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ปันทึกข้อความ
สว่นราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๗(ะ๓๕ ๖๕๕๒ 
ท่ี - วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔
เร่ือง รายงานการจัดทำทะเบยีนคุมการเบกิจ่ายเงินประจำเดอืนสงิหาคม ๒๕๖๔

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เร่ืองเดิม ตามท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับโอนเงินงบประมาณ
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ น้ัน

ข้อเท็จจริง ได้ดำเนนิการทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการรับและ
เบกิจา่ย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ)

ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏินัติท่ีเก่ียวข้อง -

ข้อเสนอแนะ ๑. รวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินต่อไป
๒.เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปีงบประมาณ 
๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบทางระบบ 1\^-0ฅ06 และทาง นก6 กลุ่ม 

ประซาสัมพันธ์ ศธจ.นครศรีธรรรมราช และมอบนางศิริพร ธรรมชาติ นำข้ึน 
เวปไซต์ชองหน่วยงานเพ่ือสนองตอบต่อการดำเนินงานชอง โโ/\ ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณา

(นางสาวละบุญ จินกระวี)
ผู้อำนวยการกลุ่มอ่ํานวยการ

'“ - น ั้บ ีน 1า:V น '

(นางปราบ คู่มณี)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในดำแVฌ่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีฐรรมราชุ
- 8  ก ,0, 355*
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สำนักงาบติกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

การบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำจงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันท่ี 31 สค.2564)

รายการ
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร
เบ ิกจ ่าย ผูกพัน 

จำนวนเงิน
ร้อยละ

ส่งคืบ

เง ินเหลือจ ่าย
คงเหลือ

จำนวนเงิน จำนวนเงิน
(โ!®'

เพพานพ ืน้ฐานดา้นการX(ฆนาและเสรมิสรา้งสกัยภาห}ารพ้ยากรมฤปย์
ผลผลตินกัเรยีนเอก'Vนได'้รบิเงนิฤตหฤบ

งบดำเน ินงาบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามเงินอุดหนุน ค่าตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้งรร.การจัดการเรียน 149 ,500.00 55,250 .90 100.00 94 ,249 .10
การสอน การขอล้มเลิกกิจการ คขจ.ในการประชุมผู้บริหารรร.เอกขน คชจ.ในการบริหารงานของ 
ส่วนราขการต่อการจัดการเรียนการสอนของรร.เอกขน

รวมงบดำเนินงาน 149,500.00 55,250.90 100.00 94,249.10
ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลูเส ือยุวกา1ขาด

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนพัฒนาความประพฤติกนักเรียนนักติกษา(เบิกลํ้าผิดรหัสงบ 100,000) 30,000 .00 30,000 .00 100.00
ค่ามใช้จ่ายการจัดงานฉลองวันเด้กแห่งชาติ 40 ,000 .00 100.00 40 ,000 .0 0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนิเทศยุวกาชาด (ยังใม่ดีง) 10,000.00 7,480.00 100.00 2 ,520 .00
คขจ.ใบการแดโลกทัศน์ส่งเสริมสมรรถนะยุวกาชาดติเด่นโล่ห์พระราชทานปี64 2 ,000.00 100.00 2 ,000 .00
คขจ.โครงารยกย่องผู้ม ีผลงานติเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงติกษาธการ 9 ,600.00 7,864.00 100.00 1,736.00
คชจ.โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานติกษา 10,000.00 7 ,672.00 76.72 2 ,328 .00 23.28
คขจ . ว ิถ ีลูกเสือ(ยังไม่มีโครงการ) 11,500.00 11,500.00 100.00

รวมงบฤตห ฤน 113,100.00 64,516.00 - 97.94 46,256.00 2,328.00 2.06
รวมงบดำเปน็ งานและงบฤตห ฤน 262,600.00 119,766.90 99.11 140,505.10 2,328.00 0.89

แผนงาบพืน้ฐานดา้นการฟฌันาและเสรมิสรา้งสกัยภาพทรพ้ยากรมฤษป
ผลผลติมาตรฐาน การบ รหิ ารงาน ฤคคลชองส าัราชการ งบ ดำเป น็ งาน
คา่ใสจัา่ยโนการประฐม อ /กศจ. 550,000.00 428,808.00 77.96 121,192.00 22.04

รวม 550,000.00 428,808.00 77.96 121,192.00 22.04^7^
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* สำนักงานคืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข

การบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันท่ี 31 สค.2564)

รายการ
งบประมาณ 

ท่ีได้รับจัดสรร
เบ ิกจ ่าย ผูกพัน 

จำนวนเงิน
ร้อยละ

ส่งคืบ

เง ินเหลือจ ่าย
คงเหลือ

จำนวนเงิน จำนวนเงิน
พ-/ใ13.ๆ น(เท!},ตาสตโเอื่ธ2 ป ้.'น ส^น อื่าน ป ีรป ีรู่!น !แ2?เสริ}!สร้างค ัก!!,กา.?เท .ร้ทยากร}!ใ]*!ย' -
โครงการคนัเคลือ่นการปฒีนาการคกิษาทึป๋ 'ีงปนี

งบดำเนินงาน -
งบบริหารสำนักงาน

- ค่าสาธารญปโภค 438 ,70 0 .00 356 ,13 1 .20 81.18 82 ,568 .80 18.82
- ค่าวัสดุเซํ่อเพิลง่ 120 ,000.00 35 ,970 .10 29.98 84 ,029 .90 70.02

ค่าวัสดุสำนักงาน 200 ,00 0 .00 200 ,000 .00 100.00
- ค ่าจ้างล ูกจ้างจัวคราว 4  ราย 552 ,00 0 .00 452 ,645 .00 82.00 99,355 .00 18.00

ค ่าก ่ายเอกสาร 70,000 .00 61,517 .85 87.88 8 ,482.15 12.12
- ค ่าเบ ี้ย เล ี้ยง พาหนะ ที่พ ักและค่าใช้สอย 500 ,000 .00 195,890.71 39.18 304 ,109.29 60.82
- ค่าซ่อมยานพาหนะ 20,000 .00 10,000.00 50.00 10,000.00 50.00

ค่าอาหารทำการนอาเวลา 40 ,000 .00 24 ,240 .00 60.60 15,760.00 39.40
โครงการตรวจสอบภายใน 14,800.00 14,800.00 100.00
สำรอง 62,700 .00 62,700 .00 100.00

ค ่าฟารลยนต์(รถตู้) 297 ,000 .00 160 ,875.00 136 ,125.00 100.00
งบสำนักงาน(เพมเต็ม) 268 ,50 0 .00 268 ,500 .00 100.00

รวมงบประมาณงบบริหารสำนักงาน 2,583,700.00 1,497,269.86 136,125.00 63.22 950,305.14 36.78
แผนงาน(เทธศาตตรเ''ลือ่สปนีสใ]น.ดา้นการห่โณนาและเส5มสรา้งคกิยภาพหริปียากรมไ]Vป ี -
โครงการคนัเคลอนการคฒันาการคกิษาหึค๋งัปนี

งบป!ี!รู!่ย.อืน่
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* สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

การบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที 31 สค.2564)

รายการ
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร
เบ ิกจ ่าย ผูกพัน 

จำนวนเงิน
ร้อยละ

ส่งคืน
เงินเหลือจ่าย

คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน

โครงการเสรีมสร้างจักยภาพบุคลากรของ ศธจ.นศ. 45 ,400 .00 45 ,400 .0 0 100.00
โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ 80 ,000 .0 0 21 ,520 .00 38,385 .00 80.00 95.00 20 ,000 .00 20 .00
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาผ่านกลไกกศจ. 100 ,000.00 24 ,404 .50 75.00 50 ,595 .50 25 ,000 .00 25 .00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900 .00 10,663.00 100.00 28 ,237 .00
โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 61 ,600 .00 49 ,570 .00 80.47 12,030.00 19.53
โครงการส่งเสรีมความเปฌ็บพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู(การปฏิบิติ 349 ,690 .00 39 ,890 .00 100.00 309 ,80 0 .00
โครงการ เท'[ะ นัตกรรมการศึกษาเพ ื่อพ ัฒนาการศึกษา 220 ,68 5 .00 191 ,878.00 95.92 19,807 .00 9 ,000.00 4.08
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใบระดับพื่นที่ 56 ,000 .00 26 ,255 .00 29,680 .00 100.00 65.00
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการสวนพฤกษศาสตร้ในโรงเรียน 10,000.00 100.00 10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 82 ,200 .00 74 ,501 .00 100.00 7 ,699 .00
คขจ.โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน(8 7  ผ ! ) 460 ,800 .00 347 ,541 .00 72,520 .00 99.73 39,479 .00 1,260.00 0.27
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 355 ,322 .00 344 ,532 .00 100.00 10,790.00
ค่าใช้จ่ายประทุมกส.ปซ. 20 ,000 .00 19,800.00 100.00 200 .00
รวมงบรายจ่ายล่ืน 1,880,597.00 1,195,954.50 140,585.00 96.42 476,767.50 67,290.00 3.58
รวมงบคำเนินงานและงบรายจ่ายล่ืน 5,014,297.00 3,122,032.36 276,710.00 77.29 476,767.50 1,138,787.14 22.71
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและการเสรีมสร้างสักยภาพทรัพยากรมบุษย์
กิจกรรมการสร้างและการพัฒนาเครีอข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบดำเนินงาน
ค่าเข่าอินเทอร์เน ื่ตครั้งที่ 1(5เดีอน) 154 ,080.00 112 ,140.00 22,000 .00 87.06 19,940.00 12.94
ค่าใช้จ่ายในการสนับสบุนการตรวจราชการ 5 ,000.00 5,000.00 100.00

รวมงบคำเนินงาน 159,080.00 112,140.00 22,000.00 84.32 24,940.00 15.68
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและการเสรีมสร้างสักยภาพทรัพยากรมบุษย'
ผลผลิตผู้เด้รับการส่งเสริมและพัมนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลูกเสิอยุวกาชาดกิจการนร.

งบดำเนินงาบ
1̂



สำนักงานสิกษาธิการจังหวัดนครศริธรรมราช
การบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันที 31 สค.2564)

รายการ
งบประมาณ 

ทีได้รับจัดสรร
เบ ิกจ ่าย ผูกพัน 

จำนวนเงิน
ร้อยละ

ส่งคืน
เง ินเหลือจ่าย

คงเหลือ
จำนวนเงิน จำนวนเงิน

ค่าเช่ารถเสมารักษงวด 1และ 2 236 ,038 .00 236 ,038 .00 100.00
รวมงบดำเนินงาน 236,038.00 236,038.00 100.00
แผนงานพ้ืนฐานดำนการพัฒนาและการเสริมสร้างสักยภาพทรัพยากรมบุษยํ
ผลผลิตผู้ไดํรับการส่งเสริมและพัมบาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมถูกเสือยุวกาชาดกิจการบร.
งบ รายจา่ยอ ืน่
โครงการศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 10,000.00 100.00 10,000.00
ค่าใช้จ ่ายใบการพัฒนาการส่งเสริมสักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเริยน 45,000.00 26,640.00 86.00 4,360.00 14,000.00 14.07
คขจ.สัดเลือหลู่ย ุวกาชาด 7,000.00 100.00 7,000.00
คชจ.โครงการโ)กอ'ขรมแกนนำส่งเสริมคงวามประพฤตินักเริยน(ยังไม่มโครงการ) 279,600.00 100.00 279,600.00
คขจ.โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาริ ระดับจังหวัด 50,800.00 16,408.00 92.93 30,800.00 3,592.00 7.07
โครงการส่งเสริมการจัดงานวับคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย(99ปี ยุวกาชาดไทย) 30,000 .00 30 ,000 .00 100.00
คชจ.ในการจัด๓ บช้อยูลด้านลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเริยบ(ยัง'ไม่มิโครงการ) 14,200.00 12,096.00 100.00 2 ,104 .00
คชจ.ส่งเสริมประกันคุณภาพโรงเริยบเอกชน 21,600 .00 8 ,438.80 92.50 1,620.00 11,541.20 53.43

รวมงบรายจ่ายอีน 458,200.00 93,582 .80 93.64 335,484.00 29,133.20 6.36
แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช ้จ่ายบุคลากรภาครัฐยำระดับคุณภาพการสิก'ษา
และการเริยบ^ตลอดช้วิต กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสำนักงาบปลัดกระทรวงสิกษาสืการ
ค่าเช่าบ้าน 2,546 ,322 .00 2,381 ,802 .00 93.54 164,520.00 6.46

รวมค่าเช่าบ้าน 2,546,322.00 2,381,802.00 93.54 164,520.00 6.46
แผนงานบุรณาการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ โครงการเคริอข่ายต่อค่าบทุจริต
รายการค่าพาหนะเช้าอบรมนายถนอมฯ 5 ,220.00 5 ,060.00 96.93 160.00 3.07
ค่าใช จ่้ายโครงการสร้างภ ูม ิดํมกันยาเสพติดสถานสกิ'ษา 62,000 .00 9 ,562.50 15.43 52,437 .50 84.57



5
สำนักงานคืกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

การปีกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำจงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันท่ี 31 สค.2564)

รายการ งบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย ผูกพัน 
จำนวนเงิน ร้อยละ ส่งคืน

เงินเหลือจ่าย
คงเหลือ

จำนวนเงิน จำนวนเงิน
รวมแผนบุรณาการ 67,220.00 14,622.50 21.75 52,597.50 78.25
รวมทุกงบรายจ่าย 8,743,757.00 5 ,843 ,946 .56 534 ,748 .00 83.85 952 ,756 .60 1,412,305.84 15.15
แผนงาบยุทธศาสตร์เพ่ีอสนับสบุบด้านการพัฒนาและเศรีมสร้างสักยภาพทรัพยากรมบุษย'
โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการคืกษาท่ีย่ังยีบ งบลงทุน
รายการค่าก่อศรีางอาคารสำนักงานคืกษารีการจังหวัดนครศรีธรรมราช 14,915,100.00 1 ,257,900.00 13,657 ,200.00 100.00

รวมงบลงทุน 14,915,100.00 1,257,900.00 13,657,200.00 100 .00
รวมงบทุกแผนงาน/โครงการ 23,658,857.00 7,101,846.56 14,191,948.00 94.03 952,756.60 1,412,305.84 5.97


