สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓๘ ม.๘ ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ้เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
ฝ มิถุนายน เอ๕๖๓
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือ ที่อ ้างถึง กรมบัญ ชีก ลางขอให้ส ่ว นราชการจัด ทำและส่ง รายงานประจำเดือ นให้
สำนัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ภูม ิภ าค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป เฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือ น
รายละเอียดทราบแล้วนั้น
ในการนี้ สำนัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด นครศรีธ รรมราช รหัส หน่วยงาน /\๐๐๒ รหัสหน่วย
เบิกจ่าย ๒๐๐๐๒๐๑๑๗๑ ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจยร ทองโ^)
สืกษใ?าารจัง'ทวํทนทรศรี&รรมราช

"ลฺนอํ■ นวยการ(งานบัญชี)
ไ’*ร ะะ-'±๓๕-๖๕๕๒

รายงานงบทดลองหน่วยฌกจ่ายรายเสือน
รป'สหน่วยงาน 4.002 สนง.ปลคกระทรวงสืกใ'ภ!?การ
รหสหน่ายเบกจ่าย000002000201171 สัาน่กงณสืกษาธ๊การจงหวัคนครปรธรรมราช
ประจ่างวด 8 ประจ่าใ1) 2563

หฟ้าที่ I จากป่งหมค 5
จ่โนที่พมฟ่ 05 มธุนายน 2563

รไยงไนงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรไยเดือน
รนัสหน่วยงาน /\002 สนง.ป?วัคกระทรวงสืกษา&ฑร
รรน้า'หน่วยฌกจ่ไย000002000201171 น่านักงไนสืกษาชิกไรจงหวัคนครศรชรไรไราช
ประ!ไงวด 8 ประ!แเ 2563

หนัาที่ 2 จากที่งหมด 5
วันที่ ห๊มพ 05 ณ)นายน 2563

หฟ้าที่ 3 จากที่งหมด 5
วันที่พมพ์ 05 มชุนาขน'2563

รไยงไนงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเสือน
ไหสหน่วยงาน /\002 สนง.ปลดกระทรวงสืกหา!?การ
ไห'สหน่วย!บกจ่าย000002000201171 น่านักงณสืกษาชิการจงหวัดนครศรธรรมราช
ประ!!งวด 8 ป ระ!เป ี2563

นัญใ)แยกประเภท

เดบด

.ฯ 1201(แพ เงนประดํนยน

(33,055.50)

ยอดยกไป
(57,010.00)

(90.065.50)

.ฯ 16010104 เทกเกนฯรอน่าสง
.ไ7.02010101 งทร.รับฯ-ดำเนันงาน

( ,

1 000 ,000 .00 )

( 1,000,000 .00)

3101010101 ร/ค!)(งคาคข'จ.ชุ,ทธ

(1,186,745.36)

(1,186,745.36)

3102010101 ร/คถูงดาคชจ.สะสม

(742,591.14)

(742,591.14)

4201020199 ร/ดค่าปรับสํน

(1,600.00)

(1,600.00)

4203010101 ร/ด ดม.เงนฝาก

(35,265.97)

(35,265.97)

(149.831.00)

(149.831.00)

4206010102 ร/ค!หสือจ่าย
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษยน

(300.00)

4307010104 ไโ&น่บงบลงทุน

(2,102,017.03)

4307010105 111-รับงบดำ!นันงาน

(3,603,298.02)

4307010106 111-รับงบชุคหนุน

(3.600.00)

(3.900.00)
(2,102,017.03)

(276,209.67)

(40,000.00)

(3,879,507.69)
(40,000.00)

4307010107 ไ'!!-รับงา)รายจ่ายอน

(544.748.00)

4307010108 111-รั'มงบกลาง

(181.629.00)

(181.629.00)

(7,540.00)

(7.540.00)

4308010101 7'11-สรก,รับ!งินนยก
4308010105 ไ’/!!-ปรับ!งนปากคลัง
5101020108 ค่าเช่าบาน
5101030101 เงนช่วยการสืกบานุดร

(33,350.00)

(57,010.00)

(578.098.00)

(57,010.00)

หน่าทื่ 4 จากทั่งหมด 5
วัน ทั่หมพ์ 05มธุนายน 2563

รไยงานงบทดลองหน่ายฌกจ่ไยรไย!สิอ น
รใ?สหน่วยงาน ^002 ศนง.ปสัคกระทรวงสืกหาริการ
รใ?สหน่วยฒกจ่าย000002000201171 สัาน่กงานสืกษาริการจังหวัดนครค/รธรรมราช
ประจ่างวด 8 ประ'ราใ) 2563

น่ญริแขกประเภท

เดใไต

เดรคด

ย?ใดยกไป

.■ น01030205 ค่เริกหา-นอก•■ รพ.รัฐ

39,359.00

0.00

0.00

39.359.00

5101040202 เงนช่วยการสืกใเใใเดร

13,000.00

0.00

0.00

13.000.00

5102030199 คข,!ใ.ฝึกอบรม-ภายนอก

205,518.00

0.00

0.00

205.518.00

5103010102 ค่าเนยเกี่ยง

21,240.00

1,800.00

0.00

23.040.00

5103010103 ค่าทพัก

17,690.00

0.00

0.00

17.690.00

5103010199 คชจ.เคนทางภายในใ]ท.

352,948.20

0.00

0,00

352,948.20

5104010104 ค่า'!('[ชุ

135,167.00

84,100.00

0.00

219.267.00

91,375.10

2,370.10

0.00

93,745.20

1,101.427.35

60.100.00

0,00

1, 161,527.35

5104010113 ค/จเหมาบ?การ-รฐ

475,534.68

0.00

0.00

475,534.68

5104020101 ค่าไฟฟ า

151,202.97

22,405.34

0.00

173,608.31

5104020103 ค่าประปา&นาบาดาล

3,803.85

870.36

0.00

4.674.21

5104020105 ค่าโทรสั?เท

15,103.74

2,377.54

0.00

17,481.28

5104020107 ค่าบริการ ไปร ษณยํ

54,203.00

4,200.00

0.00

58.403.00

5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเคล็ด-นอก

236,520.00

0.00

0.00

236.520.00

5104030218 คชจผสัคส่งร/ดแผ่นคน

149,831.00

0,00

0.00

149.831.00

5104030299 ค่าใชสอยอน ๆ

246,691.50

450.00

0.00

247,141.50

5104040102 ค่าตอนแทนการปฎใ}ด

236.750.00

11.250.00

0.00

248.000.00

5104010110 ค่าเฟ้อเพกง
5104010112 ค/จเหฆาน?การ-ภายนอก

รไยงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรไยเดือน
รหัสหน่วยงาน /\002 สนง.ปลคกระทรวงสืกษาแการ
รหัสหน่วยฒกจ่ใย000002000201171 หัานกง!นสืกษาธิกไรจังหวัคนครหัรธรรมราช
ประจั]งวด 8 ประ,5าปี 2563

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงซื่อ

.หัวหน้าส่วนราขการ

(นายแยร น้)
^กหาฮการงํง์*วั*1!*3/หัฐ3ส1เรา?

หนาที่ 5 จาก'คงไไมค 5
วันที่หัมพ์ 05 มธุนาขน 2563

