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ระเบียบวาระที ่1 เรือ่งประธานแจ้งทีป่ระชมุทราบ 
   ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 

ระเบียบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม 
    -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที ่3 เรือ่งเสนอเพื่อทราบ 
   3.1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบให้ทุกส่วน
ราชการถือปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตาม
มาตรการโดยเคร่งครัด  สรุปสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับรายจ่ายประจํา ดังน้ี  

3.1.1 การเบิกจ่ายภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 รายจ่าย
ประจําเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.36 และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 88  

3.1.2 รายจ่ายประจํา จะต้องเร่ิมดําเนินการและเบิกจ่ายต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 
สําหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและระยะเวลาท่ีเหมาะสม
เป็นสําคัญ  และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3 ครั้ง งบประมาณจํานวน 4,000,000 บาท 
กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นงบบริหารสํานักงาน(งานประจํา)  15 รายการ  
งบประมาณจํานวน  2,236,000  บาท (เอกสารหมายเลข 1) งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ. 2562  งบประมาณจํานวน  1,370,480 บาท (จัดสรรให้แล้ว 30 โครงการ) งบสํารองจ่าย
รายการจําเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย งบประมาณจํานวน  393,520  บาท ( จัดสรรให้แล้ว 10 โครงการ)  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณ ประจําปี 
2561 ให้ สพป.นราธิวาส เขต 1 ดําเนินงานตามภารกิจ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
 .............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
    



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 การติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 2 และ 3 
 ................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
   4.2 การรายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีได้ดําเนินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการทุกแหล่งงบประมาณ คืองบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพป.นราธิวาส เขต 1 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. 
และงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืนๆ ตามแบบรายงานโครงการ เอกสารหมายเลข 4 (แบบฟอร์มมีใน
เว็บไซต์สํานักงาน) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพร้อมแนบภาพถ่ายส่ง
เป็นแผ่น CD หรือ ทาง E-mail : emes.nara1@gmail.com 
 ................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
    

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
   .............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  โครงการ : เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  52,320.00  19,025.00  33,295.00 36.36

2  โครงการ : ส่งเสริมการดําเนินงานทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์และดําเนินคดีของรัฐ  23,700.00  0.00  23,700.00 0

3  โครงการ : ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  20,590.00  0.00  20,590.00 0

4  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  16,800.00  1,400.00  15,400.00 8.33

5  โครงการ : ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด  14,200.00  0.00  14,200.00 0

6  โครงการ : เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  37,800.00  12,600.00  25,200.00 33.33

7  โครงการ : พัฒนาระบบนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  28,800.00  17,520.00  11,280.00 60.83

8  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(สอนเสริม O-NET) เมือง1  39,200.00  39,200.00  0.00 100

9  โครงการ : ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมือง2  34,160.00  34,160.00  0.00 100

10  โครงการ : ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมือง3  25,620.00  25,620.00  0.00 100

11  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มยี่งอ1  30,800.00  0.00  30,800.00 0

12  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มเครือข่ายยี่งอ2  30,450.00  0.00  30,450.00 0

13  โครงการ : ส่งเสริมรักการอ่านสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บาเจาะ1  33,600.00  16,800.00  16,800.00 50

14  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มบาเจาะ 2  32,200.00  32,200.00  0.00 100

15  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รือเสาะ 1  21,000.00  21,000.00  0.00 100

16  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มอําเภอรือเสาะ2  21,350.00  20,965.00  385.00 98.2

17  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รือเสาะ 3  21,000.00  0.00  21,000.00 0

18  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศรีสาคร  25,200.00  25,200.00  0.00 100

19  โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ  171,600.00  171,290.00  310.00 99.82

20  โครงการ : ส่งเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน  11,290.00  3,752.00  7,538.00 33.23

21  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  39,200.00  37,770.00  1,430.00 96.35

  แผนงาน : แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (งบดําเนินงาน)

  ผลผลิต : งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบท

  กิจกรรม : โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2562



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

22  โครงการ : พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  27,400.00  24,500.00  2,900.00 89.42

23  โครงการ : ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ  90,630.00  8,988.00  81,642.00 9.92

24  โครงการ : เสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  8,250.00  0.00  8,250.00 0

25  โครงการ : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561

 404,120.00  5,060.00  399,060.00 1.25

26  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งเพื่อพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่

 40,000.00  5,900.00  34,100.00 14.75

27  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรณี

เกษียณอายุราชการ

 32,000.00  0.00  32,000.00 0

28  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  14,000.00  0.00  14,000.00 0

29  โครงการ : ส่งเสริมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  3,800.00  0.00  3,800.00 0

30  โครงการ : ส่งเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  19,400.00  0.00  19,400.00 0

รวม  1,370,480.00 522,950.00 847,530.00 38.16



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  272,080.00  0.00  272,080.00 0

2  โครงการ : อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  24,320.00  19,190.00  5,130.00 78.91

3  โครงการ : การจัดแข่งขันกีฬา  14,000.00  10,680.00  3,320.00 76.29

4  โครงการ : ประชุมบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษานราธิวาส เขต 1  16,150.00  15,010.00  1,140.00 92.94

5  โครงการ : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  15,200.00  15,200.00  0.00 100

6  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันครู 62  4,650.00  4,650.00  0.00 100

7  โครงการ : แข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2561

 12,000.00  9,383.00  2,617.00 78.19

8  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

 6,055.00  5,530.00  525.00 91.33

9  โครงการ : โรงเรียนภูมิทัศน์ดีเด่น  12,725.00  4,880.00  7,845.00 38.35

10  โครงการ : ประชุมบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษานราธิวาส เขต 1  16,340.00  16,340.00  0.00 100

รวม  393,520.00 100,863.00 292,657.00 25.63

  แผนงาน : แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (งบดําเนินงาน)

  ผลผลิต : งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบท

   กิจกรรม : งบสํารองจ่ายในรายการที่จําเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย


