 120,589,284.00 2,470,127.00 37,996,011.50 1,651,769.61 6,276,737.57 15,185,394.35 3,964,775.77 48,134,577.50 1,887,738.50 907,864.20 668,096.00 748,096.00 698,096.00 

ผล 67,544,815.80   2,470,127.00 37,996,011.50 1,651,769.61 6,276,737.57 15,185,394.35 3,964,775.77 - - - - - - 

แผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กรุณาระบุจ านวนเงิน) ดังน้ี

(ก) หมายถึง คาดการณ์ระบุจ านวนเงินท่ีจะใช้จ่ายในแต่ละเดือน

(ข) หมายถึง ระบุจ านวนเงินในแต่ละเดือนท่ีเบิกจ่ายแล้ว ในระบบ GFMIS

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1

รายการ รวม
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี  31  มีนาคม  2565


