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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ กลุ่มนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
เรื่องเดิม
ข้อเท็จจริง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอตั้งงบประมาณประจำปีเป็นการเสนอล่วงหน้า ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามรายการที่ขอตั้งงบประมาณ และกรณีรายการค่าปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หากมีรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรืองบประมาณจาก
แหล่งอื่นแก้ปัญหาไปแล้ว ขอให้แจ้งส่งคืนงบประมาณกลับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วน และเมื่อตรวจสอบไปแล้วไม่เป็นไป
ตามที่กล่าวไว้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ.๒๕๖๒ และดำเนินการจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖o ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖o รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องต่อไปใน
ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะก่อหนี้ผูกพันทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโอนเงินจัดสรรแล้ว
เท่านั้น

ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้
๑. แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. แจ้งโรงเรียน ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในหนังสือส่งโรงเรียน

เอกสารแนบ : หนังสือ สพฐ. , หนังสือส่งโรงเรียน ,

(นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ
1.179.217.107/myoffice/2564/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=1808

ลงนามแล้ว
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๑. ทราบ ๒. แจ้งกลุ่มงาน/ หน่วย และโรงเนียนที่เกี่ยวข้อง
(นางเรวดี รัตนะมาลา)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔

(นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔
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ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

ที่ ศธ 04078/ว3418

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
222 หมูที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส
15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รายการงบปเดียว)
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบทาย
สิ่งที่สงมาดวย บัญ ชี รายละเอีย ดประกอบการโอนจัด สรรงบประมาณรายจา ยประจำป งบประมาณ พ.ศ.2565
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รายการงบปเดียว) จำนวน 1 ฉบับ
ด ว ยสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแจ ง จั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รายการงบปเดียว) งบประมาณภายใตแผนงานพื้นฐาน
ด า นการพั ฒ นาและเสริม สรา งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย ผลผลิ ต ผู จ บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ กิ จ กรรมส งเสริ ม
การจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง
และถิ่นทุรกันดาร งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รายการงบปเดียว) ใหกับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
รายละเอียดดังสิ่งที่สงมาดวย
ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอตั้งงบประมาณประจำปเปนการเสนอลวงหนา ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงาน
งบประมาณเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน สูงสุดตอทางราชการ จึงขอให โรงเรียนดำเนิน การตาม
รายการที่ขอตั้งงบประมาณ และกรณีรายการคาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นที่
ไดรับ การจัดสรรในป งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 หากมีร ายการที่ได รับการจั ดสรร
งบประมาณในครั้งนี้ไดดำเนินการไปแลวเมื่อปงบประมาณ พ.ศ.2564 หรืองบประมาณจากแหลงอื่นแกปญหาไปแลว
ขอใหแจงสงคืนงบประมาณกลับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยดวน และเมื่อ
ตรวจสอบไปแลวไมเปนไปตามที่กลาวไวขอใหโรงเรียนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณดำเนิน การตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบหลักเกณฑวาดวยการใช
งบประมาณรายจายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 และดำเนิน การจัดจางใหเปนไป
ตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจั ดจางและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎหมาย ระเบี ยบ ขอบังคับ มติค ณะรัฐมนตรี และ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวของใหถูกตองตอไปในทุกขั้นตอนอยางเครงครัด โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการเปน
สำคัญ ทั้งนี้จะกอหนี้ผูกพันทำสัญญาไดก็ตอเมื่อไดรับการโอนเงินจัดสรรแลวเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

กลุมนโยบายและแผน
โทร. 08 6480 6930
ฐิฏิมาธ / 08 3191 6299

(นางสาวเจตสุมนต สุเมธีประดิษฐ)
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัตริ าชการแทน
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

บัญชีรายชื่อโรงเรียน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อโรงเรียน
บานทำเนียบ
บานปลักปลา
บานบางมะนาว
บานคาย
บานเปล
บานเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153
ไทยรัฐวิทยา10(บานใหม)
บานหัวเขา
บานโคกสยา
บานโคกศิลา
บานธรรมเจริญ
บานปาหนัน
บานปาไผ
บานคีรรี าษฎรรังสฤษดิ์
ราชประชานุเคราะห 9
ราชประชานุเคราะห 10

ตำบล
ลำภู
ลำภู
กะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ
กะลุวอ
โคกสะตอ
ศรีสาคร
กาหลง
กาหลง
ลุโบะสาวอ
ลุโบะสาวอ

อำเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
รือเสาะ
ศรีสาคร
ศรีสาคร
ศรีสาคร
บาเจาะ
บาเจาะ

6
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14
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21
26
122
133
135
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70
72

