
รายงาน ณ

งบประมาณ  ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
รายจ่าย อนุมัติ เบิก ผูกพัน (PO) คงเหลือ  การเบิกจ่าย

1

งบด ำเนินงำน 1,857,782.00     693,808.90       2,500.00         1,161,473.10     37.48
งบด ำเนินงำน 322,218.00       172,262.78       149,955.22        53.46

(6311200) 2,180,000.00     866,071.68       2,500.00         1,311,428.32     39.84

งบด ำเนินงำน 252,435.00       105,181.00       147,253.40      0.60                 100.00        กลุ่มอ านวยการ
(6311200)

งบด ำเนินงำน 56,900.00         56,900.00         -                  100.00        นำยรณชัย  ทัดช่อม่วง
(6311200)

งบด ำเนินงำน 109,000.00       6,800.00           102,200.00        6.24           นำยวัลลภ  ไม้จ ำปำ

กิจกรรม : การด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
1.5 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงช้ัน งบด ำเนินงำน 7,000.00           7,000.00           -                -                  100.00 กลุ่มนิเทศฯ

(6211200)

2,605,335.00     1,041,952.68     149,753.40      1,413,628.92     45.74
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรม : การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
งบรำยจ่ำยอ่ืน 38,900.00         24,909.00         -                13,991.00         64.03 กลุ่มนโยบายและแผน
(6311500)

งบรำยจ่ำยอ่ืน 45,400.00         30,320.00         -                15,080.00         66.78 กลุ่มอ านวยการ
(6311500)

งบรำยจ่ำยอ่ืน 80,000.00         9,395.00           -                70,605.00         11.74 กลุ่มนิเทศฯ
(6311500)      และยุทธศำสตร์ 

1.7 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในศึกษำธิกำรจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส าหรับปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ทุกผลผลิต/โครงการ)

31/03/2563

ท่ี รายการ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

จ านวนเงิน

1.4 ค่ำใช้จ่ำย อบรม นบส.

กิจกรรม : การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

1.2 ค่ำเช่ำรถยนต์ เดือนละ 21,036.20 บำท  

1.3 ค่ำใช้จ่ำย อบรม ส.นบส.

ผลผลิต : โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
1.1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค

1.6 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.8 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 



งบประมาณ  ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
รายจ่าย อนุมัติ เบิก ผูกพัน (PO) คงเหลือ  การเบิกจ่าย

ท่ี รายการ
จ านวนเงิน

งบรำยจ่ำยอ่ืน 100,000.00       -                  -                100,000.00        0.00
(6311500)

2

งบด ำเนินงำน 155,000.00       64,200.00         -                90,800.00         41.42
(6211200)

3

งบด ำเนินงำน 400,000.00       280,993.00       -                119,007.00        70.25 กศจ. / อกศจ.
(6211200)

4

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งบเงินอุดหนุน 30,000.00         17,866.00         -                12,134.00         59.55 กลุ่มลูกเสือฯ
นักศึกษำ และศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (6311410)

5

งบรำยจ่ำยอ่ืน 10,000.00         10,000.00         -                -                  100.00 กลุ่มลูกเสือฯ
(6311500)

งบรำยจ่ำยอ่ืน 30,000.00         30,000.00         -                -                  100.00 กลุ่มลูกเสือฯ
(6211500)

งบรำยจ่ำยอ่ืน 183,050.00       -                  -                183,050.00        0.00 กลุ่มลูกเสือฯ
(6311500)

223,050.00       40,000.00         -                183,050.00        17.93

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม กศจ./ อกศจ.

กิจกรรม : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1.9 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคล่ือนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
     และประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด โดยผ่ำนกลไกของ กศจ.

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
5.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ศธ. จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์

5.2 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย

5.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา



งบประมาณ  ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
รายจ่าย อนุมัติ เบิก ผูกพัน (PO) คงเหลือ  การเบิกจ่าย

ท่ี รายการ
จ านวนเงิน

6

งบด ำเนินงำน 11,578.00         11,578.00         -                  100.00 กลุ่มเอกชน
(6211200)

งบด ำเนินงำน 30,000.00         -                  30,000.00         0.00 กลุ่มเอกชน
(6211200)

41,578.00         11,578.00         -                30,000.00         27.85

7

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 งบเงินอุดหนุน 40,000.00         40,000.00         -                -                  100.00 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
(6311410)

8 แผนงาน : บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้

งบรำยจ่ำยอ่ืน 162,750.00       7,000.00           -                155,750.00        4.30 กลุ่มนิเทศฯ
(6211500)

งบรำยจ่ำยอ่ืน 80,000.00         8,009.76           -                71,990.24         10.01 กลุ่มนิเทศฯ
(6211500)

งบรำยจ่ำยอ่ืน 38,900.00         2,886.00           -                36,014.00         7.42 กลุ่มนิเทศฯ
(6211500)

9
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบด ำเนินงำน 853,788.00       814,432.26       -                39,355.74         95.39
(6211200)

8.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

8.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี
                  
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ค่ำเช่ำบ้ำน
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : การด าเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

กิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
8.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร TFE (Teams For Education)

                  

ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการอุดหนุน
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน
6.1 ค่ำใช้จ่ำยเข้ำร่วมประชุมสัมมนำพัฒนำประสิทธิภำพกำรพิจำรณำอนุมัติ/อนุญำต
     ในกำรด ำเนินกิจกำรของโรงเรียนเอกชน

6.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภำค
     ( ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน )



งบประมาณ  ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
รายจ่าย อนุมัติ เบิก ผูกพัน (PO) คงเหลือ  การเบิกจ่าย

ท่ี รายการ
จ านวนเงิน

10

งบรำยจ่ำยอ่ืน 40,000.00         11,545.50         -                28,454.50         28.86 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
(6311500)

งบรำยจ่ำยอ่ืน 200,000.00       1,260.00           198,740.00        0.63 กลุ่มพัฒนาการศึกษา

(6311500) 240,000.00       12,805.50         -                227,194.50        5.34
11

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ สู่กำรปฏิบัติ งบรำยจ่ำยอ่ืน 259,480.00       -                  -                259,480.00        0.00 กลุ่มลูกเสือฯ
(6311500)

12
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้

งบรำยจ่ำยอ่ืน 156,480.00       95,930.00         60,550.00         61.30 กลุ่มนิเทศฯ
(6311500)

13 แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต : โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

งบรำยจ่ำยอ่ืน 3,827.69           3,827.69           -                  100.00 กลุ่มนโยบายและแผน
(6311500)

14

งบรำยจ่ำยอ่ืน 45,000.00         -                  45,000.00         0.00 กลุ่มลูกเสือฯ
(6311500)

ระหว่ำงเดือน มีนำคม - กันยำยน 2563

5,599,488.69    2,506,104.89    149,753.40     2,943,630.40     47.43

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรตรวจติดตำมควำมประพฤนักเรียนและนักศึกษำ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับกระบวนกำรคิดสร้ำงสังคมสุจริตของกระทรวงศึกษำธิกำร

รวมงบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน และงบเงินอุดหนุน

(คชจ.เดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมปฏิบัติกำรขับเคล่ือนกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับ

แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
10.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
     และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563

10.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ือนงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนท่ี

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชน
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดับชำติ

กิจกรรม : สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร)

                  

ผลผลิต : โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน
กิจกรรม : การขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



งบประมาณ  ร้อยละ ผู้รับผิดชอบ
รายจ่าย อนุมัติ เบิก ผูกพัน (PO) คงเหลือ  การเบิกจ่าย

ท่ี รายการ
จ านวนเงิน

15

งบลงทุน 1,278,000.00     -                  -                1,278,000.00     0.00
(6311310)

งบลงทุน 291,600.00       -                  -                291,600.00        0.00
(6311310)

งบลงทุน 688,900.00       -                  -                688,900.00        0.00
(6311310)

งบลงทุน 70,200.00         -                  -                70,200.00         0.00
(6311310)

งบลงทุน 2,876,000.00     -                  -                2,876,000.00     0.00
(6311310)

5,204,700.00    -                 -               5,204,700.00     0.00
10,804,188.69   2,506,104.89    149,753.40     8,148,330.40     24.58

**มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือส านักงบประมาณ ท่ี นร 0702/232 ลว. 13 มกราคม 2563

งบลงทุน งบประจ ำ รวม งบลงทุน งบประจ ำ รวม งบลงทุน งบประจ ำ รวม
8% 28% 23% 0.00% 38.52% 38.52% 0.00% 10.52% 15.52%
40% 58% 54% 0.00% 47.43% 24.58% 0.00% -10.57% -29.42%
65% 80% 77%
100% 100% 100%

งบประมาณรายจ่าย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ผูกพัน คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย

งบด ำเนินงำน 4,055,701.00         2,213,155.94         149,753.40          1,662,791.66         58.26%

งบรำยจ่ำยอ่ืน 1,473,787.69         235,082.95            -                    1,238,704.74         15.95%

งบเงินอุดหนุน 70,000.00             57,866.00             -                    12,134.00              82.67%

งบลงทุน 5,204,700.00         -                      -                    -                      0.00%

รวมท้ังส้ิน 10,804,188.69      2,506,104.89        149,753.40        8,148,330.40        24.58%

ส้ินไตรมำสท่ี 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)     

เป้าหมาย

ส้ินไตรมำสท่ี 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)    
ส้ินไตรมำสท่ี 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)   

15.1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา
กิจกรรม : การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

15.3 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

15.2 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

15.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย

ส้ินไตรมำสท่ี 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)    

15.5 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง (ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ศธจ.)

รวมงบลงทุน
รวมท้ังส้ิน

เบิกจ่าย/ผูกพัน จริง


