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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่.............................................................................. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่องเดิม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ข้อเท็จจริง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณมาให้
ซึ่งสรุปได้ดังเอกสารที่แนบ

ระเบียบ/กฎหมาย

-

ข้อพิจารณา

-

ข้อเสนอแนะ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารแนบ : สรุปรายงาน , รายละเอียดใน GFMIS , รายละเอียดทะเบียนคุมในมือ ,

(นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา)
ลูกจ้างชั่วคราว

เพื่อโปรดพิจารณา

ทราบ

(นางเพ็ญ เสมอภพ)

(นายถาวร เวชจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

office.sea12.go.th/2564/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=2796
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รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

งบประมาณ
3,712,700.00
9,222,300.00

ก่อหนี้ PO

เบิกจ่าย

คงเหลือ

-

-

3,712,700.00
9,222,300.00

ผลการก่อหนี้ PO

ผลการเบิกจ่าย

-

-

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

12,935,000.00

12,935,000.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่ วยรับงบประมาณ

ปี งบประมา รหัสหน่วยรับ
ณ
งบประมาณ
2022
2000400726

รหัสงบประมาณ ชื่อรหัสงบประมาณ
2000414008000000

รายการงบประจา

แหล่งของ รหัสกิจกรรมหลัก / ชื่ อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่
เงิ6511100
น
พืP8000
้นที่
นครศรี ธรรมราช

2022

2000400726

2000414008000000

รายการงบประจา

6511200

P8000

2022

2000400726

2000432061000000

รายการงบประจา

6511200

2022

2000400726

2000436002000000

รายการงบประจา

2022

2000400726

2000436003000000

รายการงบประจา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน
2564
งบประมาณ ยอดใช้งบประมาณ
3,712,700.00

0.00

งบประมาณ
คงเหลือ
3,712,700.00

นครศรี ธรรมราช

143,900.00

0.00

143,900.00

P8000

นครศรี ธรรมราช

2,046,000.00

0.00

2,046,000.00

6511200

P8000

นครศรี ธรรมราช

5,032,400.00

0.00

5,032,400.00

6511200

P8000

นครศรี ธรรมราช

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20004

12,935,000.00

0.00

12,935,000.00

** 2022

12,935,000.00

0.00

12,935,000.00

***

12,935,000.00

0.00

12,935,000.00

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

งบบุคลากร 2000414008000000

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ที่
1
2

ครั้งที่

รายการ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จานวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2
กุมภาพันธ์ 2565)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จานวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 2
กุมภาพันธ์ 2565)
รวม

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

3,540,500.00

0.00

0.00

172,200.00

0.00

0.00

3,712,700.00

0.00

0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
รหัสกิจกรรมหลัก
คงเหลือ
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
โรงเรียนในสังกัด
3,540,500.00
200048000Q2628
สพม.นศ 34 อัตรา
โรงเรียนในสังกัด
172,200.00
200048000Q2628
สพม.นศ 2 อัตรา
3,712,700.00
-

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

งบดาเนินงาน 2000414008000000

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ที่
1

2

ครั้งที่

รายการ
รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 5 เดือน (ตุลาคม
ครั้งที่ 2 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2565)
รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 5 เดือน (ตุลาคม
ครั้งที่ 2 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2565)
รวม

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
รหัสกิจกรรมหลัก
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ

136,200.00

0.00

0.00

136,200.00

-

โรงเรียนในสังกัด
200048000Q2628
สพม.นศ 34 อัตรา

7,700.00

0.00

0.00

7,700.00

-

โรงเรียนในสังกัด
200048000Q2628
สพม.พท 2 อัตรา

143,900.00

0.00

0.00

143,900.00

-

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

งบดาเนินงาน 2000432061000000

โครงการ ขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ที่
1

2

ครั้งที่

รายการ
เพื่อเป็นค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนือ่ ง 15,000 บาท
ครั้งที่ 4 ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครั้งที่ 1 เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
เพื่อเป็นค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนือ่ ง 15,000 บาท
ครั้งที่ 4 ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครั้งที่ 1 เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
รวม

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
รหัสกิจกรรมหลัก
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ

1,488,000.00

0.00

0.00 1,488,000.00

-

โรงเรียนในสังกัด
32 อัตรา

200048000Q2654

558,000.00

0.00

0.00

558,000.00

-

โรงเรียนในสังกัด
12 อัตรา

200048000Q2654

2,046,000.00

0.00

0.00

2,046,000.00

-

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบดาเนินงาน 2000436002000000

ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ที่

ครั้งที่

รายการ
เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ครั้งที่ 4 ขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครั้งที่
1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
รหัสกิจกรรมหลัก
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ

604,500.00

0.00

0.00

604,500.00

-

โรงเรียนในสังกัด
13 อัตรา

200048000Q2667

2

เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ครั้งที่ 4 ขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครั้งที่
1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

139,500.00

0.00

0.00

139,500.00

-

โรงเรียนในสังกัด
3 อัตรา

200048000Q2667

3

เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสานักงานเขต
ครั้งที่ 4 พื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม
ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

111,600.00

0.00

0.00

111,600.00

-

เจ้าหน้าที่เขต 4
ราย

200048000Q2666

4

เพื่อเป็นค่าจ้างครูดูแลนักเรียนประจาพักนอน ค่าจ้างรวมเงิน
ครั้งที่ 4 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม ธันวาคม 2564

167,400.00

0.00

0.00

167,400.00

-

โรงเรียนในสังกัด
6 อัตรา

200048000Q2669

5

เพื่อเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจาห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
ครั้งที่ 4 ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครั้งที่ 1 เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

93,000.00

0.00

0.00

93,000.00

-

โรงเรียนในสังกัด
2 อัตรา

200048000Q2669

93,000.00

0.00

0.00

93,000.00

-

โรงเรียนในสังกัด
2 อัตรา

200048000Q2669

999,000.00

0.00

0.00

999,000.00

-

โรงเรียนในสังกัด
37 อัตรา

200048000Q2666

1

6
7

เพื่อเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจาห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
ครั้งที่ 4 ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครั้งที่ 1 เดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2564
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนือ่ ง
ครั้งที่ 4
ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ 1 ดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

ที่

ครั้งที่

8

ครั้งที่ 4

9

ครั้งที่ 4

10 ครั้งที่ 4
11 ครั้งที่ 10

รายการ
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนือ่ ง
ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ 1 ดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชย
เงินประกันสังคม ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชย
เงินประกันสังคม ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

ผลการเบิกจ่าย

378,000.00

0.00

0.00

378,000.00

-

279,000.00

0.00

0.00

279,000.00

-

167,400.00

0.00

0.00

167,400.00

-

2,000,000.00

0.00

0.00 2,000,000.00

-

5,032,400.00

0.00

0.00

-

5,032,400.00

หมายเหตุ
โรงเรียนในสังกัด
14 อัตรา
โรงเรียนในสังกัด
10 อัตรา
โรงเรียนในสังกัด
6 อัตรา
สพม.นศ

รหัสกิจกรรมหลัก
200048000Q2666
200048000Q2669
200048000Q2669
200048000Q2666

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต
ที่

งบดาเนินงาน 2000436003000000

ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ครั้งที่

รายการ
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค
1 ครั้งที่ 10 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
รหัสกิจกรรมหลัก
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ

2,000,000.00

0.00

0.00 2,000,000.00

-

2,000,000.00

0.00

0.00

-

2,000,000.00

สพม.พท

200048000Q2674

