
รายงานการก ากบัติดตามการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสท่ี 1 ระยะเวลา 3 เดือน

(1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2564)

กล ุม่บริหารงานการเงินและสนิทรพัย์

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงังา



ได้รับอนุมัติ ผลการใช้จ่าย

เงินประจ างวด งบประมาณ ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนการใช้ งปม. คร้ังท่ี 1 (บาท) ความก้าวหน้า

(บาท) 31 ธันวาคม 2564

        ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

        กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ

1 ค่าสาธารณูปโภค       650,000 162,000          325,000            167,186.19 103.20 เกินแผนท่ีก าหนด

2 ค่าวัสดุส านักงาน       200,000 30,000           100,000            68,415.69 228.05 เกินแผนท่ีก าหนด

3 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง       120,000 30,000           60,000             14,220 47.40 เบิกประจ าเป็นรายเดือน

4 ค่าถ่ายเอกสาร         80,000 20,000           40,000             2,850 14.25 เบิกประจ าเป็นรายเดือน

5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง       200,000 30,000           80,000             32,422 108.07 เกินแผนท่ีก าหนด

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       400,000 100,000          150,000            36,400 36.40 สถานการณ์โควิด ไม่มีการประชุม

7 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว     1,309,680 327,420          654,840            327,420 100 เป็นไปตามแผน

8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ         50,000 10,000           25,000             0 0 ไม่เป็นไปตามแผน สถานการณ์โควิด

9 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       200,000 -                -                  0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

10 ส ารองจ่ายกรณีจ าเป็นหรือปฏิบัติตามนโยบาย       290,320 -                141,340            0 0 ไม่เป็นไปตามแผน  

รวมค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายประจ า 3,500,000   709,420         1,576,180        648,913.88 91.47 เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

        กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ

        แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

        งบด าเนินงาน

รายจ่ายประจ า

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

ไตรมาสท่ี 1 ระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

ผลการด าเนินงาน



ได้รับอนุมัติ ผลการใช้จ่าย

เงินประจ างวด งบประมาณ ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนการใช้ งปม. คร้ังท่ี 1 (บาท) ความก้าวหน้า

(บาท) 31 ธันวาคม 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

ผลการด าเนินงาน

1 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน - 0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

2 โครงการสัมมนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน - 0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

3 โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีเก่ียวกับชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ -

0

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

        กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน - 0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

5 โครงการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 120,000      20,000           40,000             2,040 10.20 ไม่เป็นไปตามแผน ล่าช้าเพราะสถานการณ์โควิด

6 โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขยายโอกาส

67,770        6,760               11,580 100 เกินแผนท่ีก าหนด

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 70,000        0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

57,480        0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

12,520        12,520             0 0 ยังไม่ถึงก าหนดด าเนินการ

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และศูนย์การเรียน

72,600        0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 37,360        10,000             0 0 ยังไม่ถึงก าหนดด าเนินการ

        กลยุทธ์ท่ี 3 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา และให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา



ได้รับอนุมัติ ผลการใช้จ่าย

เงินประจ างวด งบประมาณ ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนการใช้ งปม. คร้ังท่ี 1 (บาท) ความก้าวหน้า

(บาท) 31 ธันวาคม 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

ผลการด าเนินงาน

12 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาประจ าปี 2565

48,000        0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

13 โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรวม ส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่อง (นักเรียนพิการทางการศึกษา) รูปแบบวิถีใหม่

20,000        0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

14 โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา - 0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

        กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0

15 โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- 0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

        กลยุทธ์ท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

16 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา

215,250      50,000           62,000             53,000 100 เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

17 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร

การศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน

80,000        20,000             0 0 ยังไม่ถึงก าหนดด าเนินการ

18 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ. 160,000      -                  0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

19 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด

28,520        28,520             0 0 ยังไม่ถึงก าหนดด าเนินการ



ได้รับอนุมัติ ผลการใช้จ่าย

เงินประจ างวด งบประมาณ ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนการใช้ งปม. คร้ังท่ี 1 (บาท) ความก้าวหน้า

(บาท) 31 ธันวาคม 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ท่ี รายการ/โครงการ งบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1

ผลการด าเนินงาน

20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยี (Digital
 Technology) และการศึกษาทางไกล (Distance Learning 
Technology : DLIT) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

50,000        0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

21 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร บุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

268,580      30,000           48,080             23,695 78.98 เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน ปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

99,200        99,200             99,200 100 เกินแผนท่ีก าหนด

23 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 42,720        0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

24 โครงการการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษาของ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

50,000        0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

25 โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงา

- 0 0 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รวมค่าใช้จ่ายงบพัฒนาคุณภาพ 1,500,000   100,000         327,080           189,515 189.51 ใช้จ่ายงบเกินแผนท่ีก าหนด

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,000,000   809,420         1,903,260        838,428.88 103.58 ในไตรมาสท่ี 1

ลงช่ือ.........................................................ผู้จัดท า                     ลงช่ือ ..........................................................ผู้รับรอง

         (นางสาววิไลลักษณ์  ค าด า)                               (  นายสมภาพ   นาคพันธ์  )

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทน

           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา


