


ค ำน ำ 
 

 เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การก ากับติดตามและประเมินผลงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนว
ทางการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงเร่งรัดการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ให้บรรลุเป้าหมาย
การเบิกจ่าย เป็นรายไตรมาส สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตามโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณกรอบวงเงินรวมที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรให้เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาตามบริบท รวมทั้ง
งบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนจัดสรรให้ ตามกรอบภาระงาน 
แนวทางการด าเนินงาน เงื่อนไขความส าเร็จและปฏิทินการด าเนินงาน  อีกทั้งได้ก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุงสุด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การก ากับติดตามและประเมินผลงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในการวางแผนการด าเนินงาน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 

 
        (นายไพฑูรย์   อรุณศรีประดิษฐ์) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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ภาคผนวก 
         ➢ ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ 12/2561                    
              เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
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แผนการบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณ การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
................................................    

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้รับแจ้งกรอบกำรจัดสรร
งบประมำณงบบริหำรจัดกำรและพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 โดยประมำณ 5,000,000 บำท และงบประมำณที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดสรรให้เพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำย โครงกำร/กิจกรรมและข้อสั่ง
กำรให้ระหว่ำงปี   ทั้งนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ภำยใต้บริบท 
สภำพปัญหำ และ กำรพัฒนำต่อยอด มุ่งสู่กำรเป็น “นครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ” ก ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน แผนกำรบริหำรงบประมำณ และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แนวทำง
ก ำกับติดตำมและประเมินผล ในส่วนของงบบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ ที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้งจัดสรรงบประมำณเป็นกรอบรวม โครงกำร/กิจกรรม รวม จ ำนวน 48 โครงกำร/
กิจกรรม งบประมำณที่ตั้งไว้ จ ำนวน 5,972,610 บำท ดำมเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 หน้ำ 77 - หน้ำ 80  และงบประมำณตำมโครงกำรที่ สพฐ.ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
พร้อมจัดสรรงบประมำณเป็นรำยกำร ก ำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมรอบระยะเวลำที่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรร และ ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 120,777,462 บำท  
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกรำคม 2562)  ในส่วนกรอบวงเงินรวม 5,000,000 บำท  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และแนวทำงกำรก ำกับติดตำม
และประเมินผล  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือก ำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เป็นรำยไตรมำส 
2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำกับติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
เป้าหมาย 
 งบประมำณท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้ส ำหรับบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำกำรศึกษำตำมบริบท ที่ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562  และ งบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้เป็นรำยโครงกำร/
กิจกรรม ซึ่งก ำหนดปฏิทินและแนวทำงกำรด ำเนินงำนเป็นครั้ง ๆ  ทั้งนี้ ก ำหนดติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
เป็นรำยไตรมำส ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13  ธันวำคม 2562 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหารจัดการและงบพัฒนาการศึกษา ภาพรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ล ำดับโครงกำร
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. หน้ำเอกสำร

1 การส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม 30,000 30,000 น.ส.นิภารัตน์ เช้ือสาย กิจกรรม 1.2 

หน้า 81
2 การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีสุจริต 90,000 90,000 น.ส.วิไล  คชศิลา กิจกรรม 3.3

หน้า 84
3 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 26,000 26,000 น.ส.ณัฐิกา สุริยาวงษ์ กิจกรรม 1.4

หน้า 90
4 พัฒนาผู้เรียนอ่านเก่ง  เขียนดี  มีทักษะการคิดค านวณ 80,380 80,380 น.ส.บงกช ย้ิมหนองโพธ์ิ กิจกรรม 4.2 

หน้า 92
5 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือรองรับการประเมิน PISA 

2019
20,000 20,000 นางจรรยาพร ยอด

แก้ว /น.ส.ณัฐิกา 
สุริยาวงษ์

กิจกรรม 9.4

หน้า 96

6 โครงการ" ผอ..พบเพ่ือนครู" มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 116,200 116,200 น.ส.นิภารัตน์ เช้ือชาย โครงการ 13

หน้า 99
7 โครงการลับคมครู มุ่งสู่บันไดความส าเร็จ 22,000 22,000 น.ส.ณัฐิกา สุริยาวงษ์ โครงการ 14

หน้า 99

8 โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการจัดการเรียนรู้

แนว Active Learning

30,000 30,000 น.ส.นิภารัตน์

เช้ือชาย

โครงการ 15

หน้า 99

9 โครงการพัฒนาทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และส่ือสาร

ภาษาท่ีสาม

120,000 120,000 นางพัตรา 
เมฆประยูร/
นายประพนธ์ สะสม
ทรัพย์

โครงการ 16

หน้า 100

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือการแข่งขันงานมหกรรม

ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 

400,000 400,000 น.ส.สุกฤตภัทร

ใจร่ืน

โครงการ 17

หน้า 100

11 โครงการการขับเคล่ือนแผนการจัดการศึกษาแนะแนว

เพ่ือการมีงานท า

30,000 30,000 นางจรัสพักตร์  

ชูพิพัฒน์

โครงการ 18

หน้า 100

12 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 20 ปี 17,400 17,400 นางพะเยาว์ เอ่ียมสอาด กิจกรรม 

1.2/1หน้า 103
13 รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ท่ัวไปและลูกจ้างช่ัวคราวให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

100,000 100,000 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 

1.3./2)
หน้า 104

14 การประเมินศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 15,300  2,455 12,845 นางเพชรรุ่ง เอ่ียมธนพรรณ กิจกรรม 1.3/3)

หน้า 104

15 การตรวจเย่ียมและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ

โรงเรียน, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนท่ีไม่มี
ผู้อ านวยการโรงเรียนและข้าราชการครู

60,000 30,000 30,000  นางเพชรรุ่ง เอ่ียมธนพรรณ กิจกรรม 1.4

หน้า 104

โครงกำร/กิจกรรมและแผนกำรใข้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
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ล ำดับโครงกำร
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. หน้ำเอกสำร

16 การประเมินลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

3,600 3,600 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 1.7 

หน้า 106
17 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

ครู มีและเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
(ว21/2560)

39,900 39,900 นางเสริมสุข ประดิษฐข า กิจกรรม 1.8 

หน้า 106

18 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online 75,600 75,600 นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ กิจกรรม 2.1/2)

หน้า 107
19 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มือ

อาชีพ

336,700 336,700 นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ กิจกรรม 2.4

หน้า 108
โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (12 คร้ัง) 244,300 44,300 100,000 100,000 นางพชรภรณ์ เอกสินธ์ุ/ โครงการ 6

นางวิไล เรียนทัพ หน้า 112
21 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งพ่ีเล้ียงพิการ จ านวน 4 ราย 

ประจ าเดือนตุลาคม 2561

37,800 37,800 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 5.8/1)

หน้า 113

22 ค่าจ้างครูข้ันวิกฤต ต.ค.-พ.ย.61 เดือนละ 15,750.-          

จ านวน 1 ราย(ประกันสังคม750.-)

31,500 31,500 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 5.8/2)

หน้า 113

23 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  พ.ย 61- ม.ค.62 3 เดือนๆละ9,450.- 

(ต่อศักด์ิ) 9000+ประกันสังคม

28,350 18,900 9,450 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 

5.8/3) 
หน้า 11324 ค่าจ้างครูธุรการเดือนพ.ย 61 (2 ราย ) 15,120 15,120 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 5.8/4)

หน้า 113

25 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 35,000 35,000 นางสมพร ศรีวราสาสน์ กิจกรรม 4.2

หน้า 116
26 โครงการ ICT เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ปีงบประมาณ 2562

138,000 138,000 นางยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ โครงการ 7

หน้า 118
27 ค่าเช่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัย firewall Fortigate 60c 

ส าหรับ Server ของสพป. นครปฐม เขต 1

14,000 14,000 น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง  กิจกรรม 7.4

หน้า 119
28 จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน ปี 63 17,790 17,790 นางสมหมาย ดอกจันทน์ กิจกรรม 8.1

หน้า 119
29 ตรวจสอบข้อมูลส่ิงก่อสร้างสถานศึกษา B-OBEC 18,000 18,000 นางสมหมาย ดอกจันทน์ กิจกรรม 8.2

หน้า 119
30 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School )

 ปีงบประมาณ  2562

70,000 70,000 นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ โครงการ 2

หน้า 124
31 การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
สู่สถานศึกษาอย่างย่ังยืน

101,520 101,520 นายประพนธ์  สะสมทรัพย์ กิจกรรม 3.2

หน้า 125

32 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

30,000 30,000 นางวิไล  คชศิลา กิจกรรม 1.2 

หน้า 129
33  ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา

34,800 34,800 นางวิไล  คชศิลา กิจกรรม 1.4

หน้า 130

ผู้รับผิดชอบ

20

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

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

34 โครงการการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 180,000 20,000 100,000 60,000 นางจรรยาพร ยอดแก้ว โครงการ 2

หน้า 130
35 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2562

35,000 35,000 นายดุสิต หังเสวก กิจกรรม 2.5

หน้า 131
36 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับอ าเภอ (1 ต าบล

1 โรงเรียนคุณภาพ)  (สพฐ.)

3,505 3,505 นางสมพร เมืองแป้น กิจกรรม 4.2

หน้า 132

37 โครงการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 334,100 334,100 น.ส.วิไล คชศิลา โครงการ 6

หน้า 134
38 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 109,780 89,850 19,930 น.ส.สุพิชฌาย์ 

นราทอง

กิจกรรม 7.1

หน้า 135
39 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงินและพัสดุ

ในสถานศึกษา

99,000 99,000 นายสุธี  เพ่ิมพูนขันติสุข กิจกรรม 7.2

หน้า 136

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 15,800 15,800 นางพชรภรณ์ เอกสินธ์ุ กิจกรรม 7.7

เก่ียวกับมาตรฐาน การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ /นางวิไล เรียนทัพ หน้า 137

41 การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสพป.ด้าน

ระบบการส่ือสารการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
สพป.นครปฐม เขต 1 ผ่านระบบ Internet

30,000 30,000 นางเบญญพัฒน์ สุอมรา กิจกรรม 7.8

หน้า 138

42 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ด้วยกิจกรรม 5 ส.

10,000 10,000 นางสมใจ กายเย็น กิจกรรม 7.9 

หน้า 138
43 เติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์สู่องค์กร 12,290 12,290 นางพชรภรณ์ เอกสินธ์ุ กิจกรรม 7.11

หน้า 139/นางวิไล เรียนทัพ    หน้า 139
44 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนมาตรฐาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

35,500 35,500 นางสมใจ กายเย็น โครงการ 8

หน้า 139
45 ประชุม custer การด าเนินการ ภาค ข คัดเลือกบุคคลเพ่ือ

บรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผอ สพท.

4,325 4,325 นางสมพร เมืองแป้น กิจกรรม 10.3

หน้า 142
46 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา ปีการศึกษา 2562

78,600 78,600 น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง โครงการ 12

หน้า 143
47 โครงการบริหารจัดการส านักงาน/ด าเนินงานตามนโยบาย

เร่งด่วน

 -งบประจ า (บริหารจัดการส านักงาน/ค่าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ 2,295,450 2,295,450 นายสุธี เพ่ิมพูนขันติสุข กิจกรรม 13.1

 -ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างช่ัวคราว สพป.นครปฐม เขต 1 (2 คน) หน้า 143
  -ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (1 คน)

48  -งบส ารองส าหรับด าเนินงานตามนโยบายของสพป.นครปฐม 

เขต 1/สพฐ./ศธ./รัฐบาล 
  

300,000 300,000 นางสมพร เมืองแป้น กิจกรรม 13.2

หน้า 144

5,972,610 443,820 3,198,690 1,037,900 1,292,200 

ผู้รับผิดชอบ

รวมท้ังส้ิน

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
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หมายเหตุ  กรอบแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณมำกกว่ำกรอบงบที่จัดสรร โครงกำรที่ 47 ซึ่งจะพิจำรณำ 
              เพ่ิมเติมให้จำกเงินเหลือจ่ำยในไตรมำสที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

1 ค่ำสำธำรณูปโภค 1,148,000 277,100  277,200   316,700 277,000  1,148,000 

1.1 ค่าไฟฟ้า 880,000    210,000  210,000   250,000 210,000  880,000   

1.2 ประปา 42,000     10,500   10,500    10,500  10,500    42,000     

1.4 ค่าโทรศัพท์ 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     

2 ค่ำวัสดุ (ส ำนักงำน) 740,000    186,000  191,000   180,000 183,000  740,000   

3 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 200,000    53,000   50,000    49,500  47,500   200,000   

4 ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ(OT) 50,000     -        -         12,000  38,000   50,000     

5 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/รถยนต์ 180,000    60,000   60,000    -       60,000   180,000   

6 ค่ำเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพำหนะ 12,000     3,000     3,000      3,000    3,000     12,000     

7 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 470,000    115,000  114,000   111,500 129,500  470,000   

 7.1 จ้างถ่ายเอกสาร 35,000     10,000   9,000      6,500    9,500     35,000     

 7.2 จ้างเหมาก าจัดปลวก 15,000     -        -         -       15,000    15,000     

 7.3 จ้างลูกจ้างช่ัวคราว 360,000    90,000   90,000    90,000  90,000    360,000   

 7.4 จ้างผู้ดูแลระบบ 60,000     15,000   15,000    15,000  15,000    60,000     

2,800,000 694,100  695,200   672,700 738,000  2,800,000 รวมท้ังส้ิน

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2562

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ท่ี รำยกำร ยอดจัดสรร รวม
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  แผนการบริหารงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ สพฐ.จัดสรรภาพรวม 

 

 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ผู้รับผิดชอบ

1 24-ต.ค.-61 39004 n3116 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 6 เดือน (1ตค-31 

มี.ค 62)

1,927,800 จ่ายครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  34 ราย จ้าง 6 เดือน 

(1.ต.ค -31 มี.ค)

963,900     963,900     

2 25-ต.ค.-61 38008 n3101 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน (1 ต.ค. - 31 ธ.ค 61) 13 อัตรา 680,721 จ่ายค่าพนักงานราชการ (ประกันสังคม) 680,721     
3 25-ต.ค.-61 39002

39002
39002

n3102

n3104
n3105

งบบริหำรส ำนักงำน คร้ังท่ี 1 (เขตละ 2,000,000) 2,000,000 จัดสรรให้กลุ่มการเงินฯ 995,450 ท่ีเหลือ กลุ่ม

แผนฯ จัดสรรให้โครงการต่างๆ

1,500,000   500,000     กลุ่มแผน

4 30-ต.ค.-61 39002 n3109 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ค่าจ้าง 15,000) 58 ราย 5,481,000 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ

โรงเรียนพาะธุรการโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรงบฯ
 11,801.บ.

2,740,500   2,740,500   กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์/บุคคล

5 30-ต.ค.-61 439001 n3102 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 17 แห่ง (โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์พัฒนาทักษะ) 928,000 จัดสรรให้โรงเรียน 17 แห่ง เพ่ือเป็นค่า

ครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่ ากว่า 1 ล้าน รายการโต๊ะ 
เก้าอ้ีนักเรียน

928,000     กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์

6 31 ต.ค 61 39002 n3104 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 4 ราย เดือนละ 9,000 บาท 

(พนักงานพิมพ์ดีด เวรยาม พนักงานท าความสะอาด) 6 เดือน

226,800 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พนงพิมพ์ดี

 พนง. ท าความสะอาด และเวรยาม

113,400     113,400     กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์/บุคคล
7 31-ต.ค.-61 438008 n3101 จัดสรรงบปี 62 รายการค่าเช่าบ้าน 325,920 เบิกจ่ายผู้มีสิทธ์ิ  18 ราย 162,960     162,960     กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์
8 31-ต.ค.-61 433061 3097 ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (5 เดือน) (1 พ.ย. -31 มี.ค.62) 1,870,000 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง

แผ่นดิน  (งวด 1)

748,000     1,122,000   กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์/บุคคล
9 7-พ.ย.-61 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1 

(3 รายการ) เงินอุดหนุน

33,989,485 แจ้งกลุ่มสินทรัพย์โอนให้โรงเรียน 33,989,485  กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์
10 7-พ.ย.-61 ค่าจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้กับ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด จ านวน 74 รายการ

6,374,780 จัดสรรให้โรงเรียนค่าครุภัณฑ์/สพป.ผู้จัดซ้ือ 6,374,780   กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์
11 8-พ.ย.-61 39002 n3104 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 

เดือนละ 150,00.- จ านวน 36 อัตรา เวลา 6 เดือน(ต.ค.61-มีนาคม 62)

3,402,000 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหา

สถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต (8,180 
อัตรา)

1,701,000   1,701,000   กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์/บุคคล

12 13-พ.ย.-61 432031 n3079 ค่าใช้จายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมช้ีแจงศูนย์สอบความสามารถ

พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน กศ. 2561ฯ วันท่ี 28-30 ต.ค.61 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม

2,880 คชจ.เดินทางไปราชการ 2,880         กลุ่มนิเทศฯ

13 13-พ.ย.-61 433061 n3095 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV และด าเนินกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV

55,000 ส ารวจและจัดสรรงบให้โรงเรียนตามค าขอ 30,000       25,000       กลุ่ม ITEC

ใบงวด วดป รหัสงบ
รหัส

กิจกรรม
รำยกำร  จ ำนวนเงินท่ีโอน กิจกรรมในกำรใช้เงิน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562

ทะเบียนคุมใบงวดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ภำพรวม สพป.นครปฐม เขต 1
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14 13-พ.ย.-61 39002 n3104 ค่าตอบแทนการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรกาโรงเรียนเดือนละ 9,000 บาท 

จ านวน 51 ราย ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.61-มกราคม 62)

1,377,000 จ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 550,800     826,200     กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์

15 13-พ.ย.-61 39002 n3104 ค่าตอบแทนการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ เดือนละ 15000 บาท จ านวน 

12 ราย ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค. 62) +ประกันสังคม

1,134,000 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้กับธุรการ

โรงเรียนคร้ังท่ี 2จัดสรรคร้ังท่ี 1 จ านวน 58 
อัตรา คร้ังท่ี 2 จ านวน 12 อัตรารวม 70 อัตรา

567,000     567,000     กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์/บุคคล

16 22-พ.ย.-61 39002 n3104 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้

บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจ าปีงบ 62 คร้ังท่ี 11 (6 เดือน ตค61-มีค62)

1,797,000 ค่าสาธารณูปโภค 898,500     898,500     สถานศึกษา

17 22-พ.ย.-61 39002 n3105 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อัตราเดือนละ 

15,000 บาท (5 เดือน ต.ค.61-ก.พ. 62)

1,890,000 ค่าตอบแทน 1,134,000   756,000     กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล

18 27-พ.ย.-61 39002 n3106 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการการประเมิน 

(Evaluation Team)สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (คร้ังท่ี 2)

33,820 ค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงานส าหรับ

คณะกรรมการประเมิน ผอ. เขต (คร้ังท่ี 2)

33,820       กลุ่มพัฒนาครูฯ

19 27-พ.ย.-61 433062 n3099 เพ่ือสนับสนุนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคกลางและภาค
ตะวันออก

5,000,000 ค่าใช้จ่ายการจัดงานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนปีการศึกษา2561

5,000,000   กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา

20 27-พ.ย.-61 39002 n3104 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีงบฯ 62 รุ่น 2 ระหว่างวันท่ี 21 -23 ม.ค. 62 ณ
 รร.รอยัลริเวอร์ กทม.

1,300 ค่าใช้จ่ายในการเดินของผู้ตรวจสอบภายใน 

สพท. (ลาวัลย์)

1,300        กลุ่ม ตสน.

21 27-พ.ย.-61 39002 n3104 ค่าตอบแทนค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง อัตราเดือนละ 9000 บาท 

(ประกันสังคม) ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค61-มี.ค.62) (7 อัตรา)

396,900 ค่าตอบแทน 198,450     198,450     กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล

22 4-ธ.ค.-61 433061 n3096 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา/จังหวัด ระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาคและระดับชาติ ระหว่างวันท่ี 
17 ต.ค-16 ธ.ค.61)

260,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์

 ระดับจังหวัด/ภาค

260,000     กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

23 4-ธ.ค.-61 33062 n3100 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนและ

แนวทางการด าเนินงานส าหรับทีมเคล่ือนท่ีเร็ว (Roving Teams:RT) 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันท่ี 1-3 ธ.ค. 61 ณ รร.ริเวอร์ไซด์ กทม.

1,200 คชจ.เดินทางไปราชการ 1,200         กลุ่มนิเทศฯ

24 4-ธ.ค.-61 39002 n3106 เพ่ือด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ

นักเรียน ปีการศึกษา 2562

20,000 การรับนักเรียนปี กศ.2562 2,000         18,000       กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

25 12-ธ.ค.-61 ส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทน (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ส่ิงก่อสร้างท่ีมี

ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท

6,482,500 6,482,500   สถานศึกษา

 จ ำนวนเงินท่ีโอน กิจกรรมในกำรใช้เงิน
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562

ใบงวด วดป รหัสงบ
รหัส

กิจกรรม
รำยกำร
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9-ธ.ค.-62 39002 n3105 ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง สพฐ เจียดจ่ายงบประมาณค่าจ้างเดือนละ

 9,000 บาท (6 เดือน) ต.ค. 61-มี.ค.62  (12 อัตรา) +ประกันสังคม

680,400 จ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานนักการภารโรงในส่วนท่ี

เจียดจ่าย 2,769 อัตรา (มีประกันสังคม)

340,200     340,200     กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล

26 14-ธ.ค.-61 39002 n3105 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะท างานปรับมาตรการจัดสรร

คืนอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ระหว่างวันท่ี 23-24 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.

1,200 ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประชุม          1,200 หน้าห้อง ผอ.เขต

27 14-ธ.ค.-62 32031 n3081 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

รางวัล IQA AWARD ภายใต้เงานมหกรรมความสามารถทางศิลป 
หัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกศ.61ใน 4 ภูมิภาค

155,000 สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษา

ต้นแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

     155,000 กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์/บุคคล

28 19-ธ.ค.-61 39002 n3109 ค่าจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียยน จ านวน 39 อัตรา 

จัดสรร 18 อัตรา เป็นเงิน 510,300 บาท และเจียดจ่าย 21 อัตรา  เป็น
เงิน 537,000 บาท

1,077,300 ค่าจ้างนักการภารโรง จ านวน 18 อัตรา 538,650     538,650     กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์/บุคคล

28/62 21-ธ.ค.-61 433061 n3092 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรงโครงการคืนครูให้

นักเรียน (เดิม) 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 61)  ท่ีไม่ได้รับงบประมาณ จ านวน 
4610 บาท ระยะ 3 เดือน (ต.ค-ธ.ค 61) จ านวน 21 อัตรา

28,350 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภาร

โรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม)

28,350       กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์/บุคคล

29 19-ธ.ค.-61 433061 n3092 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาค

เรียนท่ี2/2561

118,000 จัดสรรให้โรงเรียนหลักท่ีจัดการเรียนรวม 5 แห่ง 59,000       59,000       กลุ่มนโยบายและ

แผน
30 19-ธ.ค.-61 433061 n3096 สนับสนุนจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา2561 เพ่ิมเติม

2,000,000 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลป 

หัตถกรรม ฯ เพ่ิมเติม เขต 1+เขต2+สพม.9

2,000,000   กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

31 21-ธ.ค.-61 433062 n3100 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ

 สพฐ.

36,300 แจ้งกลุ่มพัฒนาครูฯ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

36,300       กลุ่มพัฒนาครูฯ

32 21-ธ.ค.-61 433061 n3091 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการประชุม

 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นท่ี 1

2,500 แจ้งโรงเรียนวัดปลักไม้ลายเข้าประชุม 19 ธ.ค. 

61 ณ สพฐ.

2,500         ร.ร.วัดปลักไม้ลาย

32/62 28-ธ.ค.-61 433061 n3091 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการประชุม

 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project รุ่นท่ี 2

2,500 ค่าเข้าประชุม26 ธ.ค.61 ของผอ.สถานศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

2,500         ร.ร.วัดปลักไม้ลาย

33 27/12/61

คนละ
แหล่งเงิน

38008 

(งบ
ด าเนินงา
น)

n3101 28,800 14,400       14,400       

38008 n3101 694,000 347,000     347,000     

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562
ใบงวด วดป รหัสงบ

รหัส

กิจกรรม
รำยกำร  จ ำนวนเงินท่ีโอน กิจกรรมในกำรใช้เงิน

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม คร้ังท่ี 2

 (13 ราย)

งบบุคลากร

เบิกจ่ายให้พนักงานราชการ                

จ านวน 3 เดือน (ม.ค.-ม.ค. 62)
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34 28-ธ.ค.-61 39002 n3105 เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน

กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

33,400 แจ้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด าเนิน

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล )

33,400       กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา

35 28-ธ.ค.-61 39007 n3121 ค่าพาหนะและค่าเบ้ียเล้ียงของครูผู้ช่วยท่ีเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ

พัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560

7,500 แจ้งกลุ่มพัฒนาครู จัดสรรให้ครูผู้ช่วยโครงการ

ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน เข้าร่วมประชุม วันท่ี
 11-31 ต.ค. 61

7,500         สถานศึกษา

36 4-ม.ค.-62 32031 n3076 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วยมประชุมช้ีแจงการอบรมครูตามแนวทาง

สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ในวันท่ี 24 ธ.ค. 61 ณ ร.ร.แอมบาสเดอร์

1,000 1,000        กลุ่มนิเทศฯ

37 14-ม.ค.-62 39002 n3105 ให้กับผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแล

ระบบการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Onilne  ณ 
โรงแรมริเวอร์ไซค์ กทม. ระว่างวันท่ี 19-21 ธ.ค. 61

2,000 2,000         กลุ่มพัฒนาครูฯ

38 14 ม.ค62 433061 n3091 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเผยแผร่ผลการด าเนินงานของ ศธ สาน

พลังเครือข่าย โรงเรียนร่วมพัฒนา 16-18 ม.ค.62

145,880 จัดสรรให้โรงเรียนวัดปลักไม้ลายและ สพป.ไป

จัดนิทรรศการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่ 
14-18 มค 62

145,880     กลุ่มแผน/นิเทศ

ฯ/รร.วัดปลักไม้
ลาย

39 14-ม.ค.-62 433061 n3091 ค่าใช้จ่าย ผอ.ร.ร.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาน

วัฒตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา 
Partnership School คร้ังท่ี12562 ลว19-21 มค62 ณ โรงแรมอิมพิ
เรียลโกลเด้นไทรแองเก้ิล รีสอร์ท เชียงราย

9,600 แจ้ง ร.ร.วัดปลักไม้ลาย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

เดินทางไปราชการของผอ.ร.ร. ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

9,600         ร.ร.วัดปลักไม้ลาย

40 17-ม.ค.-62 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างประกอบส าหรับ

โรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง จัดสรรให้โรงเรียน  21 
โรง

38,311,700 จัดสรรให้โรงเรียน 38,311,700 กลุ่มสินทรัพย์

41 17-ม.ค.-62 39001 

39002

n3102

n3104

งบบริหำรส ำนักงำน คร้ังท่ี 2 (เขตละ 1,000,000)เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบริหำรส ำนักงำนค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คร้ังท่ี 2

1,000,000 กลุ่มแผนฯ คุมเงินเพ่ือใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ

 กิจกรรม การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
300,000 บาท และ การจัดการศึกษา
ประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 700,000
บาท

1,000,000   กลุ่มนโยบายและ

แผน

42 21 มค 62 32031 n3081 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับการจัดงาน การสัมมนาและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา  2561

45,000 แจ้ง กลุ่มนิเทศฯ จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานเพ่ิมเติม จุดภาคกลางเป็น
เจ้าภาพงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม ฯ

45,000       กลุ่มนิเทศฯ

ใบงวด วดป รหัสงบ
รหัส

กิจกรรม
รำยกำร  จ ำนวนเงินท่ีโอน กิจกรรมในกำรใช้เงิน

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562
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43 28-ม.ค.-62 39002 n3104 

,3109

เพ่ือเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) คร้ังท่ี 2 

ระยะ 3 เดือน (ม.ค.-มีค 62) 39 อัตรา เดือนละ 9,000.-+ประกันสังคม

1,105,650 แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือจัดสรรให้แก่

นักการภารโรง

1,105,650   กลุ่มสินทรัพย์/บุคคล

44 28-ม.ค.-62 32031 n3082 เป็นค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
ไฮสโคป (Highscope) เป็น

8,600 8,600        กลุ่มนิเทศฯ

45 28 มค 62 39002 n3105 ค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน บ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน 
ส าหรับเครือข่ายท้องถ่ิน (LN) และวิทยากรท้องถ่ิน (LT)

5,000 5,000        กลุ่มนิเทศฯ

46 28-ม.ค.-62 33062 n3099 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ. เอพี

 ฮอนด้า ว่ิง 31 ขา คร้ังท่ี 14 /2562

12,800 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค ว่ิง

 31 ขา

12,800       กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

47 28 ม.ค 62 33061 n3096-7 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเล่ือนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

490,050 163,350     163,350     163,350     กลุ่มบริหารงาน

บุคคล

48 30-ม.ค.-62 32031 n3078 เพ่ือด าเนินงานการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2561

276,856 ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (National Test NT) ช้ันป.3 และ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 (NT- 147,248/RT 129,608)

276,856     กลุ่มนิเทศฯ

49 31-ม.ค.-62 32031 n3076 ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบ

ทางไกลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562

27,000 27,000      กลุ่มนิเทศฯ

50 31-ม.ค.-62 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน DLTV 940,000 940,000     กลุ่มสินทรัพย์
51 31-ม.ค.-62 33062 n3100 ค่าใข้จ่ายในการเดินทางส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระหว่างวันท่ี 30 ม.ค.
 -1 ก.พ. 62 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม

1,200 ค่าเดินทางให้ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 1,200        หน้าห้อง ผอ.เขต

52 31-ม.ค.-62 610370 n3126 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณา

การความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทาง
ของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579

6,000 คชจ.เดินทางไปราชการ 6,000        กลุ่มนิเทศฯ

53 31-ม.ค.-62 39004 n3117 ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 266,500 ด าเนนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการเรียน

รวม และกิจกรรม การนิเทศให้ความช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตาม

100,000     166,500     กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

กิจกรรมในกำรใช้เงิน
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562

ใบงวด วดป รหัสงบ
รหัส

กิจกรรม
รำยกำร  จ ำนวนเงินท่ีโอน
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54 12-ก.พ.-62 432031 n3084 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อมสอบมาตรฐานในการสอบ

ปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

815,720 สอบ O-NET 815,720     กลุ่มนิเทศฯ

55 12-ก.พ.-62 433061 n3091 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

70,000 คชจ.เดินทางไปราชการ และกิจกรรมรร.

คุณภาพประจ าต าบล

70,000       กลุ่มนิเทศฯ/

สถานศึกษา

56 12 ก.พ 62 060360 n3074 ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

พัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพ่ือ
ป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

1,500 คชจ.เดินทางไปราชการ 1,500        กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา

57 12 ก.พ 62 เงินอุดหนุนท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2

 ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 2 (อุปกรณ์การเรียน 1,555,575 ,ค่ากิจกรรม
พัฒนาฯ 2,197,875,ค่าจัดการเรียนการสอน 9,247450)

13,000,900 โอนให้โรงเรียน 13,000,900 กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์

58 18-ก.พ.-62 เงินอุดหนุนท่ัวไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2

 ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 2 จัดการศึกษาโดยครอบครัว

33,198 จัดสรรให้เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ภาคเรียนท่ี2/2561 
และภาคเรียนท่ี1/2562 จัดสมทบเพ่ิมกรณีท่ีมี
ครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาเพ่ิมใหม่

33,198       กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา

59 18-ก.พ.-62 39002 n3105 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนารูปแบบ

นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับชาติ ประจ าปี 62  โรงแรมริเวอร์ไซต์ เพลส นนทบุรี

1,900 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 1,900        กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา

60 18-ก.พ.-62 39002 n3105 จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ าปี 2562 ของลูกจ้าง

ช่ัวคราวของ สพป. นฐ 1

51,552 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี 2562 

ของลูกจ้างช่ัวคราวใน สพท.

51,552       กลุ่มบริหาร

สินทรัพย์
61 18-ก.พ.-62 39002 n3105 ค่าใช้จ่ายให้ สพป.ท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการรประกวดรางวัลหน่วยงานผู้มี

ผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. ระดับภาค คร้ังท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ 2561 (Obec Awards)

50,000 จัดกิจกรรม OBEC AWARD 50,000       กลุ่มพัฒนาครูฯ

62 21-ก.พ.-62 32031 n3082 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมท่ี2 การประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี กศ.2561

28,000 พัฒนาจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 28,000       กลุ่มนิเทศฯ

63 21-ก.พ.-62 ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 อุดหนุน

3,656,500 แจ้งจัดสรรให้โรงเรียน /โอนงบให้โรงเรียน 3,656,500   กลุ่มบริหารสินทรัพย์

64 7-ก.พ.-62 39002 n3104 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนค่าจ้างเดือนละ 9,000 เวลา 

3 เดือน(กพ-เมย 62) จ านวน 51 อัตรา

1,377,000 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรกาโรงเรียน 

ค่าจ้างเดือนละ 9000 เป็นเวลา 3 เดือน

918,000     459,000     กลุ่มบริหาร
สินทรัพย์/บุคคล

ใบงวด วดป รหัสงบ
รหัส

กิจกรรม
รำยกำร  จ ำนวนเงินท่ีโอน กิจกรรมในกำรใช้เงิน

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562
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 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ผู้รับผิดชอบ

65 27-ก.พ.-62 39001 n3102 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองวิทยาการ

คอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับผู้น าเครือข่ายท้องถ่ิน 
(LN)  และวิทยากรเครือข่ายท้องถ่ิน (LT) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
 ประเทศไทย จ านวน 6 รุ่น

2,000 คชจ.เดินทางไปราชการ 2,000        กลุ่มนิเทศฯ

66 27-ก.พ.-62 39002 n3107 ค่าใช้จายในการด าเนินงานตามแนวทางการดูแลข่วยเหลือและคุ้มครอง

นักเรียนของ สพฐ.

30,000 ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

30,000      กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

142,296,462 55,738,316 85,548,946 845,850    163,350     

กิจกรรมในกำรใช้เงิน
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ป. พ.ศ.2562

ใบงวด วดป รหัสงบ
รหัส

กิจกรรม
รำยกำร  จ ำนวนเงินท่ีโอน

รวมท้ังส้ิน
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แนวทางการบริหารงบประมาณ การก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1                    

และสถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำรองรับกำรกระจำยอ ำนำจตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำร กำรติดตำมประเมินผลและ
รำยงำน ตำมกรอบงบประมำณท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดสรรให้ภำยใต้แผนงำน 
ผลผลิต/โครงกำรกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือขับเคลื่อน
ภำรกิจสู่เป้ำหมำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จึงก ำหนดแนวทำง         
กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ ปัจจัยควำมส ำเร็จ และกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน ดังนี้  

แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ                                                                        
 1. งบประมำณส ำหรับบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกกำรบริหำรเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

  1.1 มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์และกลุ่มอ ำนวยกำร บริหำรจัดกำร
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ให้เกิด
ประสิทธิภำพได้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้พิจำรณำจัดสรร
งบประมำณเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มต่ำง ๆ ขับเคลื่อนภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ให้ได้มำตรฐำน โดยสรุปกรอบภำระงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี โดยผู้รับผิดชอบจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม เสนอเพ่ือขออนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน                    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผนเพ่ือจัดหำแหล่งงบประมำณ
สนับสนุนโครงกำร และบริหำรจัดกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำนึงถึง
ควำมคุ้มค่ำ ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและ
ระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรคลังที่เกี่ยวข้อง 

1.3 งบประมำณจัดสรรส ำรองไว้ด ำ เนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่วนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน/ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1                    
หรือด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำ โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area Based) 

2. งบประมำณส ำหรับพัฒนำกำรศึกษำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                 
โดยส ำนักต่ำง ๆ จัดสรรให้ตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พร้อมก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน และเป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ชัดเจนตำมยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ผู้รับผิดชอบระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำต้องจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยรองรับตำมแนวทำง ปฏิทินกำรด ำเนินงำน ภำยใต้
งบประมำณที่ สพฐ. ก ำหนดพร้อมขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร 
    3. โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมโครงกำรกิจกรรม ปฏิทิน
กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ กรณีโครงกำรเสร็จสิ้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีงบประมำณ
คงเหลือ หำกประสงค์จะด ำเนินกิจกรรมอ่ืนให้เสนอโครงกำร/กิจกรรม ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน ก่อนเสนอขอ
อนุมัติโครงกำร กรณีไม่ประสงค์ใช้งบประมำณที่คงเหลือ ให้รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมปฏิทินที่ก ำหนดให้กลุ่มนโยบำยและแผนทรำบ 
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อนึ่ง โครงกำรใดได้รับกำรจัดสรรงบประมำณซ้ ำซ้อนให้คืนงบประมำณแก่ส ำนักงำน            
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เพ่ือบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

4. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอ่ืนส ำหรับบริหำรจัดกำรเพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละรำยกำรให้จัดท ำโครงกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไข/แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ
ก ำหนดตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำง       
กำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
13 ธันวำคม 2561  ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 07002/ว 5936 
ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2561 ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ได้ตำมเป้ำหมำย ดังนี้ 

 เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี พ.ศ.2562 รำยไตรมำส (ไม่รวมงบกลำง) ดังนี้ 

ทั้งนี้  หำกส่วนรำชกำรไม่สำมำรถเบิกจ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตำมเป้ำหมำยและหรือ                     
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พ.ศ.2562 ที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงบประมำณจะน ำเป็น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัด               
กำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมค ำสั่งที่ 12/2562  สั่ง ณ วันที่ 18 มกรำคม 2562                 
โดยก ำกับติดตำมเร่งรัดกำรบริหำรงบประมำณให้มีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ภำครัฐ พร้อมทั้งรำยงำนปัญหำอุปสรรคหรือกำรปรับแผนทุกสิ้นไตรมำส และเร่งรัดกำรด ำเนินกำร                
ตำมมำตรกำรดังกล่ำว   
              *** ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมบริหำรจัดกำรตำมรำยละเอียดในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีทั้งแผนงำนและแผนเงิน รวมทั้งเบิกจ่ำยงบประมำณตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนโดยเคร่งครัด                
โดยเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม 2562 ยกเว้น กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ภำยหลังให้เร่งด ำเนินกำรและเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยใน วันที่ 10 กันยายน 2562  หำกมีควำมจ ำเป็น  
ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตำมแผนงำน แผนเงินและปฏิทินที่ก ำหนด ให้เสนอขออนุมัติผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เป็นกรณี ๆ ไป 
 

 

เป้ำหมำย 
ไตรมำส 1 
(ร้อยละ) 

ไตรมำส 2 
(ร้อยละ) 

ไตรมำส 3 
(ร้อยละ) 

ไตรมำส 4 
(ร้อยละ) 

ภำพรวม(ทุกงบ)       32 54 77 100 
งบประจ ำ       20 45 65 100 
งบลงทุน       36 57 80 100 
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 การติดตามประเมินผลและรายงาน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ก ำหนดปฏิทินกำรติดตำม
ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 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)  ภำยในวนัที่   15 ตุลำคม 2562 
 ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ                  
ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด จ ำแนกเป็นรำยโครงกำรตำมปฏิทิน พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงกำร/กิจกรรม
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในระบบ AMSS++ ระหว่ำงด ำเนินกำร และ เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร  และจัดท ำ
รำยงำนเป็นไฟล์เอกสำรรำยงำน หรืออำจจัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำน  แนบภำพถ่ำยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่ง
ให้กลุ่มนโยบำยและแผน เพ่ือบริหำรงบประมำณเหลือจ่ำย หรือจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน               
ในภำพรวมต่อไป 
 กรณีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร ตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของส ำนักนำยกรัฐมนตรี กำรตรวจรำชกำรของ
กระทรวงมหำดไทยและอ่ืน ๆ ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรรำยงำนตำมประเด็นกำรติดตำม/กำรตรวจรำชกำร 
ตำมแบบฟอร์ม/ปฏิทินที่หน่วยงำนนั้น ๆ ก ำหนด 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จักได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำวประมวลผลเป็นภำพรวม สังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด                     
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบนโยบำยต้นสังกัดและหน่วยงำน จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ส ำหรับปรับปรุงพัฒนำงำนและต่อยอดงำนที่ประสบผลส ำเร็จ ตลอดจน                
ใช้เป็นสำรสนเทศในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณถัดไป   

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วม                

ในกำรบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม และปฏิทินที่ก ำหนดเพ่ือให้งำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ค ำนึงถึงประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

2. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สอดคล้องกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change 
Management) แผนจัดกำรควำมรู้ (KM  Action Plan) เพ่ิมขีดสมรรถนะด้ำนสำรสนเทศ ICT เพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน รวมถึงเพ่ิมสมรรถนะบุคลำกร มุ่งให้หน่วยงำนทุกระดับได้มำตรฐำน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

……………………………………………………………….. 
 

โครงการ………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
กลุ่ม……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ......................................................................................................  

งบประมาณ 
    - งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร …………………………………………………………………   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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ผลการด าเนินการ 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
ปัญหา/อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา / ความต้องการพัฒนา ปี 2563 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
แนบรูปภาพกิจกรรม 3-5 ภาพ 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 
 
 


