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ระเบยีบวาระการประชมุติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณและการดําเนนิงานโครงการประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันที ่3  พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องบานบรุ ีสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 1 
---------------------------- 

 

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



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (67/62 ครั้งที่ 287 ลว. 1  ก.พ. 2562)  224,000.00  0.00  0.00  109,400.00  114,600.00 48.84

รวม  224,000.00  0.00 0 109,400.00 114,600.00 48.84

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นําเครือข่ายท้องถิ่น(Local 

Network;LN)และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น(Local Trainer;LT)ทดแทนผู้เกษียณอายุ 

ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติม (54/62 ครั้งที่ 247 ลว. 17  ม.ค. 2562)

 6,000.00  0.00  0.00  4,988.83  1,011.17 83.15

2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารว่มอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการ

คอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับผู้นําเครือข่ายท้องถิ่น และวิทยากร

เครือข่ายท้องถิ่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (85/62 ครั้งที่ 365 ลว. 26  ก.พ. 2562)

 5,500.00  0.00  0.00  5,496.00  4.00 99.93

3  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (89/62 ครั้งที่ 

383 ลว. 7  มี.ค. 2562)

 44,000.00  0.00  0.00  0.00  44,000.00 0

รวม          55,500.00 10,484.83 45,015.17 18.89

  กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (N3117)

  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (39001)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000439001000000)

  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (39004)

  ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (2000439004000000)

  กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (N3102)

  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (39002)

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

เอกสารหมายเลข 2



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

 กรุงเทพมหานคร (27/62 ครั้งที่ 108 ลว. 26  พ.ย. 2561)

 9,200.00  0.00  0.00  9,050.00  150.00 98.37

2  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อพิจารณาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (99/62 ครั้งที่ 445 ลว. 26  มี.ค. 2562)

 13,250.00  0.00  0.00  2,940.00  10,310.00 22.19

รวม          22,450.00 11,990.00 10,460.00 53.41

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ (4/62 ครั้งที่ 30 ลว. 29  ต.ค. 2561)  36,960.00  0.00  0.00  26,498.00  10,462.00 71.69

2  เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการ

แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2562(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

การศึกษา) (42/62 ครั้งที่ 199 ลว. 28  ธ.ค. 2561)

 37,300.00  0.00  0.00  37,300.00  0.00 100

3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแล

ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริ

เวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (46/62 ครั้งที่ 217 ลว. 8  ม.ค. 2562)

 15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0

4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาบทบาทของผู้นําในการดําเนินงานพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 

กรุงเทพมหานคร (48/62 ครั้งที่ 225 ลว. 11  ม.ค. 2562)

 15,000.00  0.00  0.00  9,570.00  5,430.00 63.8

  กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ (N3105)

  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000439002000000)

  กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ (N3104)

  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (39002)

  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000439002000000)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

5  ค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย" และค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน สําหรับเครือ

จ่ายท้องถิ่น(LN)และวิทยากร(LT) (56/62 ครั้งที่ 263 ลว. 23  ม.ค. 2562)

 5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0

6  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการ

แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) (87/62 ครั้งที่ 380 

ลว. 5  มี.ค. 2562)

 10,350.00  0.00  0.00  8,550.00  1,800.00 82.61

รวม          82,650.00 55,420.00 27,230.00 67.05

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช่วย ปี พ.ศ.2560 (25/62 ครั้งที่ 96 ลว. 21  พ.ย. 2561)

 9,600.00  0.00  0.00  7,736.00  1,864.00 80.58

2  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคฎ้มครองนักเรียน (84/62

 ครั้งที่ 367 ลว. 26  ก.พ. 2562)

 30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0

3  ค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (93/62 

ครั้งที่ 405 ลว. 13  มี.ค. 2562)

 67,500.00  0.00  0.00  57,990.00  9,510.00 85.91

รวม 107100  0.00 0 65,726.00 41,374.00 61.37

  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (39002)

  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000439002000000)

  กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (N3107)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายดําเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 

(29/62 ครั้งที่ 134 ลว. 4  ธ.ค. 2561)

 20,000.00  0.00  0.00  5,985.00  14,015.00 29.93

2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมการ

ส่งเสริมทักษะอาชีพในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมร ี(114/62 ครั้งที่ 515 ลว. 25  เม.ย. 

2562)

 94,000.00  0.00  0.00  0.00  94,000.00 0

รวม  114,000.00  0.00 0 5,985.00 108,015.00 5.25

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (60/62 ครั้งที่ 271 ลว. 28  ม.ค. 2562)

 411,600.00  0.00  0.00  0.00  411,600.00 0

รวม         411,600.00  0.00 0 0.00 411,600.00 0

  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (39002)

  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000439002000000)

  กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (N3106)

  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (33061)

  โครงการ: ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000433061000000)

  กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (N3097)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ผอ.สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม โครงการโรงเรียนร่วม

พัฒนา Partnership School Project รฎ่นที่ 1 (37/62 ครั้งที่ 172 ลว. 19  ธ.ค. 2561)

 7,500.00  0.00  0.00  7,500.00  0.00 100

2  ค่าใช้จ่ายของผอ.โรงเรียนในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม

การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ครั้งที่

 1/2562 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอิมพิเรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ล 

รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (45/62 ครั้งที่ 213 ลว. 7  ม.ค. 2562)

 16,400.00  0.00  0.00  16,300.00  100.00 99.39

3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผฎ้อํานวยการโรงเรียนใน

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (76/62 ครั้งที่ 315 ลว. 11  ก.พ. 2562)

 60,000.00  0.00  0.00  14,280.00  45,720.00 23.8

4  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสรุปแนว

ทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต ภายใต้โครงการทํามาค้าขายของดรง

เรียนโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ในพื้นที่

ภาคใต้ วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 ณ โรง (91/62 ครั้งที่ 392 ลว. 11  มี.ค. 2562)

 59,320.00  0.00  0.00  14,600.00  44,720.00 24.61

รวม         143,220.00 52,680.00 90,540.00 36.78

  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (33061)

  โครงการ: ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000433061000000)
  กิจกรรม : สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา (N3091)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  การดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (100/62 ครั้งที่ 453 ลว. 27  มี.ค. 2562)

 8,040.00  0.00  0.00  0.00  8,040.00 0

2  ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมการใช้งาน และการบํารุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาน

ดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box วันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที 

จังหวัดนนทบุรี (105 ครั้งที่ 463 ลว. 29  มี.ค. 2562)

 6,940.00  0.00  0.00  0.00  6,940.00 0

รวม          14,980.00  0.00 0 0 14,980.00 0

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจดัการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ (28/62 ครั้งที่ 128 ลว. 3  ธ.ค. 2561)  360,000.00  0.00  0.00  0.00  360,000.00 0

2  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (60/62 ครั้งที่ 271 ลว. 28  ม.ค. 2562)

 554,350.00  0.00  0.00  85,598.00  468,752.00 15.44

รวม  914,350.00  0.00 0 85,598.00 828,752.00 9.36

  โครงการ: ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000433061000000)

  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (33061)

  กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (N3095)

  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (33061)

  โครงการ: ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000433061000000)

  กิจกรรม : ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (N3096)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ ในการ

ประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮิพ 

กรุงเทพมหานคร (47/62 ครั้งที่ 229 ลว. 10  ม.ค. 2562)

 12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100

2  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนใน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ประจําปีการศึกษา 2561 (75/62 ครั้งที่ 327 ลว. 12  ก.พ. 2562)

 335,000.00  0.00  0.00  333,279.00  1,721.00 99.49

3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนใน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ (88/62 ครั้งที่ 386 ลว. 7  มี.ค. 2562)

 40,000.00  0.00  0.00  8,000.00  32,000.00 20

รวม  387,000.00  0.00 0 353,279.00 33,721.00 91.29

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามของคณะกรรมการนิเทศจิตอาสาประจําเขตพื้นที่

การศึกษาของภาคเรียนที่2/2561 และภาคเรียนที่ 2/2562 ตามโครงการจัดการเรียนรฎ้

วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์

พระราชา" (63/62 ครั้งที่ 280 ลว. 28  ม.ค. 2562)

 176,000.00  0.00  0.00  38,567.00  137,433.00 21.91

รวม         176,000.00  0.00 0 38,567.00 137,433.00 21.91

  กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรฎ้ภาษาไทย (N3098)

  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (33061)

  โครงการ: ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000433061000000)

  กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (N3089)

  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (33061)

  โครงการ: ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000433061000000)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทําแผนการทดสอบ

ความสามารพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ วันที่ 28-30 ต.ค 2561 โรงแรมริเวอร์ไซด์ 

กรุงเทพ (15/62 ครั้งที่ 59 ลว. 9  พ.ย. 2561)

 11,960.00  0.00  0.00  11,960.00  0.00 100

2 เพื่อดําเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) (61/62 ครั้ง

ที่ 276 ลว. 29  ม.ค. 2562)

 163,232.00  0.00  0.00  108,900.00  54,332.00 66.71

รวม  175,192.00  0.00 0 120,860.00 54,332.00 68.99

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วย

ระบบทางไกล วันที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงแรมแมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (43/62 

ครั้งที่ 196 ลว. 3  ม.ค. 2562)

 4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100

2  ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระหว่าง 

เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

(STEM Education) (65/62 ครั้งที่ 261 ลว. 31  ม.ค. 2562)

 33,000.00  0.00  0.00  16,348.00  16,652.00 49.54

3  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลฎ่ฎอนการจัดการ

เรียนรฎ้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมีกําหนดการอบรมครูพี่เลี้ยง 4 ช่วง (92/62

 ครั้งที่ 401 ลว. 12  มี.ค. 2562)

 12,350.00  0.00  0.00  0.00  12,350.00 0

รวม  49,350.00  0.00 0 20,348.00 29,002.00 41.23

  แผนงาน : บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (32031)

  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000432031000000)

  กิจกรรม : การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (N3079)

  แผนงาน : บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรฎ้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (32031)

  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000432031000000)

  กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (N3076)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน

ต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป(HighScope) (58/62 ครั้งที่ 273 ลว. 25  ม.ค. 2562)

 27,500.00  0.00  0.00  4,500.00  23,000.00 16.36

2  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินผล กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

(82/62 ครั้งที่ 349 ลว. 20  ก.พ. 2562)

 32,000.00  0.00  0.00  7,510.00  24,490.00 23.47

รวม  59,500.00  0.00 0 12,010.00 47,490.00 20.18

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  เพื่อดําเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) (61/62 

ครั้งที่ 276 ลว. 29  ม.ค. 2562)

 170,558.00  0.00  0.00  167,154.50  3,403.50 98

รวม  170,558.00  0.00 0 167,154.50 3,403.50 98

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2561 (72/62 ครั้งที่ 314 ลว. 7  ก.พ. 2562)

 748,560.00  0.00  0.00  603,290.00  145,270.00 80.59

รวม  748,560.00  0.00 0 603,290.00 145,270.00 80.59

  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000432031000000)

  แผนงาน : บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (32031)

  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000432031000000)

  กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (N3082)

  แผนงาน : บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (32031)

  กิจกรรม : การพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (N3078)

  แผนงาน : บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (32031)

  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000432031000000)

  กิจกรรม : การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ (N3084)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์

ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ ระหว่างวันที่ 29 

มีนาคม 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมลี การ์เดน (97/62 ครั้งที่ 434 ลว. 22  มี.ค. 2562)

 12,000.00  0.00  0.00  1,840.00  10,160.00 15.33

รวม  12,000.00  0.00 0 1,840.00 10,160.00 15.33

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ "MOE CUP" ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา

 2561 ระดับจังหวัด (39/62 ครั้งที่ 185 ลว. 24  ธ.ค. 2561)

 1,436,500.00  0.00  0.00  823,655.00  612,845.00 57.34

2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับ ผอ.โรงเรียนในดครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต

 ภายใต้โครงการทํามาค้าขายของโรงเรียน (95/62 ครั้งที่ 425 ลว. 19  มี.ค. 2562)

 8,200.00  0.00  0.00  0.00  8,200.00 0

รวม      1,444,700.00  0.00 0 823,655.00 621,045.00 57.01

  แผนงาน : บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรฎ้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (32031)

  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000432031000000)

  กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 ( ์N3080)

  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (04013)

  โครงการ:พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2000404013000000)

  กิจกรรม : พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (N3073)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนและแนวทางการ

ดําเนินงานสําหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว(Roving Teams :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (31/62

 ครั้งที่ 124 ลว. 30  พ.ย. 2561)

 6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100

2  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (36/62 ครั้งที่ 173 ลว. 19  ธ.ค. 2561)  44,400.00  0.00  0.00  13,541.00  30,859.00 30.5

3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 

โรงแรมริเวอร์โวด์ กรุงเทพมหานคร (64/62 ครั้งที่ 282 ลว. 30  ม.ค. 2562)

 6,000.00  0.00  0.00  5,481.00  519.00 91.35

รวม  56,400.00  0.00 0 25,022.00 31,378.00 44.37

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  คา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 

31 ขา" ครั้งที่ 14 (55/62 ครั้งที่ 258 ลว. 22  ม.ค. 2562)

 55,500.00  0.00  0.00  55,500.00  0.00 100

รวม  55,500.00  0.00 0 55,500.00 0 100

  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (2000433062000000)

  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (33062)

  กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (N3100)

  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (33062)

  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (2000433062000000)

  กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (N3099)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการ

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560 

(41/62 ครั้งที่ 176 ลว. 26  ม.ค. 2562)

 18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0

รวม  18,000.00  0.00 0 0 18,000.00 0

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบกิจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความ

ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณา

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (66/62 ครั้งที่ 286 ลว. 30  ม.ค. 

 8,000.00  0.00  0.00  2,160.00  5,840.00 27

2  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของดครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) (102/62 ครั้งที่ 442 ลว. 26  มี.ค. 2562)

 250,000.00  0.00  0.00  100,900.00  149,100.00 40.36

รวม  258,000.00  0.00 0 103,060.00 154,940.00 39.95

  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (39007)

  ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (2000439007000000)

  กิจกรรม : การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (N3121)

  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (61037)

  โครงการ:เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000461037000000)

  กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรฎ้ในการป้องกันและปราปรามการทุจริต (N3126)



ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขยายผลการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อ

เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (106 

ครั้งที่ 466 ลว. 29  มี.ค. 2562)

 10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0

รวม  10,000.00  0.00 0 0 10,000.00 0

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (106/62 ครั้งที่ 466 ลว. 29  มี.ค. 2562)

 250,000.00  0.00  0.00  0.00  250,000.00 0

รวม  250,000.00  0.00 0 0 250,000.00 0

ที่ รายการ ได้รับจัดสรร ผูกพัน
เบิกจ่าย

ผูกพัน
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

1  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผฎ้จัดการ

ค่ายเสริมสร้างภูมิคฎ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (77/62 ครั้งที่ 300 ลว. 8  ก.พ. 2562)

 5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0

2  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  225,000.00  0.00  0.00  0.00  225,000.00 0

รวม  230,000.00  0.00 0 0 230,000.00 0

  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (61037)

  โครงการ:เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000461037000000)

  กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (N3074)

  กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (N3124)

  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (61037)

  โครงการ:เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000461037000000)

  กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (N3125)

  แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (06036)

  โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (2000406036000000)


