รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.2564

กลมุ่ บริ หารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพังงา

ส่วนที่ 1
ข้อมูลงบประมาณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ภำรกิจที่ได้รับผิดชอบและจำกกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ได้น้อมนำแนวทำงพระรำชดำริสืบสำน
พระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำกูร และยุทธศำสตร์ 20 ปี นำมำวิ เครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอก สู่กำรกำหนดทิศทำง
กำรพัฒ นำตำมแผนพัฒ นำกำรศึก ษำขั้นพื้ นฐำนระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนั กงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ อีกทั้งได้นำทิศทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มำสู่กำรปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
กลยุทธ์ เป็นประเด็นสำคัญ หรือวำระกำรพัฒนำตำมพันธกิจ ที่จะอำศัยกำรขับเคลื่อนด้วย
วิธีกำรทำงกลยุทธ์ให้มีกำรพัฒนำที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ ที่แตกต่ำงโดดเด่นและก้ำ วกระโดด ประกอบด้วย 7
กลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
วิธีดาเนินการ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้กำหนดมำตรกำรและแนวดำเนินกำรในกำร
จัดทำแผนปฏิบัติก ำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ สอดคล้องตำมแนวนโยบำยของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและรัฐบำล เพื่อบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และพัฒนำ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำในสังกัด โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ตำมกรอบวงเงินงบประมำณ 6,000,000 บำท และแบ่งงบประมำณเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ค่ำใช้จ่ำยรำยจ่ำยประจำ (บริหำรจัดกำรสำนักงำน)
เป็นเงิน 3,683,365 บำท
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ
เป็นเงิน 2,316,635 บำท

งบประมำณประจำปี พ.ศ.2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
รายจ่ายประจา
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร
ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
สำรองจ่ำยกรณีจำเป็นหรือปฏิบัติตำมนโยบำย
รวม
รายจ่ายโครงการพัฒนาของ สพป.พังงา
โครงกำรกำรปรับพฤติกรรมนักเรียนในชั้นเรียน
(เปลี่ยนหนูน้อยให้เป็นคนใหม่)
โครงกำรสภำนักเรียน
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
โครงกำรอบรมแนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพ และ
ส่งเสริมทักษะอำชีพในศตวรรษที่ 21
โครงกำรนิเทศแบบบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน
ประจำปี 2563
โครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
โครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผอ.กลุ่ม หน่วย
โครงกำรประชุมบุคลำกรภำยใน สพป.พังงำ
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร สพป.พังงำ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

700,000
300,000
150,000
70,000
200,000
300,000
1,513,680
100,000
100,000
249,685
3,683,365

บส.
บส.
บส.
บส.
บส.
บส.
บส.
อก.
บส.
บส.

71,000

สจ.

15,000
21,600
320,000
75,000

สจ.
สจ.
สจ.
สจ.

244,900

นต.

188,700

อก.

18,755
23,000
400,000

อก.
อก.
พค.

หมายเหตุ

11 โครงกำรอบรมส่งเสริมศักยภำพครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยำ
ประจำสถำนศึกษำ โรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ
12 โครงกำรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนโดยครอบครัว

42,000

สจ.

58,000

สจ.

13 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยศูนย์กำรเรียน
14 โครงกำรส่งเสริมจิตสำนึกผู้เรียนเพื่อเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ระยะที่ 1)
15 โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระดับโรงเรียน
16 โครงกำรอบรมหลักสูตร “พัฒนำศักยภำพ
ควำมสำมำรถด้ำนงำนพัสดุ” สำหรับผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ
สถำนศึกษำ
17 โครงกำรตรวจสอบติดตำมกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณและกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
และพัสดุ ของสถำนศึกษำในสังกัด
18 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำร
บัญชี สำหรับสถำนศึกษำ

31,700

สจ.

25,000

สจ.

170,000

นผ.

88,740

บส.

25,000

ตสน.

77,740

ตสน.

19 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลกำรใช้ระบบ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ
20 โครงกำรสรรหำบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำร หรือ
ลูกจ้ำงชั่วครำว จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย สพฐ.
สังกัด สพป.พังงำ
21 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก

47,300

อก.

36,000

บค.

52,700

นผ.

22 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ศปอ.
รวม
รวมรายจ่ายประจา + รายจ่ายโครงการพัฒนา

284,500
2,316,635
6,000,000

นผ.

ปฏิทินการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ที่

ระยะเวลา

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาส ที่ 2
ไตรมาส ที่ 3
ชื่อโครงการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ
1 โครงกำรกำรปรับพฤติกรรมนักเรียนใน
ชั้นเรียน (เปลี่ยนหนูน้อยให้เป็นคนใหม่)
2 โครงกำรสภำนักเรียน
3 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21
4 โครงกำรงำนศิลปะหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5 โครงกำรอบรมแนะแนวศึกษำต่อ
สำยอำชีพ และส่งเสริมทักษะอำชีพ
ในศตวรรษที่ 21
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6 โครงกำรนิเทศบูรณำกำร โดยใช้พื้นที่
เป็นฐำน ประจำปี ๒๕๖๔
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
7 โครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ
8 โครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/
ผอ.กลุ่ม หน่วย
9 โครงกำรประชุมบุคลำกรภำยใน
สพป.พังงำ
10 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
สพป.พังงำ
11 โครงกำรอบรมส่งเสริมศักยภำพครู
เพื่อเป็นนักจิตวิทยำประจำ
สถำนศึกษำ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง
12 โครงกำรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว

ไตรมาสที่ 4

ที่

ระยะเวลา

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาส ที่ 2
ชื่อโครงการ
13 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยศูนย์กำรเรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14 โครงกำรส่งเสริมจิตสำนึกผู้เรียนเพื่อ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (ระยะที่ 1)
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
15 โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับโรงเรียน
16 โครงกำรอบรมหลักสูตร “พัฒนำ
ศักยภำพควำมสำมำรถด้ำนงำนพัสดุ”
สำหรับผู้ปฏิบัตงิ ำนพัสดุสถำนศึกษำ
17 โครงกำรตรวจสอบติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณและกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด
18 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี สำหรับ
สถำนศึกษำ
19 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผล
กำรใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ
20 โครงกำรสรรหำบุคคลเพื่อเป็น
พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำว
จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย สพฐ.
สังกัด สพป.พังงำ
21 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก
22 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ศปอ.

ไตรมาส ที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ส่วนที่ 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จำกกำรที่ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำพั ง งำ ได้จ ัด ท ำกรอบวงเงิน
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติก ำร ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อ ให้ก ำรใช้จ่ำ ยเงิน งบประมำณ
เป็นไปตำมระยะเวลำดำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติง ำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปี กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงิน และสิน ทรัพ ย์ ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำพัง งำ ได้กำหนดแผนกำรใช้จ่ำ ย
งบประมำณ ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ส อดคล้อ งกับ แผนปฏิบัติก ำร ประจำปีพ .ศ.2564
สำหรับ ใช้เ ป็น แผนในกำรเบิก จ่ำ ยเงิน กำกับ ติด ตำมกำรดำเนิน งำนของสำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ
ประถมศึกษำพังงำ ดังนี้
1. ค่ำใช้จ่ำยรำยจ่ำยประจำ (บริหำรจัดกำรสำนักงำน)
เป็นเงิน 3,683,365 บำท
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ
เป็นเงิน 2,316,635 บำท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
รายจ่ายประจา
ค่ำสำธำรณูปโภค
700,000 175,000
175,000
175,000
ค่ำวัสดุสำนักงำน
300,000
150,000
150,000
ค่ำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
150,000 37,500
37,500
37,500
ค่ำถ่ำยเอกสำร
70,000 17,500
17,500
17,500
ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/
200,000
100,000
100,000
สิ่งก่อสร้ำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
300,000
100,000
100,000
50,000
ไปรำชกำร
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว
1,513,680 378,420
378,420
378,420
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
100,000
30,000
30,000
20,000
รำชกำร
ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำน
100,000
นอกเวลำรำชกำร

ไตรมาสที่ 4
175,000
37,500
17,500
50,000
378,420
20,000
100,000

10 สำรองจ่ำยกรณีจำเป็น
หรือปฏิบัติตำมนโยบำย
รวม
รายจ่ายโครงการพัฒนาของ
สพป.พังงา
1 โครงกำรกำรปรับ
พฤติกรรมนักเรียนใน
ชั้นเรียน (เปลี่ยนหนู
น้อยให้เป็นคนใหม่)
2 โครงกำรสภำนักเรียน
3 โครงกำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน
4 โครงกำรงำนศิลปะหัตถ
กรรม ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
5 โครงกำรอบรมแนะแนว
ศึกษำต่อสำยอำชีพ
และส่งเสริมทักษะ
อำชีพในศตวรรษที่ 21
6 โครงกำรนิเทศแบบ
บูรณำกำรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐำน ประจำปี
2563
7 โครงกำรประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
8 โครงกำรประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผอ.
กลุ่ม หน่วย
9 โครงกำรประชุม
บุคลำกรภำยใน สพป.
พังงำ

249,685
3,683,365

50,000
728,420

70,000

100,000

29,685

1,058,420

1,088,420

808,105

71,000

71,000

15,000
21,600

350

320,000

14,650
21,600
320,000

75,000

36,045

38,955

244,900

65,100

53,800

59,500

66,500

188,700

31,450

62,900

31,450

62,900

18,755

5,115

5,115

5,115

3,410

7,700

7,650

7,650

23,000

10 โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร
สพป.พังงำ
11 โครงกำรอบรมส่งเสริม
ศักยภำพครูเพื่อเป็น
นักจิตวิทยำประจำ
สถำนศึกษำ โรงเรียนใน
สังกัด สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ
12 โครงกำรกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยครอบครัว
13 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยศูนย์กำรเรียน
14 โครงกำรส่งเสริม
จิตสำนึกผู้เรียนเพื่อเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(ระยะที่ 1)
15 โครงกำรจัดทำ
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระดับโรงเรียน
16 โครงกำรอบรมหลักสูตร
“พัฒนำศักยภำพควำม
สำมำรถด้ำนงำนพัสดุ”
สำหรับผู้ปฏิบัติงำน
พัสดุสถำนศึกษำ

400,000

400,000

42,000

58,000

42,000

7,530

31,700

25,000

22,935

4,900

22,635

15,900

6,350

9,450

25,000

170,000

170,000

88,740

88,740

17 โครงกำรตรวจสอบ
ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณและ
กำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี และ
พัสดุ ของสถำนศึกษำ
ในสังกัด
18 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
สำหรับสถำนศึกษำ
19 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรขยำยผลกำร
ใช้ระบบสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ระบบสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ
20 โครงกำรสรรหำบุคคล
เพื่อเป็นพนักงำน
รำชกำร หรือลูกจ้ำง
ชั่วครำว จำกเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย
สพฐ. สังกัด สพป.พังงำ
21 โครงกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก
22 โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง ศปอ.
รวม
รวมรายจ่ายประจา +
โครงการพัฒนา

25,000

25,000

77,740

77,740

47,300

47,300

36,000

36,000

52,700

37,950

14,750

284,500
2,316,635 403,935
6,000,000 1,132,355

284,500
434,385
1,492,805

265,020
1,353,440

1,213,295
2,021,400

ส่วนที่ 3
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตำมที่กลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพั ง งำ ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติก ำร ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.2564 และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ได้กำหนด
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ปรำกฏตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เพื่อใช้ในกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ ให้
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่กำหนดไว้ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำพัง งำ และพัฒนำกำรศึกษำให้กับโรงเรียนใน
สังกัด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตามแผน

รายจ่ายประจา
ค่ำสำธำรณูปโภค
700,000
ค่ำวัสดุสำนักงำน
300,000
ค่ำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
150,000
ค่ำถ่ำยเอกสำร
70,000
ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/
200,000
สิ่งก่อสร้ำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
300,000
เดินทำงไปรำชกำร
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว
1,513,680
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
100,000
รำชกำร
ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำน
100,000
นอกเวลำรำชกำร
สำรองจ่ำยกรณีจำเป็น
249,685
หรือปฏิบัติตำม
นโยบำย
รวม
3,683,365

อนุมัติ
เงินงวด
700,000
332,259
120,000
70,000
250,000
221,660
1,544,996
55,000
100,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ

642,400.65
162,522.04
106,690
34,350

57,599.35
169,736.96
13,310
35,650
-630

250,630
133,643
1,462,680
31,675
286,880

199,289

88,017
82,316
23,325
-186,880
74,280

125,009
3,593,204

3,236,479.69

356,724.31

หมายเหตุ

รายจ่ายโครงการ
พัฒนาของ สพป.พังงา
1 โครงกำรกำรปรับ
พฤติกรรมนักเรียนใน
ชั้นเรียน (เปลี่ยนหนู
น้อยให้เป็นคนใหม่)
2 โครงกำรสภำนักเรียน
3 โครงกำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน
4 โครงกำรงำน
ศิลปหัตถกรรม ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
5 โครงกำรอบรมแนะ
แนวศึกษำต่อสำย
อำชีพ และส่งเสริม
ทักษะอำชีพใน
ศตวรรษที่ 21
6 โครงกำรนิเทศแบบ
บูรณำกำรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐำน ประจำปี
2563

71,000

0

0

15,000
21,600

0
0

0
0

320,000

0

0

75,000

0

0

244,900

37,500

4,685

7 โครงกำรประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

188,700

62,831

43,431

8 โครงกำรประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผอ.
กลุ่ม หน่วย

18,755

10,000

2,100

ไม่ได้
ดำเนินกำร
งบไม่
เพียงพอ
-”ดำเนินกำร
ไม่ใช้งบ
ไม่ได้
ดำเนินกำร
สพฐ.ยกเลิก
ไม่ได้
ดำเนินกำร
งบไม่
เพียงพอ

32,815 สพฐ.แจ้ง
ห้ำมเบิกค่ำ
เบี้ยประชุม
กตปน.งบ
เหลือ
19,400 สถำนกำรณ์
โควิดเปลี่ยน
เป็นประชุม
Zoom แทน
7,900 สถำนกำรณ์
โควิดเปลี่ยน
เป็นประชุม
Zoom แทน

9 โครงกำรประชุม
บุคลำกรภำยใน สพป.
พังงำ
10 โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร
สพป.พังงำ
11 โครงกำรอบรมส่งเสริม
ศักยภำพครูเพื่อเป็น
นักจิตวิทยำประจำ
สถำนศึกษำ โรงเรียน
ในสังกัด สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ
12 โครงกำรกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยครอบครัว
13 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยศูนย์กำรเรียน
14 โครงกำรส่งเสริม
จิตสำนึกผู้เรียนเพื่อ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(ระยะที่ 1)
15 โครงกำรจัดทำ
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระดับโรงเรียน

23,000

10,000

400,000

1,715

8,285

0

0

42,000

10,000

9,375

625

58,000

36,000

10,882

25,118

0

0

31,700

25,000

15,000

14,640

360

170,000

170,000

160,186

9,814

ไม่ได้
ดำเนินกำร
งบไม่
เพียงพอ

ไม่ได้
ดำเนินกำร

16 โครงกำรอบรม
หลักสูตร “พัฒนำ
ศักยภำพควำมสำมำรถ
ด้ำนงำนพัสดุ” สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ
สถำนศึกษำ
17 โครงกำรตรวจสอบ
ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ
และกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี และ
พัสดุ ของสถำนศึกษำ
ในสังกัด
18 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี
สำหรับสถำนศึกษำ
19 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรขยำยผลกำร
ใช้ระบบสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและระบบ
สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ
20 โครงกำรสรรหำบุคคล
เพื่อเป็นพนักงำน
รำชกำร หรือลูกจ้ำง
ชั่วครำว จำกเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย
สพฐ. สังกัด สพป.
พังงำ

88,740

0

0

18,640

6,360

77,740

0

0

47,300

0

25,000

36,000

25,000

30,465

29,145

ไม่ได้
ดำเนินกำร
งบไม่
เพียงพอ

ไม่ได้
ดำเนินกำร
งบไม่
เพียงพอ
0
ไม่ได้
ดำเนินกำร
งบไม่
เพียงพอ

1,320

21 โครงกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก

22 โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง ศปอ.
รวม
รวมรายจ่ายประจา +
โครงการพัฒนา

52,700

284,500

2,316,635
6,000,000

0

0

0

406,796
296,024
4,000,000 3,532,503.69

0

ไม่ได้
ดำเนินกำร
งบไม่
เพียงพอ
0 ดำเนินกำร
ใช้งบเหลือ
จ่ำย
110,772
467,496.31

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติงบประมำณทั้งสิ้น 4,000,000 บำท ทำให้บำงโครงกำรไม่ไ ด้ดำเนินกำรตำมแผน
ที่กำหนด

สรุปผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัง งำ กำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปี พ.ศ.2564 ตำมกรอบวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปี จำนวน 6,000,000 บำท
แบ่ง กำรใช้จ่ำ ยเงิน งบประมำณเป็น รำยไตรมำส รำยละเอีย ดปรำกฏตำมส่ว นที ่ 2 แผนกำรใช้จ่ำ ย
งบประมำณ
2. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อนุมัติเงินงบประมำณให้ใช้จ่ำยจริง จำนวน
4,000,000 บำท
3. โครงกำรพัฒนำจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัง งำ จำนวน
9 โครงกำร ไม่ ได้ดำเนินกำร เนื่องจำกงบประมำณที่ไ ด้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และ สพฐ.แจ้ง ยกเลิก
จัดงำนศิลปหัตถกรรม
4. โครงกำรพัฒนำจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัง งำ จำนวน
11 โครงกำร วงเงิน ตำมแผนกำรใช้จ่ำ ยงบประมำณ จำนวน 1,187,955 บำท วงเงิน อนุมัติเ งินประจำ
งวด 406,796 บำท เบิก จ่ำ ยเงิน งบประมำณ จำนวน 296,024 บำท ไม่เ ป็น ไปตำมแผนกำรใช้จ่ำ ย
งบประมำณที่กำหนดแต่ละไตรมำส
5. รำยจ่ำยประจำ (งบบริหำรจัดกำรสำนักงำน) เบิกจ่ำยเงินจำนวน 3,236,479.69 บำท
เบิก จ่ำ ยภำยในวงเงิน งบประมำณตำมแผนที ่ก ำหนด(ถัว จ่ำ ย) แต่ไ ม่เ ป็น ไปตำมแผนกำรใช้จ ่ำ ย
งบประมำณที่ กำหนดรำยไตรมำส

ปัญหาอุปสรรค
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัง งำ จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
ไว้สูง กว่ำงบประมำณที่ได้รับ จริง จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำน ทำให้ก ำรดำเนินงำน
ไม่เ ป็น ไปตำมระยะเวลำที ่ก ำหนด ส่ง ผลให้ก ำรใช้จ ่ำ ยงบประมำณไม่เ ป็น ไปตำมแผนกำรใช้จ ่ำ ย
งบประมำณที่กำหนด
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัง งำ ขำดแคลนบุคลำกรในกำรปฏิบัติง ำนมำก
(ไม่ค รบตำมกรอบอัต รำกำลัง ) โดยเฉพำะกลุ่ม หลัก ในกำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึก ษำ คือ กลุ่ม นิเ ทศ
ติด ตำมและประเมิน ผลกำรจัด กำรศึก ษำ มีข้ำ รำชกำรเพีย ง 2 รำย และกลุ่มส่ง เสริม กำรจัด กำรศึก ษำ
มีข้ำ รำชกำรเพีย ง 4 รำย ท ำให้ก ำรดำเนิน งำนล่ำ ช้ำ ส่ง ผลให้ก ำรใช้จ่ำ ยงบประมำ ณไม่เ ป็น ไปตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่กำหนด
3. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดสรรงบประมำณมำเป็นช่วง ทำให้ต้อง
อนุม ติง บประมำณโครงกำรบำงส่ว นที่จำเป็นต้องดำเนิน กำรไปก่อน ซึ่ง ไม่เ ต็ม งบประมำณตำมโครงกำร
ที่กำหนด
4. โครงกำรที่ดำเนินกำร งบประมำณได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ จัดสรรให้ไ ม่เต็มตำมโครงกำร
ทำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำ ยงบประมำณที่กำหนด (ต้อ งจัดสรรงบประมำณ
ที่ไ ด้รับแต่ละครั้งให้โครงกำรที่จำเป็นดำเนินกำรก่อน)
5. กำรประชุม อบรม หรือนิเทศ ติดตำมโครงกำรต่ำงๆ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เนื่องจำก
กำรแพร่ร ะบำดเชื้อ ไวรัส โคโรนำ 2019 ทำให้ก ำรใช้จ่ำ ยงบประมำณไม่เ ป็น ไปตำมแผนกำรใช้จ่ำ ย
งบประมำณที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ
1. กลุ่มที่ขำดแคลนบุคลำกร ต้องวำงแผนกำรดำเนินโครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ และให้
เป็ น ไปตำมระยะเวลำที่ ก ำหนด เพื่ อ ให้ ก ำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณเป็ น ไปตำมแผนกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ
รำยไตรมำสที่กำหนด
2. คณะกรรมกำรติดตำม เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี ที่ได้รับแต่งตั้งต้องดำเนินกำรกำกับ
ติดตำม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหำกรณีดำเนินกำรไม่ได้หรือดำเนินกำรล่ำช้ำ เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณได้
ตำมเป้ำหมำยเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่กำหนด
3. สรุปปัญหำกำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เข้ำที่ประชุมผู้บริหำรสำนักงำนเขต
พื้นที่ฯ (ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย) เพื่อร่วมกันพิจำรณำและแก้ ไขปัญหำ เพื่อให้กำรใช้จ่ำย
งบประมำณบรรลุตำมแผนที่กำหนด
4. กรณีไม่สำมำรถดำเนินกำรประชุม อบรม หรือ นิเทศตำมโครงกำรที่กำหนดได้ ผู้รับผิดชอบต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรดำเนินงำนหรือโครงกำร เพื่อให้สำมำรถใช้จ่ำยเงินงบประมำณได้ตำมแผนที่กำหนด

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1. ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ เบิกจ่ำย
ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด แต่ไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ.2564 รำยไตรมำส
2. โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ดำเนินกำรแต่ล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยระยะเวลำและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่กำหนด

(นำงสำววิไลลักษณ์ คำดำ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

(นำยสมภำพ นำคพันธ์)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ

