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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ที่.............................................................................. วันที่   ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๓

เรื่อง   เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังที่ ๒

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

                เร่ืองเดิม   ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ แจงเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คร้ังที่ ๑  สําหรับงบดําเนินงาน ใหสงหลักฐานเบิกจายภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ นั้น

               ขอเท็จจริง  เพื่อบริหารงบประมาณใหสามารถเบิกจายไดทันภายใน ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓  จึงขอใหโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบดําเนินงานทุก

รายการ สงหลักฐานเบิกจายภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  หากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาไมประสงคจะเบิกจายเงิน  หากมีปญหาโรงเรียนตองรับ

ผิดชอบเอง                 

               ระเบียบ/กฎหมาย          -

               ขอพิจารณา

               ขอเสนอแนะ   เห็นควรแจงผูเกี่ยวของดําเนินการดังนี้

                          ๑. แจง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง

                          ๒. แจง นางเพ็ญ  เสมอภพ

                          ๒. แจง นางกชทกร  วุฒิมานพ

                          ๓. แจง นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เอกสารแนบ : หนังสือ การเงินฯ , เร่ืองเดิม ,

 

(นางสาวสุไวบะ อุมา) 

ลูกจางชั่วคราว

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

แกไข เปนงบดําเนินงาน 

 

(นางเนตรชนก ศรีรัตน) 

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม 

 

(นางเนตรชนก ศรีรัตน) 

แกไข โดยตัด ภายใน ๓o กย ๖๓ ออก 

ไมอนุมัติ 

 

(นายสมบูรณ เรืองแกว) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓
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นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓



 
                                            

ด่วนที่สุด                    
ที่ ศธ  ๐๔๒๔๒/๓๘๑๙                                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
                                                                              ๑๒/๑๓  ถนนกะโรม  ต าบลโพธิ์เสด็จ 
                         อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
                                                                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 

                     ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง     เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

อ้างถึง   หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/๓๗๓๒ 
           ลงวันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓      

                ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  ส าหรับงบด าเนินงาน ให้ส่งหลักฐานเบิกจ่ายภายในวันที่   
๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

                เพ่ือบริหารงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓  จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรงบด าเนินงานทุกรายการ ส่งหลักฐานเบิกจ่ายภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
ถือว่าไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายเงิน  หากมีปัญหาโรงเรียนต้องรับผิดชอบเอง   

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

                     ขอแสดงความนับถือ 

                    (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รักษาราชการแทน 

                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘ 
โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕, www.sea12.go.th 
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ด่วนที่สุด                    
ที่ ศธ  ๐๔๒๔๒/๓๗๓๒                                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
                                                                              ๑๒/๑๓  ถนนกะโรม  ต าบลโพธิ์เสด็จ 
                         อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
                                                                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 

                    ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง     เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

                ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ  และการโอน
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้ก าหนดระยะเวลาในการส่งหลักฐาน
เบิกจ่ายเงิน  เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  ในการนี้  จึงขอแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน  
และให้โรงเรียนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
               ๑. งบลงทุน  ให้โรงเรียนบริหารสัญญาให้เบิกจ่ายไปตามงวดงานที่ก าหนด  และส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน 
ภายใน ๕ วัน  หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานแล้ว 
              ๒. งบด าเนินงานทุกรายการที่ด าเนินการตามโครงการไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
กรณีท่ีเดินทางไปราชการแล้ว ให้ด าเนินการส่งหลักฐานเพ่ือเบิกจ่ายเงินภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓   

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

               ขอแสดงความนับถือ 

              (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รักษาราชการแทน 

             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๘ 
โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕, www.sea12.go.th 
 

 

 

http://www.sea12.go.th/

