รายงานการกากับติดตามการใช้จา่ ย
งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
ไตรมาสที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน
(1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565)
กลมุ่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รายงานการกากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ไตรมาสที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565

ที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ได้รับอนุมัติ

ผลการใข้จ่าย

ไตรมาสที่ 2

เงินประจางวด

งบประมาณ

ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนการใช้ งปม.

ครั้งที่ 2

(บาท)

ความก้าวหน้า

ผลการดาเนินงาน

(บาท)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
งบดาเนินงาน
รายจ่ายประจา
1 ค่าสาธารณูปโภค

650,000

162,000

201,000

157,734.46

97.36

เป็นไปตามแผน

2 ค่าวัสดุสานักงาน

200,000

100,000

65,000

7,459.00

7.45

ซื้อตามความต้องการ

3 ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง

120,000

30,000

30,000

26,000.00

86.66

เป็นไปตามแผน

80,000

20,000

15,000

14,254.65

71.27

เป็นไปตามแผน

5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

200,000

100,000

50,000

43,210.00

43.21

ซ่อมตามความจาเป็น

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

400,000

100,000

120,000

401.00

0.4

ล่าช้าสถานการณ์โควิด

1,309,680

327,420

654,840

322,990.00

98.64

เป็นไปตามแผน

50,000

20,000

30,000

21,355.00

106.77

เกินแผนที่กาหนด

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

4 ค่าถ่ายเอกสาร

7 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
9 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

200,000

-

ที่

รายการ/โครงการ

10 สารองจ่ายกรณีจาเป็นหรือปฏิบัติตามนโยบาย
รวมค่าใช้จ่ายงบรายจ่ายประจา

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ได้รับอนุมัติ

ผลการใข้จ่าย

ไตรมาสที่ 2

เงินประจางวด

งบประมาณ

ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนการใช้ งปม.

ครั้งที่ 2

(บาท)

ความก้าวหน้า

ผลการดาเนินงาน

290,320

(บาท)
141,340

80,000

7,980.00

5.64

ใช้จ่ายตามความจาเป็น
เร่งด่วนตามภารกิจงาน

3,500,000

1,000,760

1,245,840

601,384.11

60.09

เป็นไปตามแผน

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ และมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
1 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

-

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

2 โครงการสัมมนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

-

-

0
0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ
ไม่ได้รับจัดสรรงบ

3 โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีเกี่ยวกับชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน

120,000

6 โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนขยายโอกาส

67,770

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน
8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

5 โครงการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

40,000

340.00

0
0.85

ไม่ได้รับจัดสรรงบ
ไม่เป็นไปตามแผน
สถานการณ์โควิด

9,210

-

0

ไม่เป็นไปตามแผน

70,000

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

57,480

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

ที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ได้รับอนุมัติ

ผลการใข้จ่าย

ไตรมาสที่ 2

เงินประจางวด

งบประมาณ

ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนการใช้ งปม.

ครั้งที่ 2

(บาท)

ความก้าวหน้า

9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

12,520

(บาท)
12,520

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
และศูนย์การเรียน

72,600

72,600

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

37,360

37,360

54,020

ผลการดาเนินงาน

6,260.00

50

ล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด

4,160.00

5.73

ล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา และให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา
12 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาประจาปี 2565

48,000

23,695.00

49.36

เร็วกว่าแผนที่กาหนด

13 โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรวม สาหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่อง (นักเรียนพิการทางการศึกษา) รูปแบบวิถีใหม่

20,000

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

14 โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

-

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15 โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

ที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ได้รับอนุมัติ

ผลการใข้จ่าย

ไตรมาสที่ 2

เงินประจางวด

งบประมาณ

ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนการใช้ งปม.

ครั้งที่ 2

(บาท)

ความก้าวหน้า

(บาท)
80,000

16 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการ
ศึกษา

215,250

17 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน

80,000

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

160,000
28,520

-

0
0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

18 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ.
19 โครงการติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนใน
สังกัด

28,520

1,500.00

1.87

ผลการดาเนินงาน

เร็วกว่าแผนที่กาหนด

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี
(Digital Technology) และการศึกษาทางไกล (Distance
Learning Technology : DLIT) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน

50,000

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

21 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร บุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

268,580

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

91.43

เป็นไปตามแผน

22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน ปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

99,200

99,200

90,707.00

ที่

รายการ/โครงการ

งบประมาณ

23 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office

42,720

24 โครงการการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

50,000

25 โครงการพัฒนาคุณภาพงานแนะแนวของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ได้รับอนุมัติ

ผลการใข้จ่าย

ไตรมาสที่ 2

เงินประจางวด

งบประมาณ

ร้อยละ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. แผนการใช้ งปม.

ครั้งที่ 2

(บาท)

ความก้าวหน้า

(บาท)
42,720

42,720

33,850.00

ผลการดาเนินงาน

79.23

เป็นไปตามแผน

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

-

0

ไม่ได้รับจัดสรรงบ

-

รวมค่าใช้จ่ายงบพัฒนาคุณภาพ

1,500,000

422,130

96,740

160,512.00

38.02

ล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,000,000

1,422,890

1,342,580

761,896.11

53.54

ล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด

ลงชื่อ.........................................................ผู้จัดทา
(นางสาววิไลลักษณ์ คาดา)
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับรอง
(นายสมภาพ นาคพันธ์)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

