
รายละเอียดการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 5,000,000 บำท  
และแยกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็น 2 ส่วน คือ 

1. จัดตั้งงบประมำณเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  (งบประจ ำ)  จ ำนวน  3,000,500.-  บำท 
2. จัดตั้งงบประมำณขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  จ ำนวน  1,999,500.-บำท 

จ ำแนกเป็น  2  ประเภทกำรขับเคลื่อน  ดังนี้ 
2.1 จัดตั้งงบประมำณบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจกลุ่ม   
2.2 จัดตั้งงบประมำณขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมกยุทธศำสตร์   

แผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่ (งบประจ า) 
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

รายการ 

งบบริหาร
จัดการ

ส านักงาน  
(งบประจ า) 

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

บาท บาท บาท บาท บาท 

1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 
2,500,500 

 
500,000 750,000 750,000 500,000 2,500,500 

 
1.1 งบกลำง กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน 496,000 99,200 148,800 148,800 99,200 496,000 

1.2 พำหนะ ที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
ในกำรประชุม 

200,000 40,000 60,000 60,000 40,000 200,000 

1.3 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 200,000 40,000 60,000 60,000 40,000 200,000 

1.4 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 300,000 60,000 90,000 90,000 60,000 300,000 

1.5 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 60,000 90,000 90,000 60,000 300,000 

1.6 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 15,000 3,000 4,500 4,500 3,000 15,000 

1.7 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

100,000 
 

20,000 30,000 30,000 20,000 100,000 
 

1.8 ค่ำจ้ำงเหมำลูกจ้ำงช่ัวครำว 889,500 177,900 266,850 266,850 177,900 889,500 
2. ค่าสาธารณูปโภค 500,000 100,000 150,000 150,000 100,000 500,000 

2.1 ค่ำไฟฟ้ำ 308,000 61,600 92,400 92,400 61,600 308,000 

2.2 ค่ำโทรศัพท์ 70,000 14,000 21,000 21,000 14,000 70,000 

2.3 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข 90,000 18,000 27,000 27,000 18,000 90,000 

2.4 ค่ำอินเตอร์เนต็รำยเดือน 32,000 6,400 9,600 9,600 6,400 32,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,500 600,100 900,150 900,150 600,100 3,000,500 
 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( 1 ตุลาคม 2561- 31 ธนัวาคม 2561)  ไตรมาสที่ 1 

ที่ โครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ด าเนิน 

การแล้ว 
งบประ 

มาณที่ใช้ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (งบเร่งด่วน) นางสาว

มัณฑนา     
เพ็ชร์ภักดี 

1 ครูพันธุ์ใหม่เข้าใจความหลากหลาย
ระหว่างรุ่น   

151,850  122,702  29,148   

2 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ปฏิบัติงานควบคุมภายใน 2562 

26,580  26,580  0   นางสาว         
นิชานันท์   
สัญญเดช 

3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

81,470  27,670  53,800   นายจิรวัฒน์  
บุญครอง 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( 1มกราคม 2562- 31 มนีาคม 2561)  ไตรมาสที ่2 

ที่ โครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ด าเนิน 

การแล้ว 
งบประ 

มาณที่ใช้ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
โครงการเพ่ือพัฒนางานตามภารกิจารด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ สพม.9) นางสาว

มัณฑนา     
เพ็ชร์ภักดี 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

250,000  30,112  219,888   

2 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
ส านักงานเขต 

102,500  26,000  76,500   นางสาว         
นิชานันท์   
สัญญเดช 

3 ส่งเสริมการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติการ 

50,000  9,560  40,440   นางสุวภรณ์  
พันธ์ลูกฟัก 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานบุคคล 

70,000  38,720  31,280   นางรัตตา     
บุญสงวนศรี 

 

 

 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

( 1มกราคม 2562- 31 มนีาคม 2561)  ไตรมาสที ่2 

ที่ โครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ด าเนิน 

การแล้ว 
งบประ 

มาณที่ใช้ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
โครงการเพ่ือพัฒนางานตามภารกิจารด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ สพฐ.) นางสาวศิริพร    

ขุนภักดี 1 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษา   

งบในโครงการ 
60,000 บาท 

สพฐ. จัดสรรให้ 
30,000 บาท งบ 
สพม. 9 จ านวน 
30,000 บาท 

 12,315  47,685   

2 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ประจ า
2562 
 

งบในโครงการ 
50,000 บาท 

สพฐ. จัดสรรให้ 
20,000 บาท งบ 
สพม. 9 จ านวน 
30,000 บาท 

 3,880  46,120   นายวีรศักดิ์  
ทองบุญฉาย   

3 โครงการการตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการ 

งบ สพฐ.  จัด 
สรรให้(836,150) 

 73,477  762,673   นางรัตตา     
บุญสงวนศรี 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



( 1มกราคม 2562- 31 มนีาคม 2561)  ไตรมาสที ่2 

ที่ โครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ด าเนิน 

การแล้ว 
งบประ 

มาณที่ใช้ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
โครงการเพ่ือพัฒนางานตามภารกิจารด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเร่งดว่น) นางสาว         

นิชานันท์   
สัญญเดช 

1 วันครู"คุณธรรมน าครูไทย สร้าง
เด็กไทยหัวใจซื่อตรง ประจ าปี 
2562 สพม.9 

   160,000     
(งบเร่งด่วน) 

 128,450  31,550   


