
   

                                                        บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ที่.............................................................................. วันที่   ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕

เรื่อง   รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

                เร่ืองเดิม    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบเงินอุดหนุน, งบลงทุน และงบรายจายอ่ืน เพื่อสงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษา

                ขอเท็จจริง   กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ขอรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖  

ณ วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณมาให

 ซึ่งสรุปไดดังเอกสารที่แนบ

                ระเบียบ/กฎหมาย           -

                ขอพิจารณา                  -

                ขอเสนอแนะ                 -

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

เอกสารแนบ : รายละเอียดสรุปฯ , รายละเอียดใน GFMIS , รายละเอียดทะเบียนคุมในมือ ,

 

(นางสาวสุไวบะ อุมา) 

ลูกจางชั่วคราว

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นางเพ็ญ เสมอภพ) 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

๗ พ.ย. ๒๕๖๕

 

(นายถาวร เวชจันทร) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

๘ พ.ย. ๒๕๖๕

ทราบ 

 

http://office.sea12.go.th/2565/data/tkk1/25651104_145747_4018.pdf
http://office.sea12.go.th/2565/data/tkk1/25651104_145809_4187.pdf
http://office.sea12.go.th/2565/data/tkk1/25651104_145824_5080.pdf


(นพดล รักษแกว) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕



1 งบบุคลากร 5,023,000.00         -                    -                     5,023,000.00         -                      -                    

2 งบด าเนินงาน 6,301,000.00         -                    100,000.00           6,201,000.00         35.00                   1.59                   

3 งบลงทุน 3,793,400.00         -                    -                     3,793,400.00         19.00                   -                    

4 งบเงินอุดหนุน 104,808,781.00     -                    -                     104,808,781.00     -                      -                    

5 งบรายจ่ายอื่น 4,922,450.00         -                    -                     4,922,450.00         -                      -                    

124,848,631.00    -                   100,000.00          124,748,631.00    32.00                  0.08                  รวม

รายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ  วันที่  1  พฤศจกิายน  2565

ที่ รายการ งบประมาณ ก่อหน้ี PO เบิกจา่ย คงเหลือ
มาตรการเร่งรัดฯ  

ไตรมาสที ่1
ผลการเบิกจ่าย



รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่  :  1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร  :  01/11/2565

ปีงบ
ประมาณ

รหัสหน่วยรับ
งบประมาณ

รหัสงบประมาณ ชื่อรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รายการผูกพัน รหัสพื้นที่ ชื่อรหัสพื้นที่ งบประมาณ ยอดที่ใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ

0.002000400726 5,023,000.0020004140008001000000 5,023,000.00
นครศรีธรรมร
าช

รายการงบประจำ งบบุคลากร 6611100 P80002566 5000

0.002000400726 191,000.0020004140008002000000 191,000.00
นครศรีธรรมร
าช

รายการงบประจำ งบดำเนินงาน 6611200 P80002566 5000

0.002000400726 10,000.0020004310061005000011 10,000.00
นครศรีธรรมร
าช

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการอารยเ
กษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด
ตามแนวพระราชด

6611500 P80002566 5000

0.002000400726 1,585,125.0020004310061005000017 1,585,125.00
นครศรีธรรมร
าช

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนั
บสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ

6611500 P80002566 5000

0.002000400726 255,000.0020004310061005000023 255,000.00
นครศรีธรรมร
าช

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทร
งคุณค่าแห่งแผ่นดิน

6611500 P80002566 5000

0.002000400726 3,079,125.0020004310061005000024 3,079,125.00
นครศรีธรรมร
าช

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนั
บสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ

6611500 P80002566 5000

0.002000400726 3,200.0020004310061005000025 3,200.00
นครศรีธรรมร
าช

ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยก
ระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย

6611500 P80002566 5000

0.002000400726 3,793,400.0020004310116003220049 3,793,400.00
นครศรีธรรมร
าช

อาคารเรียน 212 ล./57-ข
สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
โรงเรียนบางขันวิทยา ตำ

6611320 P80002566 1208

100,000.002000400726 6,100,000.0020004350002002000000 6,000,000.00
นครศรีธรรมร
าช

รายการงบประจำ งบดำเนินงาน 6611200 P80002566 5000

2000400726 10,227,360.0020004420022004100141 10,227,360.00
นครศรีธรรมร
าช

ค่าอุปกรณ์การเรียน 6611410 P80002566 5000

2000400726 18,209,220.0020004420022004100295 18,209,220.00
นครศรีธรรมร
าช

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6611410 P80002566 5000

2000400726 76,372,201.0020004420022004100372 76,372,201.00
นครศรีธรรมร
าช

ค่าจัดการเรียนการสอน 6611410 P80002566 5000

124,748,631.00124,848,631.00 100,000.00* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20004

0.00

0.00

0.00



รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่  :  2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร  :  01/11/2565

ปีงบ
ประมาณ

รหัสหน่วยรับ
งบประมาณ

รหัสงบประมาณ ชื่อรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รายการผูกพัน รหัสพื้นที่ ชื่อรหัสพื้นที่ งบประมาณ ยอดที่ใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ

124,848,631.00 100,000.00 124,748,631.00 ** ผลรวมตามปี 2566

124,848,631.00 *** รวมทั้งหมด 124,748,631.00100,000.00



แผนงาน   ยทุธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบลงทุน

โครงการ    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

1 คร้ังที่ 5
งบผูกพันใหม่ อาคารเรียน 212 ล./57-ข ส าหรับกอ่สร้างในเขต

แผ่นดินไหว
3,793,400.00 0.00 0.00 3,793,400.00 -             สพม.นศ 20004310116003220049

3,793,400.00 0.00 0.00 3,793,400.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

รวม

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565



แผนงาน   บุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร

ผลผลิต    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 7
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - 

กมุภาพันธ์ 2566)
4,033,000.00 0.00 0.00 4,033,000.00 -             สพม.นศ 35 อตัรา 20004667945600000

2 คร้ังที่ 7
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - 

กมุภาพันธ์ 2566)
990,000.00 0.00 0.00 990,000.00 -             สพม.พท 10 อตัรา 20004667945600000

5,023,000.00 0.00 0.00 5,023,000.00 -             รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
20004140008001000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565



แผนงาน   บุคลากรภาครัฐ งบด าเนินงาน

ผลผลิต    รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 7

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 -

 กมุภาพันธ์ 2566) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 12 

เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566)

148,000.00 0.00 0.00 148,000.00 -             สพม.นศ 35 อตัรา 20004667945600000

2 คร้ังที่ 7
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 -

 กมุภาพันธ์ 2566) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 12 

เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566)

43,000.00 0.00 0.00 43,000.00 -             สพม.พท 10 อตัรา 20004667945600000

191,000.00 0.00 0.00 191,000.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
20004140008001000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ   ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 4

เพื่อเป็นค่าพาหนะให้กบัผู้เขา้ร่วมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติ

ที่ดีรายด้าน กจิกรรมแขง่ขนัทักษะวิชาการและการประกวด

สถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ใน

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร

ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ประจ าปี 2565

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -             สพม.นศ 20004660010500000

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
20004310061005000011

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ   ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งครูรายเดือนแกไ้ขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู

ขั้นวิกฤต คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
599,625.00 0.00 0.00 599,625.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 13 โรง
20004660011700114

2 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่ขาดแคลน คร้ังที่ 1ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - 

ธันวาคม 2565)

110,700.00 0.00 0.00 110,700.00 -             สพม.นศ 20004660011700114

3 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอน คร้ังที่ 1 

ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
110,700.00 0.00 0.00 110,700.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 4 โรง
20004660011700114

4 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งเจา้หน้าที่ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 

คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
46,125.00 0.00 0.00 46,125.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 1 โรง
20004660011700114

5 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งนักการภารโรง คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
193,725.00 0.00 0.00 193,725.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 7 โรง
20004660011700114

6 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งครูรายเดือนแกไ้ขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู

ขั้นวิกฤต คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
138,375.00 0.00 0.00 138,375.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 3 โรง
20004660011700114

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
20004310061005000017

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565



ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

7 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่ขาดแคลน คร้ังที่ 1ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - 

ธันวาคม 2565)

110,700.00 0.00 0.00 110,700.00 -             สพม.พท 20004660011700114

8 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งเจา้หน้าที่ประจ าห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 

คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
92,250.00 0.00 0.00 92,250.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.พท 2 โรง
20004660011700114

9 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งนักการภารโรง คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
166,050.00 0.00 0.00 166,050.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.พท 6 โรง
20004660011700114

10 คร้ังที่ 23
เพื่อเป็นค่าจา้งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการส าหรับส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและโรงเรียน คร้ังที่ 1 (เพิ่มเติม)
11,700.00 0.00 0.00 11,700.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ
20004660011700114

11 คร้ังที่ 23
เพื่อเป็นค่าจา้งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการส าหรับส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและโรงเรียน คร้ังที่ 1 (เพิ่มเติม)
5,175.00 0.00 0.00 5,175.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.พท
20004660011700114

1,585,125.00 0.00 0.00 1,585,125.00 -             รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ   ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 27

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจา้งอตัราจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจกิายน 2565 - มีนาคม 

2566)

170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 -             
โรงเรียนในสังกดั

สพม.นศ
20004668619000000

2 คร้ังที่ 27
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจา้งอตัราจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจกิายน 2565 - มีนาคม 

2566)

85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 -             
โรงเรียนในสังกดั

สพม.นศ
20004668619000000

255,000.00 0.00 0.00 255,000.00 -             รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
20004310061005000023

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565



แผนงาน   ยทุธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ   ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 1

เพื่อเป็นค่าจา้งธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง ค่าจา้ง 

15,000 บาท คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 

2565)

1,337,625.00 0.00 0.00 1,337,625.00 -             
โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 29 โรง
20004660011787195

2 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง 

คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
864,000.00 0.00 0.00 864,000.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 32 โรง
20004660011787195

3 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง ค้าง 15,000 

บาท คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
553,500.00 0.00 0.00 553,500.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.พท 12 โรง
20004660011787195

4 คร้ังที่ 1
เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจา้งต่อเนือ่ง 

คร้ังที่ 1 ระยะเวลา 3เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
324,000.00 0.00 0.00 324,000.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.พท 12 โรง
20004660011787195

3,079,125.00 0.00 0.00 3,079,125.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
20004310061005000024

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการ   ขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยนื

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 19

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจดัการ

เรียนการสอนด้านการอา่นและการเขยีนภาษาไทย

1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 -             
ก.นิเทศกฯ์ สพ

ม.นศ
20004669677800000

2 คร้ังที่ 19
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเขา้ร่วมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจดัการ

เรียนการสอนด้านการอา่นและการเขยีนภาษาไทย

2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 -             สพม.พท 20004669677800000

3,200.00 0.00 0.00 3,200.00 -             รวม

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
20004310061005000025

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565



แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบด าเนินงาน

ผลผลิต    ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คร้ังที่ 5

เพื่อส าหรับบริหารจดัการเป็นค่าใช้จา่ยในการรับ-ส่งผู้เขา้ร่วม

ประชุมในการประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ทั่วประเทศ คร้ังที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 2-4 

พฤศจกิายน 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จงัหวัดนครศรีธรรมราช

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00        สพม.นศ 20004665201500000

2 คร้ังที่ 16

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการส านักงาน ค่า

สาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดั

ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1

3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -             สพม.นศ 20004660516500000

3 คร้ังที่ 16
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการส านักงาน ค่า

สาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดั

ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1

3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -             สพม.พท 20004660516500000

6,100,000.00 0.00 100,000.00 6,000,000.00 1.64           

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
20004350002002000000

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565

รวม



แผนงาน   ยทุธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบเงินอุดหนุน

โครงการ    โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

ที่ ครั้งที่ รายการ เพ่ิม ผูกพัน/PO เบิก คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ รหัสงบประมาณ

1 คร้ังที่ 8
ค่าอปุกรณ์การเรียน รายการค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%)
7,502,300.00 0.00 0.00 7,502,300.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 63 โรง
20004420022004100141

2 คร้ังที่ 8
ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายการค่าใช้จา่ยในการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%)
13,355,656.00 0.00 0.00 13,355,656.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 63 โรง
20004420022004100295

3 คร้ังที่ 8
ค่าจดัการเรียนการสอน รายการค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%)
55,919,793.00 0.00 0.00 55,919,793.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.นศ 63 โรง
20004420022004100372

4 คร้ังที่ 8
ค่าอปุกรณ์การเรียน รายการค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%)
2,725,060.00 0.00 0.00 2,725,060.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.พท 26 โรง
20004420022004100141

5 คร้ังที่ 8
ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายการค่าใช้จา่ยในการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%)
4,853,564.00 0.00 0.00 4,853,564.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.พท 26 โรง
20004420022004100295

6 คร้ังที่ 8
ค่าจดัการเรียนการสอน รายการค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%)
20,452,408.00 0.00 0.00 20,452,408.00 -             

โรงเรียนในสังกดั 

สพม.พท 26 โรง
20004420022004100372

104,808,781.00 0.00 0.00 104,808,781.00 -             

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วนัที่  1  พฤศจิกายน  2565

รวม




