คำนำ
เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามและประเมินผลงบประมาณประจาปี พ.ศ.
2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงเร่งรัดการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ให้บรรลุเป้าหมาย
การเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตามโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณกรอบวงเงินรวมที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรให้เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาตามบริบท รวมทั้ง
งบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นจัดสรรให้ ตามกรอบภาระงาน
แนวทางการดาเนินงาน เงื่อนไขความสาเร็จและปฏิทินการดาเนินงาน อีกทั้งได้กาหนดแนวทางการกากับ
ติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการด าเนิ น งาน เป็ น รายไตรมาส เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การก ากั บ ติ ดตามและประเมิ นผลงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 ของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการวางแผนการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

สำรบัญ
หน้ำ
วัตถุประสงค์

1

เป้าหมาย

1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2562

2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริหารจัดการและงบพัฒนาการศึกษาภาพรวม ปี 2562

2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5

แผนการบริหารงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณที่ สพฐ.จัดสรรภาพรวม ปี 2562

6

แนวทางการบริหารงบประมาณ การกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน

13

ภาคผนวก
➢ คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ 12/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
➢ แบบรายงานผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
................................................
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 1 ได้ รั บ แจ้ ง กรอบกำรจั ด สรร
งบประมำณงบบริ ห ำรจั ด กำรและพัฒ นำส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยประมำณ 5,000,000 บำท และงบประมำณที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดสรรให้เพื่อดำเนินกำรตำมนโยบำย โครงกำร/กิจกรรมและข้อสั่ง
กำรให้ระหว่ำงปี ทั้งนี้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ภำยใต้บริบท
สภำพปั ญ หำ และ กำรพั ฒ นำต่ อ ยอด มุ่ ง สู่ ก ำรเป็ น “นครแห่ ง คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ” ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด
ควำมสำเร็จ ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน แผนกำรบริหำรงบประมำณ และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แนวทำง
กำกับติดตำมและประเมินผล ในส่วนของงบบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ ที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแจ้งจัดสรรงบประมำณเป็นกรอบรวม โครงกำร/กิจกรรม รวม จำนวน 48 โครงกำร/
กิจกรรม งบประมำณที่ตั้งไว้ จำนวน 5,972,610 บำท ดำมเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2562 หน้ำ 77 - หน้ำ 80 และงบประมำณตำมโครงกำรที่ สพฐ.กำหนดกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำน
พร้อมจัดสรรงบประมำณเป็นรำยกำร กำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมรอบระยะเวลำที่ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรร และ กำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำน จำนวน 120,777,462 บำท
(ข้อมูล ณ วัน ที่ 18 มกรำคม 2562) ในส่ ว นกรอบวงเงินรวม 5,000,000 บำท ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และแนวทำงกำรกำกับติดตำม
และประเมินผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เป็นรำยไตรมำส
2. เพือ่ เป็นแนวทำงในกำรกำกับติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
เป้าหมาย
งบประมำณที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรให้สำหรับบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำกำรศึกษำตำมบริบท ที่กำหนดโครงกำร/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 และ งบประมำณที่ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรให้ เป็นรำยโครงกำร/
กิจกรรม ซึ่งกำหนดปฏิทินและแนวทำงกำรดำเนินงำนเป็นครั้ง ๆ ทั้งนี้ กำหนดติดตำมผลกำรดำเนินงำน
เป็นรำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2562

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหารจัดการและงบพัฒนาการศึกษา ภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่

โครงกำร/กิจกรรมและแผนกำรใข้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2562
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
งบประมำณ
โครงกำร/กิจกรรม

ลำดับโครงกำร
หน้ำเอกสำร
30,000 น.ส.นิภารัตน์ เชือ้ สาย กิจกรรม 1.2
หน้า 81
90,000
น.ส.วิไล คชศิลา กิจกรรม 3.3
หน้า 84
น.ส.ณัฐิกา สุริยาวงษ์ กิจกรรม 1.4
26,000
หน้า 90
น.ส.บงกช
ยิ
้
ม
หนองโพธิ
์
80,380
กิจกรรม 4.2
หน้า 92
นางจรรยาพร
ยอด
20,000
กิจกรรม 9.4
แก้ ว /น.ส.ณัฐิกา
หน้า 96

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ

1 การส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคูค่ ณ
ุ ธรรม

30,000

2 การพัฒนาเขตพืน้ ที่สุจริต

90,000

3 การพัฒนาเด็กปฐมวัย

26,000

4 พัฒนาผู้เรียนอ่านเก่ง เขียนดี มีทักษะการคิดคานวณ

80,380

5 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA
2019

20,000

6 โครงการ" ผอ..พบเพือ่ นครู" มุง่ สู่คณ
ุ ภาพการศึกษา

116,200 116,200

7 โครงการลับคมครู มุง่ สู่บันไดความสาเร็จ

22,000 22,000

8 โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการจัดการเรียนรู้
แนว Active Learning

30,000

30,000

น.ส.นิภารัตน์
เชื้อชาย

โครงการ 15
หน้า 99

9 โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษาที่สาม

120,000

120,000

นางพั ตรา
เมฆประยูร/
นายประพนธ์ สะสม
ทรัพย์

โครงการ 16
หน้า 100

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพือ่ การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562
11 โครงการการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาแนะแนว
เพือ่ การมีงานทา

400,000

12 การจัดทาแผนอัตรากาลัง 20 ปี

17,400

13 รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราวให้กับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

100,000

14 การประเมินศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายข้าราชการครูฯ
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

15,300

2,455 12,845

15 การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้อานวยการ
โรงเรียน, รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ไม่มี
ผู้อานวยการโรงเรียนและข้าราชการครู

60,000

30,000

สุรยิ าวงษ์
น.ส.นิภารัตน์ เชือ้ ชาย

โครงการ 13
หน้า 99
น.ส.ณัฐิกา สุริยาวงษ์ โครงการ 14
หน้า 99

400,000 น.ส.สุกฤตภัทร

30,000

30,000

โครงการ 17
หน้า 100

นางจรัสพักตร์
ชูพพิ ฒ
ั น์

โครงการ 18
หน้า 100

นางพะเยาว์ เอี่ยมสอาด

17,400

กิจกรรม
1.2/1หน้า 103
น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม
1.3./2)
หน้า 104

100,000

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

ใจรื่น

30,000

นางเพชรรุ่ง เอีย่ มธนพรรณ

กิจกรรม 1.3/3)
หน้า 104

นางเพชรรุ่ง เอีย่ มธนพรรณ

กิจกรรม 1.4
หน้า 104
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ที่

โครงกำร/กิจกรรม

16 การประเมินลูกจ้างประจาในสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
17 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครู มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
(ว21/2560)
18 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online

งบประมำณ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

3,600

3,600

39,900 39,900

75,600

ลำดับโครงกำร
หน้ำเอกสำร
น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 1.7
หน้า 106
นางเสริมสุข ประดิษฐขา กิจกรรม 1.8
หน้า 106
ผูร้ ับผิดชอบ

นางลาวัลย์ ศรีวเิ ศษ กิจกรรม 2.1/2)

75,600

หน้า 107
19 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มอื
อาชีพ
20 โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (12 ครั้ง)
21 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพีเ่ ลี้ยงพิการ จานวน 4 ราย
ประจาเดือนตุลาคม 2561
22 ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ต.ค.-พ.ย.61 เดือนละ 15,750.จานวน 1 ราย(ประกันสังคม750.-)

336,700 นางลาวัลย์ ศรีวเิ ศษ กิจกรรม 2.4

336,700

หน้า 108
44,300 100,000 100,000 นางพชรภรณ์ เอกสินธุ์ / โครงการ 6
นางวิไล เรียนทัพ หน้า 112
น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 5.8/1)
37,800
37,800
หน้า 113
น.ส.ชลธิ
ช
า
อาภารั
ก
ษ์
31,500 31,500
กิจกรรม 5.8/2)
หน้า 113

244,300

น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์

23 ค่าจ้างพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ พ.ย 61- ม.ค.62 3 เดือนๆละ9,450.(ต่อศักดิ)์ 9000+ประกันสังคม

28,350 18,900 9,450

24 ค่าจ้างครูธุรการเดือนพ.ย 61 (2 ราย )

15,120 15,120

กิจกรรม
5.8/3)
า 1135.8/4)
น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ หน้
กิจกรรม

25 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน

35,000

35,000

นางสมพร ศรีวราสาสน์

26 โครงการ ICT เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2562
27 ค่าเช่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัย firewall Fortigate 60c
สาหรับ Server ของสพป. นครปฐม เขต 1
28 จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน ปี 63

138,000

138,000

29 ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา B-OBEC

18,000

30 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School )
ปีงบประมาณ 2562
31 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
สู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน

70,000

หน้า 113

32 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
33 ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา

14,000 14,000
17,790 17,790
18,000
70,000
101,520

101,520

30,000
34,800 34,800

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

30,000

กิจกรรม 4.2
หน้า 116
นางยุพา ทรัพย์อุ ไรรัตน์ โครงการ 7
หน้า 118
น.ส.อุ ษา ใหญ่ไล้บาง กิจกรรม 7.4
หน้า 119
นางสมหมาย ดอกจันทน์ กิจกรรม 8.1
หน้า 119
นางสมหมาย ดอกจันทน์ กิจกรรม 8.2
หน้า 119
นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ โครงการ 2
หน้า 124
นายประพนธ์ สะสมทรัพย์
กิจกรรม 3.2
หน้า 125

นางวิไล คชศิลา กิจกรรม 1.2
หน้า 129
นางวิไล คชศิลา กิจกรรม 1.4
หน้า 130
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ที่

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

35 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2562
36 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับอาเภอ (1 ตาบล
1 โรงเรียนคุณภาพ) (สพฐ.)

ลำดับโครงกำร
หน้ำเอกสำร
180,000
20,000 100,000 60,000 นางจรรยาพร ยอดแก้ ว โครงการ 2
หน้า 130
35,000
35,000
นายดุสิต หังเสวก กิจกรรม 2.5
หน้า 131
นางสมพร เมืองแป้น กิจกรรม 4.2
3,505 3,505
หน้า 132

37 โครงการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

334,100

38 การจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

109,780 89,850 19,930

39 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ดา้ นการเงินและพัสดุ
ในสถานศึกษา
40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐาน การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ

99,000

โครงกำร/กิจกรรม

34 โครงการการนิเทศเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

งบประมำณ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

334,100

น.ส.วิไล คชศิลา โครงการ 6
หน้า 134
น.ส.สุพชิ ฌาย์
กิจกรรม 7.1
นราทอง
หน้า 135
นายสุธี เพิ่มพูนขันติสุข กิจกรรม 7.2
หน้า 136
นางพชรภรณ์ เอกสินธุ์ กิจกรรม 7.7
/นางวิไล เรียนทัพ หน้า 137

99,000
15,800

15,800

41 การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสพป.ด้าน
ระบบการสื่อสารการนาเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
สพป.นครปฐม เขต 1 ผ่านระบบ Internet

30,000

30,000

42 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้วยกิจกรรม 5 ส.
43 เติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์สู่องค์กร

10,000

10,000

44 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ ขับเคลื่อนมาตรฐาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา
45 ประชุม custer การดาเนินการ ภาค ข คัดเลือกบุคคลเพือ่
บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ผอ สพท.
46 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศึกษา ปีการศึกษา 2562
47 โครงการบริหารจัดการสานักงาน/ดาเนินงานตามนโยบาย

35,500

12,290

12,290

4,325

4,325

78,600

78,600

-งบประจา (บริหารจัดการสานักงาน/ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ 2,295,450
-ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครปฐม เขต 1 (2 คน)
-ผู้ดแู ลระบบคอมพิวเตอร์ (1 คน)
300,000
48 -งบสารองสาหรับดาเนินงานตามนโยบายของสพป.นครปฐม
เขต 1/สพฐ./ศธ./รัฐบาล

2,295,450

ผูร้ ับผิดชอบ

นางเบญญพั ฒน์สุอมรา

กิจกรรม 7.8
หน้า 138

นางสมใจ กายเย็น กิจกรรม 7.9
หน้า 138
นางพชรภรณ์ เอกสินธุ์ กิจกรรม 7.11
/นางวิไล เรียนทัพ หน้า 139
35,500 นางสมใจ กายเย็น โครงการ 8
หน้า 139
นางสมพร เมืองแป้น กิจกรรม 10.3
หน้า 142
น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง โครงการ 12
หน้า 143

เร่งด่วน

รวมทัง้ สิน้

5,972,610

นายสุธี เพิ่ มพู นขันติสขุ

กิจกรรม 13.1
หน้า 143

300,000 นางสมพร เมื องแป้น กิจกรรม 13.2

หน้า 144
443,820

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

3,198,690

1,037,900

1,292,200
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แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประจำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
ที่

รำยกำร

1 ค่ำสำธำรณูปโภค

ยอดจัดสรร

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2562
ไตรมำส 1

1,148,000 277,100

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม

277,200 316,700

277,000 1,148,000

210,000 250,000

210,000

880,000

1.1 ค่าไฟฟ้า

880,000

210,000

1.2 ประปา

42,000

10,500

10,500

10,500

10,500

42,000

124,000

31,100

31,200

30,700

31,000

124,000

1.5 ค่าอินเตอร์เน็ต

54,000

13,500

13,500

13,500

13,500

54,000

1.3 ไปรษณีย์

48,000

12,000

12,000

12,000

12,000

48,000

191,000 180,000

183,000

740,000

1.4 ค่าโทรศัพท์

2 ค่ำวัสดุ (สำนักงำน)

740,000 186,000

3 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง

200,000

53,000

50,000

49,500

47,500

200,000

50,000

-

-

12,000

38,000

50,000

5 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/รถยนต์

180,000

60,000

60,000

-

60,000

180,000

6 ค่ำเบีย้ เลีย้ ง ทีพ่ ักและพำหนะ

12,000

3,000

3,000

3,000

3,000

12,000

114,000 111,500

129,500

470,000

4 ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ(OT)

7 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

470,000 115,000

7.1 จ้างถ่ายเอกสาร

35,000

10,000

9,000

6,500

9,500

35,000

7.2 จ้างเหมากาจัดปลวก

15,000

-

-

-

15,000

15,000

7.3 จ้างลูกจ้างชั่วคราว

360,000

90,000

90,000

90,000

90,000

360,000

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000

60,000

7.4 จ้างผู้ดแู ลระบบ
รวมทัง้ สิน้

2,800,000 694,100

695,200 672,700

738,000 2,800,000

หมายเหตุ กรอบแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณมำกกว่ำกรอบงบที่จัดสรร โครงกำรที่ 47 ซึ่งจะพิจำรณำ
เพิ่มเติมให้จำกเงินเหลือจ่ำยในไตรมำสที่ 4

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562
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แผนการบริหารงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ สพฐ.จัดสรรภาพรวม
ทะเบียนคุมใบงวดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ภำพรวม สพป.นครปฐม เขต 1
ใบงวด

วดป

รหัสงบ

รหัส
กิจกรรม

รำยกำร

จำนวนเงินทีโ่ อน

กิจกรรมในกำรใช้เงิน

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
963,900
963,900

1

24-ต.ค.-61 39004

n3116

ค่าจ้างพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 6 เดือน (1ตค-31
มี.ค 62)

1,927,800 จ่ายครูพเี่ ลี้ยงเด็กพิการ 34 ราย จ้าง 6 เดือน
(1.ต.ค -31 มี.ค)

2
3

n3101
n3102
n3104
n3105
n3109

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน (1 ต.ค. - 31 ธ.ค 61) 13 อัตรา
งบบริหำรสำนักงำน ครั้งที่ 1 (เขตละ 2,000,000)

680,721 จ่ายค่าพนักงานราชการ (ประกันสังคม)
2,000,000 จัดสรรให้กลุ่มการเงินฯ 995,450 ที่เหลือ กลุ่ม
แผนฯ จัดสรรให้โครงการต่างๆ

680,721
1,500,000

500,000

4

25-ต.ค.-61 38008
25-ต.ค.-61 39002
39002
39002
30-ต.ค.-61 39002

ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน (ค่าจ้าง 15,000) 58 ราย

2,740,500

2,740,500

5

30-ต.ค.-61 439001 n3102

ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 17 แห่ง (โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์พฒ
ั นาทักษะ)

6

31 ต.ค 61 39002

7

31-ต.ค.-61 438008 n3101

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ 4 ราย เดือนละ 9,000 บาท
(พนักงานพิมพ์ดดี เวรยาม พนักงานทาความสะอาด) 6 เดือน
จัดสรรงบปี 62 รายการค่าเช่าบ้าน

5,481,000 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัตงิ านธุรการ
โรงเรียนพาะธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบฯ
11,801.บ.
928,000 จัดสรรให้โรงเรียน 17 แห่ง เพือ่ เป็นค่า
ครุภัณฑ์ที่มวี งเงินต่ากว่า 1 ล้าน รายการโต๊ะ
เก้าอี้นักเรียน
226,800 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ (พนงพิมพ์ดี
พนง. ทาความสะอาด และเวรยาม
325,920 เบิกจ่ายผู้มสี ิทธิ์ 18 ราย

8

31-ต.ค.-61 433061 3097

ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (5 เดือน) (1 พ.ย. -31 มี.ค.62)

9

7-พ.ย.-61

10

7-พ.ย.-61

11

8-พ.ย.-61 39002

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
(3 รายการ) เงินอุดหนุน
ค่าจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด จานวน 74 รายการ
ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
เดือนละ 150,00.- จานวน 36 อัตรา เวลา 6 เดือน(ต.ค.61-มีนาคม 62)

12

13-พ.ย.-61 432031 n3079

13

13-พ.ย.-61 433061 n3095

n3104

n3104

ค่าใช้จายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบความสามารถ
พืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน กศ. 2561ฯ วันที่ 28-30 ต.ค.61 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV และดาเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

1,870,000 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน (งวด 1)
33,989,485 แจ้งกลุ่มสินทรัพย์โอนให้โรงเรียน

928,000

113,400

162,960

162,960

748,000

1,122,000

33,989,485
6,374,780

3,402,000 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8,180
อัตรา)
2,880 คชจ.เดินทางไปราชการ

1,701,000

55,000 สารวจและจัดสรรงบให้โรงเรียนตามคาขอ

30,000

กลุ่มแผน

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล
กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์

113,400

6,374,780 จัดสรรให้โรงเรียนค่าครุภัณฑ์ /สพป.ผู้จัดซื้อ

ผูร้ ับผิดชอบ

1,701,000

2,880

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล
กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์
กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล
กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์
กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์
กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล
กลุ่มนิเทศฯ

25,000

กลุ่ม ITEC
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ใบงวด

วดป

รหัสงบ

รหัส
กิจกรรม

14

13-พ.ย.-61 39002

n3104

15

13-พ.ย.-61 39002

n3104

16

22-พ.ย.-61 39002

n3104

17

22-พ.ย.-61 39002

n3105

18

27-พ.ย.-61 39002

n3106

19

27-พ.ย.-61 433062 n3099

20

27-พ.ย.-61 39002

n3104

21

27-พ.ย.-61 39002

n3104

22

4-ธ.ค.-61 433061 n3096

23

4-ธ.ค.-61 33062

n3100

24

4-ธ.ค.-61 39002

n3106

25

12-ธ.ค.-61

รำยกำร

จำนวนเงินทีโ่ อน

กิจกรรมในกำรใช้เงิน

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562
ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

ค่าตอบแทนการจ้างผู้ปฏิบัตงิ านธุรกาโรงเรียนเดือนละ 9,000 บาท
จานวน 51 ราย ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.61-มกราคม 62)
ค่าตอบแทนการจ้างผู้ปฏิบัตงิ านธุรการ เดือนละ 15000 บาท จานวน
12 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค. 62) +ประกันสังคม

1,377,000 จ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน

550,800

826,200

1,134,000 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัตงิ านให้กับธุรการ
โรงเรียนครั้งที่ 2จัดสรรครั้งที่ 1 จานวน 58
อัตรา ครั้งที่ 2 จานวน 12 อัตรารวม 70 อัตรา

567,000

567,000

ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจาปีงบ 62 ครั้งที่ 11 (6 เดือน ตค61-มีค62)
ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อัตราเดือนละ
15,000 บาท (5 เดือน ต.ค.61-ก.พ. 62)

1,797,000 ค่าสาธารณูปโภค

898,500

898,500

สถานศึกษา

1,134,000

756,000

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตงิ านสาหรับคณะกรรมการการประเมิน
(Evaluation Team)สัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา (ครั้งที่ 2)
เพือ่ สนับสนุนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาค
ตะวันออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษา ประจาปีงบฯ 62 รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 21 -23 ม.ค. 62 ณ
รร.รอยัลริเวอร์ กทม.
ค่าตอบแทนค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง อัตราเดือนละ 9000 บาท
(ประกันสังคม) ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค61-มี.ค.62) (7 อัตรา)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา/จังหวัด ระดับภูมภิ าค 6 ภูมภิ าคและระดับชาติ ระหว่างวันที่
17 ต.ค-16 ธ.ค.61)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนและ
แนวทางการดาเนินงานสาหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams:RT)
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค. 61 ณ รร.ริเวอร์ไซด์ กทม.
เพือ่ ดาเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562
สาหรับโรงเรียนปกติ งบลงทน (ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้างที่มี
ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

1,890,000 ค่าตอบแทน
33,820 ค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัตงิ านสาหรับ
คณะกรรมการประเมิน ผอ. เขต (ครั้งที่ 2)
5,000,000 ค่าใช้จ่ายการจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา2561
1,300 ค่าใช้จ่ายในการเดินของผู้ตรวจสอบภายใน
สพท. (ลาวัลย์)

33,820

กลุ่มพัฒนาครูฯ

5,000,000

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
1,300

396,900 ค่าตอบแทน

198,450

260,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์
ระดับจังหวัด/ภาค

260,000

1,200 คชจ.เดินทางไปราชการ

20,000 การรับนักเรียนปี กศ.2562
6,482,500

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์
กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล

198,450

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

1,200

2,000

กลุ่ม ตสน.

กลุ่มนิเทศฯ

18,000
6,482,500

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

สถานศึกษา
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ใบงวด

วดป

รหัสงบ

รหัส
กิจกรรม

9-ธ.ค.-62 39002

n3105

26

14-ธ.ค.-61 39002

n3105

27

14-ธ.ค.-62 32031

n3081

28

19-ธ.ค.-61 39002

n3109

28/62 21-ธ.ค.-61 433061 n3092

รำยกำร
ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง สพฐ เจียดจ่ายงบประมาณค่าจ้างเดือนละ
9,000 บาท (6 เดือน) ต.ค. 61-มี.ค.62 (12 อัตรา) +ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทางานปรับมาตรการจัดสรร
คืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการ ตัง้ แต่ปี 2562 เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 23-24
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ
รางวัล IQA AWARD ภายใต้เงานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกศ.61ใน 4 ภูมภิ าค
ค่าจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียยน จานวน 39 อัตรา
จัดสรร 18 อัตรา เป็นเงิน 510,300 บาท และเจียดจ่าย 21 อัตรา เป็น
เงิน 537,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรงโครงการคืนครูให้
นักเรียน (เดิม) 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 61) ที่ไม่ได้รับงบประมาณ จานวน
4610 บาท ระยะ 3 เดือน (ต.ค-ธ.ค 61) จานวน 21 อัตรา
ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภาค
เรียนที่2/2561
สนับสนุนจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561 เพิม่ เติม

จำนวนเงินทีโ่ อน

กิจกรรมในกำรใช้เงิน

680,400 จ้างอัตราจ้างปฏิบัตงิ านนักการภารโรงในส่วนที่
เจียดจ่าย 2,769 อัตรา (มีประกันสังคม)
1,200 ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประชุม

155,000 สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษา
ต้นแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
1,077,300 ค่าจ้างนักการภารโรง จานวน 18 อัตรา

31

21-ธ.ค.-61 433062 n3100

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียนของ
สพฐ.

32

21-ธ.ค.-61 433061 n3091

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้อานวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 1

36,300 แจ้งกลุ่มพัฒนาครูฯ และกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนา
ผู้ปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน
2,500 แจ้งโรงเรียนวัดปลักไม้ลายเข้าประชุม 19 ธ.ค.
61 ณ สพฐ.

32/62 28-ธ.ค.-61 433061 n3091

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้อานวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นที่ 2
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม ครั้งที่ 2
(13 ราย)

2,500 ค่าเข้าประชุม26 ธ.ค.61 ของผอ.สถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
28,800 เบิกจ่ายให้พนักงานราชการ
จานวน 3 เดือน (ม.ค.-ม.ค. 62)

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

2,000,000 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตถกรรม ฯ เพิม่ เติม เขต 1+เขต2+สพม.9

694,000

340,200

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล

หน้าห้อง ผอ.เขต

155,000

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล

538,650

59,000

19-ธ.ค.-61 433061 n3096

ไตรมำส 2

1,200

118,000 จัดสรรให้โรงเรียนหลักที่จัดการเรียนรวม 5 แห่ง

30

งบบุคลากร

340,200

28,350

19-ธ.ค.-61 433061 n3092

27/12/61 38008 n3101
คนละ
(งบ
แหล่งเงิน ดาเนินงา
น)
38008
n3101

ไตรมำส 1

28,350 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภาร
โรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม)

29

33

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562

538,650

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล
กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล

59,000

กลุ่มนโยบายและ
แผน
กลุ่มส่ง เสริมการจัด
การศึกษา

2,000,000
36,300

กลุ่มพัฒนาครูฯ

2,500

ร.ร.วัดปลักไม้ลาย

2,500

ร.ร.วัดปลักไม้ลาย

14,400

14,400

347,000

347,000

Page 8

ใบงวด

วดป

รหัสงบ

รหัส
กิจกรรม

34

28-ธ.ค.-61 39002

n3105

35

28-ธ.ค.-61 39007

n3121

36

4-ม.ค.-62 32031

n3076

37

14-ม.ค.-62 39002

n3105

38

14 ม.ค62 433061 n3091

39

14-ม.ค.-62 433061 n3091

40

17-ม.ค.-62

41

17-ม.ค.-62 39001
39002

n3102
n3104

42

21 มค 62 32031

n3081

รำยกำร
เพือ่ ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
รอบแรกระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของครูผู้ช่วยที่เข้าร่วมการประชุมปฏิบัตกิ าร
พัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วยมประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ในวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ ร.ร.แอมบาสเดอร์
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัตกิ ารเทคนิคการบริหารจัดการและดูแล
ระบบการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Onilne ณ
โรงแรมริเวอร์ไซค์ กทม. ระว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 61
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเผยแผร่ผลการดาเนินงานของ ศธ สาน
พลังเครือข่าย โรงเรียนร่วมพัฒนา 16-18 ม.ค.62
ค่าใช้จ่าย ผอ.ร.ร.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาน
วัฒตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา
Partnership School ครั้งที1่ 2562 ลว19-21 มค62 ณ โรงแรมอิมพิ
เรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย
ก่อสร้าง ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับ
โรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง จัดสรรให้โรงเรียน 21
โรง
งบบริหำรสำนักงำน ครั้งที่ 2 (เขตละ 1,000,000)เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสำนักงำนค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 2
เพือ่ สนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติมสาหรับการจัดงาน การสัมมนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

จำนวนเงินทีโ่ อน

กิจกรรมในกำรใช้เงิน

33,400 แจ้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดาเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล )

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562
ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

33,400

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

7,500 แจ้งกลุ่มพัฒนาครู จัดสรรให้ครูผู้ช่วยโครงการ
ผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม วันที่
11-31 ต.ค. 61
1,000

7,500

สถานศึกษา

2,000

2,000

145,880 จัดสรรให้โรงเรียนวัดปลักไม้ลายและ สพป.ไป
จัดนิทรรศการที่กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ แต่
14-18 มค 62
9,600 แจ้ง ร.ร.วัดปลักไม้ลาย เพือ่ เป็นค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการของผอ.ร.ร. ที่เข้าร่วม
โครงการ
38,311,700 จัดสรรให้โรงเรียน

1,000,000 กลุ่มแผนฯ คุมเงินเพือ่ ใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ
กิจกรรม การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
300,000 บาท และ การจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ 700,000
บาท
45,000 แจ้ง กลุ่มนิเทศฯ จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานเพิม่ เติม จุดภาคกลางเป็น
เจ้าภาพงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม ฯ

1,000

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มพัฒนาครูฯ

145,880

9,600

กลุ่มแผน/นิเทศ
ฯ/รร.วัดปลักไม้
ลาย
ร.ร.วัดปลักไม้ลาย

38,311,700

กลุ่มสินทรัพย์

1,000,000

กลุ่มนโยบายและ
แผน

45,000

กลุ่มนิเทศฯ
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ใบงวด

วดป

รหัสงบ

รหัส
กิจกรรม

43

28-ม.ค.-62 39002

44

28-ม.ค.-62 32031

45

28 มค 62 39002

46

28-ม.ค.-62 33062

47

28 ม.ค 62 33061

48

30-ม.ค.-62 32031

49

31-ม.ค.-62 32031

n3076

50
51

31-ม.ค.-62
31-ม.ค.-62 33062

n3100

52

31-ม.ค.-62 610370 n3126

53

31-ม.ค.-62 39004

รำยกำร

n3104
,3109
n3082

เพือ่ เป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) ครั้งที่ 2
ระยะ 3 เดือน (ม.ค.-มีค 62) 39 อัตรา เดือนละ 9,000.-+ประกันสังคม
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
ไฮสโคป (Highscope) เป็น
n3105 ค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนเพือ่ รับตราพระราชทาน บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน
สาหรับเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรท้องถิ่น (LT)
n3099 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ. เอพี
ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 /2562
n3096-7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพือ่ ให้มแี ละเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
n3078 เพือ่ ดาเนินงานการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2561

n3117

ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบ
ทางไกลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับห้องเรียน DLTV
ค่าใข้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.
-1 ก.พ. 62 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารบูรณา
การความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบตามแนวทาง
ของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579
ดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

จำนวนเงินทีโ่ อน

กิจกรรมในกำรใช้เงิน

1,105,650 แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล เพือ่ จัดสรรให้แก่
นักการภารโรง
8,600

5,000

12,800 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมภิ าค วิ่ง
31 ขา
490,050

276,856 ทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test NT) ชั้นป.3 และ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2561 (NT- 147,248/RT 129,608)

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562
ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

6,000 คชจ.เดินทางไปราชการ

266,500 ดาเนนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียน
รวม และกิจกรรม การนิเทศให้ความช่วยเหลือ
กากับ ติดตาม

ไตรมำส 4

ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มสินทรัพย์/บุคคล

8,600

กลุ่มนิเทศฯ

5,000

กลุ่มนิเทศฯ

12,800

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

163,350

163,350

276,856

27,000
940,000
1,200 ค่าเดินทางให้ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

ไตรมำส 3

1,105,650

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
กลุ่มนิเทศฯ

27,000
940,000
1,200

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มสินทรัพย์
หน้าห้อง ผอ.เขต

6,000

100,000

163,350

กลุ่มนิเทศฯ

166,500

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
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ใบงวด

วดป

รหัสงบ

รหัส
กิจกรรม

54

12-ก.พ.-62 432031 n3084

55

12-ก.พ.-62 433061 n3091

56

12 ก.พ 62 060360 n3074

57

12 ก.พ 62

58

18-ก.พ.-62

59

18-ก.พ.-62 39002

n3105

60

18-ก.พ.-62 39002

n3105

61

18-ก.พ.-62 39002

n3105

62

21-ก.พ.-62 32031

n3082

63

21-ก.พ.-62

64

7-ก.พ.-62 39002

รำยกำร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อมสอบมาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ผอโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัตกิ าร
พัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคมและทักษะชีวิต เพือ่
ป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (อุปกรณ์การเรียน 1,555,575 ,ค่ากิจกรรม
พัฒนาฯ 2,197,875,ค่าจัดการเรียนการสอน 9,247450)
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 จัดการศึกษาโดยครอบครัว

n3104

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัตกิ ารวิจัยและพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับชาติ ประจาปี 62 โรงแรมริเวอร์ไซต์ เพลส นนทบุรี
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจาปี 2562 ของลูกจ้าง
ชั่วคราวของ สพป. นฐ 1
ค่าใช้จ่ายให้ สพป.ที่เป็นเจ้าภาพจัดการรประกวดรางวัลหน่วยงานผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพือ่ รับรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. ระดับภาค ครั้งที่ 8 ประจาปีงบประมาณ 2561 (Obec Awards)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ประจาปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมที่2 การประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี กศ.2561
ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อุดหนุน
ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียนค่าจ้างเดือนละ 9,000 เวลา
3 เดือน(กพ-เมย 62) จานวน 51 อัตรา

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

จำนวนเงินทีโ่ อน

กิจกรรมในกำรใช้เงิน

815,720 สอบ O-NET
70,000 คชจ.เดินทางไปราชการ และกิจกรรมรร.
คุณภาพประจาตาบล
1,500 คชจ.เดินทางไปราชการ

13,000,900 โอนให้โรงเรียน

33,198 จัดสรรให้เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภาคเรียนที่2/2561
และภาคเรียนที่1/2562 จัดสมทบเพิม่ กรณีที่มี
ครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาเพิม่ ใหม่
1,900 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562
ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

815,720

กลุ่มนิเทศฯ

70,000

กลุ่มนิเทศฯ/
สถานศึกษา

1,500

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

13,000,900

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์

33,198

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

1,900

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

51,552

51,552 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจาปี 2562
ของลูกจ้างชั่วคราวใน สพท.
50,000 จัดกิจกรรม OBEC AWARD

50,000

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์
กลุ่มพัฒนาครูฯ

28,000 พัฒนาจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

28,000

กลุ่มนิเทศฯ

3,656,500 แจ้งจัดสรรให้โรงเรียน /โอนงบให้โรงเรียน

3,656,500

1,377,000 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัตงิ านธุรกาโรงเรียน
ค่าจ้างเดือนละ 9000 เป็นเวลา 3 เดือน

918,000

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

459,000

กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล
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ใบงวด

วดป

รหัสงบ

65 27-ก.พ.-62 39001

66 27-ก.พ.-62 39002

รหัส
กิจกรรม

รำยกำร

n3102 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องวิทยาการ
คอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับผูน้ าเครือข่ายท้องถิ่น
(LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย จานวน 6 รุ่น
n3107 ค่าใช้จายในการดาเนินงานตามแนวทางการดูแลข่วยเหลือและคุม้ ครอง
นักเรียนของ สพฐ.
รวมทัง้ สิน้

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

จำนวนเงินทีโ่ อน

กิจกรรมในกำรใช้เงิน

2,000 คชจ.เดินทางไปราชการ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562
ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 4

2,000

30,000 ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
142,296,462

ไตรมำส 3

กลุม่ นิเทศฯ

กลุม่ ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

30,000

55,738,316 85,548,946

ผูร้ ับผิดชอบ

845,850

163,350
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แนวทางการบริหารงบประมาณ การกากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ปี ง บประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 1
และสถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำรองรับกำรกระจำยอำนำจตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนด โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจำปีเป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำร กำรติดตำมประเมินผลและ
รำยงำน ตำมกรอบงบประมำณที่ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดสรรให้ ภำยใต้แผนงำน
ผลผลิต/โครงกำรกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอื่น เพื่อขับเคลื่อน
ภำรกิ จ สู่ เ ป้ ำ หมำย ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 1 จึ ง ก ำหนดแนวทำง
กำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ ปัจจัยควำมสำเร็จ และกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน ดังนี้
แนวทางการดาเนินงานและการบริหารงบประมาณ
1. งบประมำณสำหรับบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำแนกกำรบริหำรเป็น 3
ส่วน ดังนี้
1.1 มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์และกลุ่มอำนวยกำร บริหำรจัดกำร
เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรงำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำนครปฐม เขต 1 ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพได้มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.2 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 1 ได้ พิ จ ำรณำจั ด สรร
งบประมำณเพื่อให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มต่ำง ๆ ขับเคลื่อนภำรกิจสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ให้ได้มำตรฐำน โดยสรุปกรอบภำระงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณที่กำหนดในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี โดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ำโครงกำร/กิ จ กรรม เสนอเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ำกผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผนเพื่อจัดหำแหล่งงบประมำณ
สนับสนุนโครงกำร และบริหำรจัดกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ คำนึงถึง
ควำมคุ้มค่ำ ประหยัด และเกิดประโยชน์ ต่อผู้ เรียน และถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและ
ระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรคลังที่เกี่ยวข้อง
1.3 งบประมำณจั ด สรรส ำรองไว้ ด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยเร่ ง ด่ ว นของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน/ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 1
หรือดำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำ โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area Based)
2. งบประมำณส ำหรั บ พั ฒ นำกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
โดยสำนักต่ำง ๆ จัดสรรให้ตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พร้ อมก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนิ นงำน และเป้ ำ หมำยควำมส ำเร็ จ ที่ ชั ด เจนตำมยุ ท ธศำสตร์ ข อง
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำและ
สถำนศึกษำต้ องจั ดทำโครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยรองรั บ ตำมแนวทำง ปฏิทินกำรด ำเนิ นงำน ภำยใต้
งบประมำณที่ สพฐ. กำหนดพร้อมขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร
3. โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรตำมโครงกำรกิจกรรม ปฏิทิน
กำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ กรณีโครงกำรเสร็จสิ้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว มีงบประมำณ
คงเหลือ หำกประสงค์จะดำเนินกิจกรรมอื่นให้เสนอโครงกำร/กิจกรรม ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน ก่อนเสนอขอ
อนุมัติโครงกำร กรณีไม่ประสงค์ใช้งบประมำณที่คงเหลือ ให้รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมปฏิทินที่กำหนดให้กลุ่มนโยบำยและแผนทรำบ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562
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อนึ่ ง โครงกำรใดได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณซ้ ำซ้ อ นให้ คื น งบประมำณแก่ ส ำนั ก งำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เพื่อบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
4. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอื่นสำหรับบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละรำยกำรให้จัดทำโครงกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้ องกับ
เงื่อนไข/แนวทำงกำรบริห ำรงบประมำณ/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ห น่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ
กำหนดตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำนครปฐม เขต 1 ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำง
กำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
13 ธันวำคม 2561 ตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 07002/ว 5936
ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2561 ให้หน่วยงำนดำเนินกำรตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ได้ตำมเป้ำหมำย ดังนี้
เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี พ.ศ.2562 รำยไตรมำส (ไม่รวมงบกลำง) ดังนี้
เป้ำหมำย
ภำพรวม(ทุกงบ)
งบประจำ
งบลงทุน

ไตรมำส 1
(ร้อยละ)
32
20
36

ไตรมำส 2
(ร้อยละ)
54
45
57

ไตรมำส 3
(ร้อยละ)
77
65
80

ไตรมำส 4
(ร้อยละ)
100
100
100

ทั้ ง นี้ หำกส่ ว นรำชกำรไม่ ส ำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยหรื อ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ต ำมเป้ ำ หมำยและหรื อ
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พ.ศ.2562 ที่กำหนดไว้ สำนักงบประมำณจะนำเป็น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรั ด
กำรใช้จ่ำยเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมคำสั่งที่ 12/2562 สั่ง ณ วันที่ 18 มกรำคม 2562
โดยกำกับติดตำมเร่งรัดกำรบริหำรงบประมำณให้มีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ภำครั ฐ พร้ อมทั้งรำยงำนปั ญ หำอุป สรรคหรื อ กำรปรั บแผนทุ กสิ้ น ไตรมำส และเร่งรัดกำรดำเนิ น กำร
ตำมมำตรกำรดังกล่ำว
*** ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมบริหำรจัดกำรตำมรำยละเอียดในแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีทั้งแผนงำนและแผนเงิน รวมทั้งเบิกจ่ำยงบประมำณตำมปฏิทินกำรดำเนินงำนโดยเคร่ง ครัด
โดยเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม 2562 ยกเว้น กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ภำยหลังให้เร่งดำเนินกำรและเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยใน วันที่ 10 กันยายน 2562 หำกมีควำมจำเป็น
ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตำมแผนงำน แผนเงินและปฏิทินที่กำหนด ให้เสนอขออนุมัติผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เป็นกรณี ๆ ไป
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การติดตามประเมินผลและรายงาน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 1 ก ำหนดปฏิ ทิ น กำรติ ด ตำม
ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยไตรมำส ดังนี้
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ตุลำคม 2561 - ธันวำคม 2561) ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2562
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562) ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2562
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2561 – มิถุนำยน 2562) ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2562
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2562
ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
ด ำเนิ น กำรตำมโครงกำร/กิ จ กรรม สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ รำยงำนผลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ
ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด จำแนกเป็นรำยโครงกำรตำมปฏิทิน พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงกำร/กิจกรรม
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ในระบบ AMSS++ ระหว่ำงดำเนินกำร และ เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร และจัดทำ
รำยงำนเป็นไฟล์เอกสำรรำยงำน หรืออำจจัดทำเป็นรูปเล่มรำยงำน แนบภำพถ่ำยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่ง
ให้กลุ่มนโยบำยและแผน เพื่อบริหำรงบประมำณเหลื อจ่ำย หรือจัดทำสรุปรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำน
ในภำพรวมต่อไป
กรณี ร ำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมประเด็ น กำรตรวจรำชกำร ตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของสำนักนำยกรัฐมนตรี กำรตรวจรำชกำรของ
กระทรวงมหำดไทยและอื่น ๆ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรรำยงำนตำมประเด็นกำรติดตำม/กำรตรวจรำชกำร
ตำมแบบฟอร์ม/ปฏิทินที่หน่วยงำนนั้น ๆ กำหนด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จักได้รวบรวมผลกำรดำเนินงำน
ดั ง กล่ ำ วประมวลผลเป็ น ภำพรวม สั ง เครำะห์ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนจ ำแนกตำมยุ ท ธศำสตร์ แ ละตั ว ชี้ วั ด
ที่เกี่ย วข้องเพื่อตอบนโยบำยต้น สั งกัดและหน่ว ยงำน จัดทำเป็นรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงพั ฒนำงำนและต่อยอดงำนที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจน
ใช้เป็นสำรสนเทศในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณถัดไป
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำและบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ ให้ ค วำมส ำคั ญ และมี ส่ ว นร่ว ม
ในกำรบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม และปฏิทินที่กำหนดเพื่อให้งำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย คำนึงถึงประโยชน์กับผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สอดคล้องกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change
Management) แผนจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) เพิ่มขีดสมรรถนะด้ำนสำรสนเทศ ICT เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน รวมถึงเพิ่มสมรรถนะบุคลำกร มุ่งให้หน่วยงำนทุกระดับได้มำตรฐำน
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แบบรายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
………………………………………………………………..
โครงการ………………………………………………………………………………………….………………………………………
กลุ่ม……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
ชื่อผู้รับผิดชอบ ......................................................................................................
งบประมาณ
- งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ………………………………………………………………… บำท
- งบประมำณที่ใช้ไป …………………………………………………………………………… บำท
แหล่งงบประมำณ
1. สพฐ. จัดสรรตำมโครงกำร/กิจกรรม .......................................... บำท
2. สพป.นครปฐม เขต 1 ............................................ บำท
เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมำณ
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………
เชิงคุณภำพ
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
กิจกรรมที่ 2.………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
กิจกรรมที่ 3………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ผลการดาเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
ปัญหา/อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา / ความต้องการพัฒนา ปี 2563
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
แนบรูปภาพกิจกรรม 3-5 ภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การกากับติดตามประเมินผล ปี 2562

Page 19

