9/11/2563

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

บันทึกขอความ
สวนราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

ที.่ ............................................................................. วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง

รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
เรื่องเดิม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย งบประมาณป ๒๕๖๔

งบดําเนินงาน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ขอเท็จจริง กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ขอรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน

๒๕๖๓ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณมาให ซึ่งสรุปไดดังเอกสารที่แนบ
ระเบียบ/กฎหมาย

-

ขอพิจารณา

-

ขอเสนอแนะ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
เอกสารแนบ : รายละเอียดฯ , รายละเอียดใน GFMIS , รายละเอียดทะเบียนคุมในมือ ,

(นางสาวสุไวบะ อุมา)
ลูกจางชั่วคราว

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางเนตรชนก ศรีรัตน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
๖ พ.ย. ๒๕๖๓

office.sea12.go.th/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=2157

ทราบ

(นายสมบูรณ เรืองแกว)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
๖ พ.ย. ๒๕๖๓

1/1

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2564
ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ที่
1
2
3
4

รายการ
งบลงทุน

งบประมาณ
-

งบดำเนินงำน

7,764,380.00

ก่อหนี้ PO

เบิกจ่าย

คงเหลือ

-

-

-

-

7,764,380.00

ผลการก่อหนี้ PO

ผลการเบิกจ่าย

-

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

งบรำยจ่ำยอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

7,764,380.00

7,764,380.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่ วยรับงบประมาณ

ปี งบประมา รหัสหน่วยรับ
ณ
งบประมาณ
2021
2000400726

รหัสงบประมาณ ชื่อรหัสงบประมาณ
2000414008000000

รายการงบประจา

แหล่งของ รหัสกิจกรรมหลัก / ชื่ อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่
เงิ6411100
น
พืP8000
้นที่
นครศรี ธรรมราช

2021

2000400726

2000414008000000

รายการงบประจา

6411200

P8000

2021

2000400726

2000435061000000

รายการงบประจา

6411200

2021

2000400726

2000436002000000

รายการงบประจา

2021

2000400726

2000436003000000

รายการงบประจา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน
2563
งบประมาณ ยอดใช้งบประมาณ
2,182,600.00

0.00

งบประมาณ
คงเหลือ
2,182,600.00

นครศรี ธรรมราช

76,100.00

0.00

76,100.00

P8000

นครศรี ธรรมราช

2,318,400.00

0.00

2,318,400.00

6411200

P8000

นครศรี ธรรมราช

1,687,280.00

0.00

1,687,280.00

6411200

P8000

นครศรี ธรรมราช

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20004

7,764,380.00

0.00

7,764,380.00

** 2021

7,764,380.00

0.00

7,764,380.00

***

7,764,380.00

0.00

7,764,380.00

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

งบบุคลากร 2000414008000000

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ที่
1

ครั้งที่

รายการ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 เพื่อเบิกจ่ายให้กบั
ครั้งที่ 3
พนักงานราชการ จานวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
รวม

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

2,182,600.00

0.00

0.00

2,182,600.00

0.00

0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
รหัสกิจกรรมหลัก
คงเหลือ
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
โรงเรียนในสังกัด
2,182,600.00
200048000P2762
34 อัตรา
2,182,600.00
-

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

งบดาเนินงาน 2000414008000000

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ที่
1

ครั้งที่

รายการ
รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 1 เพื่อเบิกจ่าย
ครั้งที่ 3 ให้กบั พนักงานราชการ จานวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม
2563)
รวม

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
รหัสกิจกรรมหลัก
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ

76,100.00

0.00

0.00

76,100.00

-

76,100.00

0.00

0.00

76,100.00

-

โรงเรียนในสังกัด
34 อัตรา

200048000P2762

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบดาเนินงาน 2000435061000000

โครงการ ขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ที่

ครั้งที่

รายการ
เพื่อเป็นค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนือ่ ง ค่าจ้างรวมเงิน
1 ครั้งที่ 10 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท ระยะเวลา 2
เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนือ่ ง
2 ครั้งที่ 10 ค่าจ้าง 9,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน
2563)
รวม

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
รหัสกิจกรรมหลัก
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ

1,346,400.00

0.00

0.00 1,346,400.00

-

โรงเรียนในสังกัด
44 อัตรา

200048000P2783

972,000.00

0.00

0.00

972,000.00

-

โรงเรียนในสังกัด
54 อัตรา

200048000P2783

2,318,400.00

0.00

0.00

2,318,400.00

-

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต
ที่

งบดาเนินงาน 2000436002000000

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ครั้งที่

รายการ

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสานักงานเขต
1 ครั้งที่ 10 พื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม
9,180 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

73,440.00

0.00

0.00

73,440.00

เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
2 ครั้งที่ 10 ขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม
15,300 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

520,200.00

0.00

0.00

520,200.00

เพื่อเป็นค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอนประจา ค่าจ้างรวมเงิน
3 ครั้งที่ 10 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,180 บาท ระยะเวลา 2
เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

110,160.00

0.00

0.00

110,160.00

เพื่อเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจาห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
4 ครั้งที่ 10 ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท
ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

153,000.00

0.00

0.00

เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชย
5 ครั้งที่ 10 เงินประกันสังคม 9,180 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (ตุลาคม พฤศจิกายน 2563)

330,480.00

0.00

(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
จัดการสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
6 ครั้งที่ 11
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

500,000.00
1,687,280.00

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
รหัสกิจกรรมหลัก
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ
สพม.12 จานวน
4 ราย

200048000P2791

โรงเรียนในสังกัด
17 ราย

200048000P2791

-

โรงเรียนในสังกัด
6 ราย

200048000P2794

153,000.00

-

โรงเรียนในสังกัด
5 ราย

200048000P2794

0.00

330,480.00

-

โรงเรียนในสังกัด
18 ราย

200048000P2794

0.00

0.00

500,000.00

-

สพม.12

200048000P2792

0.00

0.00

1,687,280.00

-

-

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต
ที่

งบดาเนินงาน 2000436003000000

ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ครั้งที่

รายการ
(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
จัดการสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
1 ครั้งที่ 11
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
รวม

งบประมาณ

กันไว้เบิก

เบิก

คงเหลือ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
รหัสกิจกรรมหลัก
ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ

1,500,000.00

0.00

0.00 1,500,000.00

-

1,500,000.00

0.00

0.00

-

1,500,000.00

สพม.12

200048000P2798

