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ค ำน ำ 
           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   เป็นหน่วยงำน  
ทำงกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีหน้ำที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  และครูในสังกัด จัดกำรเรียนกำรสอนให้เด็กและเยำชน  เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภำพ  มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  และเป็นก ำลังส ำคัญในกำร
พัฒนำประเทศชำติในอนำคต   

          ภำยใต้งบประมำณที่ได้รับจัดสรรอย่ำงจ ำกัด  จึงเป็นภำระหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำฯ  ที่จะต้องบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และกำรที่ผู้บริหำรจะพิจำรณำสั่งกำร
เรื่องใด ๆ ได้นั้น  จ ำเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอส ำหรับพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ      กำรเบิกจ่ำยที่ถูกต้อง
ตำมระเบียบและรวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำ  จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ทั้งนี้  ก็เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำล   ที่มุ่งเพื่อจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
และกำรที่ขับเคลื่อนให้มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลก ำหนด   ยังเป็นกำรช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย  

                     ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและผู้สนใจ  ใช้เป็น
แนวทำงส ำหรับกำรพัฒนำงำนต่อไป   
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1. ช่ืองาน     การเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค์   

 2.1  เพ่ือเร่งรัดการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาเพชรบรูณ์  เขต  1   ก าหนด 

 2.2 เพ่ือรับทราบปัญหา  อปุสรรค   ในการบริหารงบประมาณของส านกงานเขตฯ  และโรงเรียน        

ในสงักดั   

             2.3 เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา ให้การใช้จ่ายงบประมาณถกูต้องตามระเบียบ  ผลการใช้จ่าย

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน 

          คูมื่อการปฏิบตังิาน การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณนี ้   จดัท าขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นขัน้ตอน

การใช้จา่ยเงินงบประมาณ   ตัง้แตก่ารได้รับจดัสรรงบประมาณและ การรับโอนเงินประจ างวด  จากส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  การก่อหนีผ้กูพนั   การเบกิจ่ายงบประมาณ   การรับทราบปัญหาอปุสรรค   

การใช้จา่ยเงินงบประมาณทัง้ของส านกังานเขตฯ  และโรงเรียนในสงักดั  ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหา   

เพ่ือให้การใช้จา่ยงบประมาณเป็นไปด้วยความถกูต้อง  รวดเร็ว   ทนัตามก าหนดเวลา  และเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด 

4. เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.)  แจ้งวา่ส านกังบประมาณ  ได้เสนอ

มาตรการเร่งรัดการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึง่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบแล้วเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม  2563     รายละเอียดตามหนังสือส านักเลขาิิการคณะรัฐมนตรี ด่วน

ที่สุดที่ นร 0405/ว 23 ลงวันท่ี  15 มกราคม 2563มาตรการดังกล่าว  ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นรายไตรมาส ดังนี  ้

งบรายจา่ย ไตรมาสท่ี 1 

(ร้อยละ) 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาสท่ี 2 

(สะสมร้อยละ) 
ม.ค.-มี.ค.63 

ไตรมาสท่ี 3 

(สะสมร้อยละ) 
เม.ย.-มิ.ย.63 

ไตรมาสท่ี 4 

(สะสมร้อยละ) 
ก.ค.-ก.ย.63 

ภาพรวม(ทกุงบ) 23 54 77 100 

รายจา่ยประจ า 28 58 80 100 

รายจา่ยลงทนุ 8 40 65 100 
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นอกจากนัน้ เพ่ือให้ทกุหนว่ยเบกิจา่ยในสงักดั สพฐ.  ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตาม

เป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  ซงึ สพฐ.  ให้ทกุหน่วยเบกิจา่ยถือปฏิบตั ิ ดงันี  ้

1. หนว่ยเบิกจา่ยหรือหนว่ยงานในสงักดัท่ี ได้รับจดัสรรงบประมาณ เตรียมการจดัซือ้จดั
จ้าง  แตจ่ะสามารถลงนามในสญัญาได้เม่ือพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ประกาศใช้ 

2. รายการงบลงทนุปีเดียว  ให้พิจารณาก าหนดระยะเวลาการสง่มอบงานให้รวดเร็วขึน้
เพ่ือให้ทนัการเบกิจ่ายภายในเดือนกนัยายน  2563 

3. รายการงบลงทนุผกูพนัใหม่  ควรด าเนินการก่อหนีผ้กูพนัให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนพฤษภาคม  2563 

4. ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  รวมทัง้ให้มีการประชมุชีแ้จง ท าความเข้าใจแก่โรงเรียนในสงักดั เพ่ือให้มีผลการใช้จา่ย
งบประมาณ  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคณะรัฐมนตรีมีมต ิก าหนดไว้   ตามตารางข้างต้น  และ สพฐ. จะได้
ตดิตามผลการใช้จา่ยงบประมาณเป็นระยะ ๆ   จงึขอให้ทกุหนว่ยเบกิจา่ยปฏิบตัติามมาตรการโดยเคร่งครัด  

(รายละเอียดตามหนงัสือ สพฐ.ดว่นท่ีสดุท่ี ศธ 04002/ว 747  ลงวนัท่ี  20  กมุภาพนัธ์ 2563)  
 

5. เป้าหมายการเบิกจ่ายของจังหวัดเพชรบูรณ์  

  จงัหวดัเพชรบรูณ์  ได้ก าหนดเป้าหมายการเบิกจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   

หนงัสือศาลากลางจงัหวดัเพชรบรูณ์ ดว่นท่ีสดุท่ี พช 0003.3/ว 6  ลงวนัท่ี  8  มกราคม  2563   ดงันี ้

                                                       รายจ่ายประจ า                 ร้อยละ     98  

                                                       รายจ่ายงบลงทนุ              ร้อยละ     90 

                                                        ภาพรวม                          ร้อยละ    95 

                             นอกจากนัน้ได้ก าหนดเป้าหมายให้สามารถก่อหนีผ้กูพนัได้ภายในไตรมาสท่ี  2   และเบกิ

จา่ยเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      ตามนโยบายการเร่งรัดการเบกิจา่ยของ

รัฐบาล 

6. ขัน้ตอนการปฏิบัติ 

6.1  รับทราบนโยบาย  และเป้าหมายการเบกิจา่ยเงินงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  หรือจงัหวดัเพชรบรูณ์  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะรัฐมนตรี และจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายดังนี ้                                                

ส านักงบประมาณ  ได้เสนอมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึง่คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบแล้วเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม  2563   รายละเอียดตาม

หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดว่นท่ีสุดท่ี นร 0405/ว 23 ลงวนัท่ี  15 มกราคม 2563มาตรการดงักลา่ว  

ก าหนดเป้าหมายการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นรายไตรมาส ดงันี  ้

 

งบรายจา่ย ไตรมาสท่ี 1 

(ร้อยละ) 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาสท่ี 2 

(สะสมร้อยละ) 
ม.ค.-มี.ค.63 

ไตรมาสท่ี 3 

(สะสมร้อยละ) 
เม.ย.-มิ.ย.63 

ไตรมาสท่ี 4 

(สะสมร้อยละ) 
ก.ค.-ก.ย.63 

ภาพรวม(ทกุงบ) 23 54 77 100 

รายจา่ยประจ า 28 58 80 100 

รายจา่ยลงทนุ 8 40 65 100 

                              

  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ก าหนดมาตรการให้ก่อหนีผ้กูพนัได้ภายในไตรมาสท่ี  2   และเบกิ

จา่ยเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และก าหนดเป้าหมายการเบกิจา่ย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   ตามหนงัสือศาลากลางจงัหวดัเพชรบรูณ์ ดว่นท่ีสดุท่ี พช 0003.3/ว 6  ลง

วนัท่ี  8  มกราคม  2563   ดงันี ้

                                                       รายจ่ายประจ า                 ร้อยละ     98  

                                                       รายจ่ายงบลงทนุ              ร้อยละ     90 

                                                        ภาพรวม                          ร้อยละ    95       

           : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะรัฐมนตรี และจงัหวดัเพชรบรูณ์  ได้ก าหนดเป้าหมาย

การเบกิจ่ายดงันี ้(ตามหนงัสือ สพฐ.ดว่นท่ีสดุท่ี ศธ 04002/ว 5732 ลงวนัท่ี 25 ธ.ค.2564) 

งบรายจา่ย ไตรมาสท่ี 1 

(ร้อยละ) 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาสท่ี 2 

(สะสมร้อยละ) 
ม.ค.-มี.ค.63 

ไตรมาสท่ี 3 

(สะสมร้อยละ) 
เม.ย.-มิ.ย.63 

ไตรมาสท่ี 4 

(สะสมร้อยละ) 
ก.ค.-ก.ย.63 

ภาพรวม(ทกุงบ) 32 54 77 100 

รายจา่ยลงทนุ 20 45 65 100 

รายจา่ยประจ า 36 57 80 100 
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จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ก าหนดมาตรการให้ก่อหนีผ้กูพนัได้ภายในไตรมาสท่ี  2   และ             

เบกิจา่ยเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และก าหนดเป้าหมายการเบกิจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   ตามหนงัสือศาลากลางจงัหวดัเพชรบรูณ์ ดว่นท่ีสดุท่ี พช 0017.2/ว6587 

 ลงวนัท่ี   18  ธนัวาคม  2563   ดงันี ้

                                                       รายจ่ายประจ า                 ร้อยละ     100  

                                                       รายจ่ายงบลงทนุ              ร้อยละ     100 

                                                        ภาพรวม                          ร้อยละ    100       

                            และเร่งรัดการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยด้านการฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ภายในไตรมาส 1  ให้ได้มากท่ีสดุหรือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 

 6.2  แตง่ตัง้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ยเงินในแตล่ะปีงบประมาณ  หลงัจากท่ีได้รับทราบ

นโยบาย  และเป้าหมายการเบกิจา่ยเงินงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  หรือ

จงัหวดัเพชรบรูณ์   คณะกรรมการฯ  ประกอบด้วย 

                     (1) ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์  เขต 1 เป็นประิาน

กรรมการ 

                     (2) รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์  เขต 1 ทีก ากบั ดแูล 

กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นรองประิานกรรมการ   

                      (3) ผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์   เป็นกรรมการและเลขานุการ                                                                

                      (4) เจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ท่ีควบคมุงบประมาณ  เป็นกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

                      คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

                      (5) รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์  เขต 1  ทกุท่าน 

                      (6) ผู้อ านวยการกลุม่/หนว่ย ทกุกลุม่/หน่วย  ยกเว้นหนว่ยตรวจสอบภายใน 

                     (7) เจ้าหน้าท่ีกลุม่นโยบายและแผนท่ีเก่ียวข้อง 

 6.3  จดัท าทะเบียนคมุเงินประจ างวดสว่นจงัหวดั    เพ่ือตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนงาน  โครงการ  ท่ีได้รับจดัสรรจากกลุม่นโยบายและแผน   

 6.4  บนัทกึรายการก่อหนีผ้กูพนั   รายการเบกิจา่ยงบประมาณ   ในโปรแกรมระบบควบคมุการใช้จา่ย

งบประมาณ  Budget   Report   System  : BRS  (กลุม่นโยบายและแผนเป็นผู้บนัทึกรายการจดัสรร

งบประมาณเข้าระบบ) 
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งบประมาณ 
งบประมาณ 
ทีไ่ด้จดัสรร 

เบิกจ่าย คงเหลอื 

เปอร์เซ็นต์ จ านวนเงนิ เปอร์เซ็นต์ จ านวนเงนิ 

เงินงบประมาณ           

1.งบบุคลากร 6,069,900.00 85.73 % 5,203,769.00 14.27 % 866,131.00 

2.งบด าเนินงาน 32,953,417.80 73.95 % 24,367,880.55 26.05 % 8,585,537.25 

3.งบลงทุน 34,418,700.00 27.91 % 9,606,800.00 72.09 % 24,811,900.00 

32 แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 

ล าดบั กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหน้ีผกูพนั เบิกจ่าย คงเหลือ 
%

คงเหลือ 
ผูรั้บผดิชอบ 

1 32 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
2.1.2.2 (1) ค่าก่อสร้างอาคาร
การศึกษาและส่ิงก่อสร้าง
ประกอบท่ีมีราคาต่อหน่วยต ่ากวา่ 
10 ลา้นบาท คร้ังท่ี 1 (8 โครงการ
ย่อย) 

14,556,600.00 8,990,400.00 2,164,600.00 3,401,600.00   
23.37 

% 
 

  

  

1.1) (1) อาคารเรียน สปช.
105/29 ปรับปรุง อาคาร
เรียน 2 ชั้น 4 หอ้งเรียน ใต้
ถุนโล่ง บนัไดข้ึน 2 
ขา้ง (น ้าออ้มประชาสรรค)์ 

 

4,028,000.00 2,462,400.00 615,600.00 950,000.00 
  

23.58 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

 

  
1.2) (2) สว้ม สพฐ. 4 (หอ้งสว้ม 

4 หอ้ง) (บา้นกกจัน่) 
 

424,200.00 0.00 320,000.00 104,200.00 
  

24.56 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  
1.3) (3) สปช. 301/26 (ปี 

2539) (บา้นกกจัน่) 
 

600,000.00 480,000.00 0.00 120,000.00 
  

20.00 
% 

 

 นางวารุณี  
ผลบุญ 

  
1.4) (4) สว้ม สพฐ. 4 (หอ้งสว้ม 

4 หอ้ง) (บา้น กม.2) 
 

424,200.00 0.00 319,000.00 105,200.00 
  

24.80 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  
1.5) (5) สปช. 301/26 (ปี 

2539) (บา้นซบัเจริญ) 
 

600,000.00 0.00 500,000.00 100,000.00 
  

16.67 
 นางวารุณี 

ผลบุญ 



% 
 

  
1.6) (6) สว้ม สพฐ. 4 (หอ้งสว้ม 

4 หอ้ง) (บา้นน ้าลดั) 
 

424,200.00 0.00 410,000.00 14,200.00 
  

3.35 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

1.7) (7) อาคารเรียน สปช.
105/29 ปรับปรุง อาคาร
เรียน 2 ชั้น 4 หอ้งเรียน ใต้
ถุนโล่ง บนัไดข้ึน 2 
ขา้ง (บา้นวงัโคง้) 

 

4,028,000.00 2,900,000.00 0.00 1,128,000.00 
  

28.00 
% 

 

 นางวารุณี  
ผลบุญ 

  

1.8) (8) อาคารเรียน สปช.
105/29 ปรับปรุง อาคาร
เรียน 2 ชั้น 4 หอ้งเรียน ใต้
ถุนโล่ง บนัไดข้ึน 2 
ขา้ง (บา้นอมกง) 

 

4,028,000.00 3,148,000.00 0.00 880,000.00 
  

21.85 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

2 32 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
2.1.2.3 (1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬา
และส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคา
ต่อหน่วยต ่ากวา่ 10 ลา้นบาท คร้ัง
ท่ี 1 (1 โครงการย่อย) 

159,100.00 0.00 159,100.00 0.00   
0.00 

% 
 

  

3 32 2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
2.1.2.4 (1) ค่าปรับปรุงอาคาร
การศึกษาและส่ิงก่อสร้าง
ประกอบท่ีมีราคาต่อหน่วยต ่ากวา่ 
10 ลา้นบาท คร้ังท่ี 1 (25 
โครงการย่อย) 

4,374,300.00 0.00 4,196,600.00 177,700.00   
4.06 

% 
 

  

  

3.1) (01) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นกกจัน่) 

 

94,000.00 0.00 74,000.00 20,000.00 
  

21.28 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.2) (02) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้น กม.2) 

 

250,000.00 0.00 170,000.00 80,000.00 
  

32.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  
 

3.3) (03) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร

202,000.00 0.00 202,000.00 0.00 
  

0.00 
 นางวารุณี 

ผลบุญ 



ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นเขาสกั) 

 

% 
 

  

3.4) (04) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นคลองบง) 

 

280,000.00 0.00 280,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.5) (05) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นคลองห้วยนา) 

 

108,000.00 0.00 108,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.6) (06) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นโคกยาว) 

 

111,000.00 0.00 111,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.7) (07) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นซบัข่อย) 

 

81,000.00 0.00 81,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.8) (08) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นซบัเจริญ) 

 

123,000.00 0.00 95,000.00 28,000.00 
  

22.76 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.9) (09) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นดงลาน) 

 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.10) (10) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นดงลึก) 

 

145,800.00 0.00 145,800.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.11) (11) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นตะกุดเป้า) 

 

194,000.00 0.00 194,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 



  

3.12) (12) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นตะเบาะ) 

 

250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.13) (13) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นถ ้าแกว้) 

 

103,000.00 0.00 103,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.14) (14) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นโนนตะแบก) 

 

260,000.00 0.00 259,800.00 200.00 
  

0.08 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.15) (15) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นโนนตูม) 

 

255,000.00 0.00 255,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.16) (16) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นโป่งตาเบา้) 

 

261,000.00 0.00 261,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.17) (17) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นพ้ี) 

 

267,000.00 0.00 265,500.00 1,500.00 
  

0.56 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.18) (18) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นโพธ์ิทอง) 

 

218,000.00 0.00 193,000.00 25,000.00 
  

11.47 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.19) (19) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นไร่ฝาย) 

 

114,000.00 0.00 114,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  
3.20) (20) ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง

50,000.00 0.00 38,000.00 12,000.00 
  

24.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 



อ่ืน (บา้นวงัโคง้) 
 

  

3.21) (21) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นวงัจาน) 

 

115,000.00 0.00 104,000.00 11,000.00 
  

9.57 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.22) (22) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นวงัแช่กลอย) 

 

162,500.00 0.00 162,500.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.23) (23) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นศาลาลาย) 

 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.24) (24) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (บา้นหนองใหญ่) 

 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 
  

0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

  

3.25) (25) ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อ่ืน (อนุบาลชนแดน) 

 

260,000.00 0.00 260,000.00 0.00 
 0.00 
% 

 

 นางวารุณี 
ผลบุญ 

4 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอน IC4 
(บา้นดงขยุ) 

418,400.00 4 0.00 418,400.00   นางทศันา 
จนัทร์ลา 

รวม 19,508,400.00 8,990,400.00 6,520,300.00 3,997,700.00 
 20.49 
% 

 

  

42 แผนงานยทุธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์โครงการขบัเคล่ือนการพฒันา
การศึกษาท่ีย ัง่ยนื 
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 6.5  ตรวจสอบผลการใช้จา่ยงบประมาณในระบบ Budget   Report   System  : BRS   กบั

งบประมาณในระบบ GFMIS    ให้ถกูต้องตรงกนั   

 6.6  ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ   กบัเป้าหมายการใช้จา่ยงบประมาณท่ีรัฐบาล  

,  จงัหวดัเพชรบรูณ์     และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์   ก าหนด 

          6.7  จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ยเงินงบประมาณ อย่างน้อยเดือนละ  

1  ครัง้   โดยใช้ข้อมลูจากระบบ  Budget   Report   System  : BRS    

 6.8  หากผลการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณตามข้อ  4.6   ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย   ให้

คณะกรรมการเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณ   ร่วมกนัหาสาเหตแุละแนวทางแก้ปัญหา   เพ่ือให้ได้แนว

ทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการคิดร่วมกนัของคณะกรรมการฯ  ก่อนเสนอให้ผู้ มีอ านาจสัง่การให้ปฏิบตั ิ         

ถือเป็นการบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วมนัน่เอง 
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แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

1.รับทราบนโยบาย  และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  หรือจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. แต่งตัง้คณะกรรมการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินในแต่ละปีงบประมาณ 

3.จัดท าทะเบียนคุมเงนิประจ างวดส่วนจังหวัด 

4. บันทกึรายการก่อหนีผู้กพัน   รายการเบิกจ่ายงบประมาณ    

ในโปรแกรมระบบควบคุมการใช้จ่งบประมาณ  Budget   Report   System  : BRS 

5  ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ  Budget   Report   System  : BRS    

กับงบประมาณในระบบ GFMIS    ให้ถูกต้องตรงกัน  

6. ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ   กับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 

7. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ   

อย่างน้อยเดือนละ 1  ครัง้  โดยใช้ข้อมูลจาก  ระบบ Budget   Report   System  : BRS  

8. เสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้มีอ านาจส่ังการให้ถือปฏิบัต ิ
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
คร้ังท่ี  1 / 2564 

เม่ือวนัท่ี  30   พฤศจิกายน  2563   เวลา 13.30  น.   ณ ห้องประชุม  AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต  1  
……………………………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
1. นายบรรเจิด  กล่ินจนัทร์  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายสุนดั  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายวทิยา  เกษาอาจ   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายวลี  มีภู่    ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
6. นายพิน  สงคป์ระเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
7. นายมนตรี  ช่วยพยงุ   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางไมตรี  ส าราญร่ืน   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
9. นางทอกาญจน ์ กล่ินจนัทร์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.กลุ่มนโยบาย 

และแผน 
10. นายพิเชฐ  เสน่ห์   ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
11. นางทศันา  จนัทร์ลา นกัวชิาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและ การส่ือสาร 
12. นางวารุณี  ผลบุญ นกัวชิาการพสัดุ 
13. น.ส.ชวาลา  พรหมมา   เจา้พนกังานพสัดุ 
14. นายดนุสรณ  เฆมประยรู  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
15. นางนิชาภา   ขวญัเขมสรณ์  นกัวชิาการเงินและบญัชี 
16. น.ส.กชนิภา   เกษมสุข  เจา้พนกังานธุรการ 
17. นางพชัรินทร์  เตง็ยี ่   เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบณัฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1       ลาป่วย 
2. นางอารีย ์ ค  ามาตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นางยพุา  ตาลสุก   นกัวชิาการศึกษา 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
  1.ความปลอดภยัของนกัเรียนและการแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน ฝากใหช่้วยติดตาม
ข่าวและเฝ้าระวงั หากมีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งขอให้แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือท่านรองวทิยา เกษาอาจ 

2.กรณีมีเด็กนกัเรียนหายตวัไปจากบา้น ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งประสานงานและรายงาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ฝากให้ช่วยติดตามข่าวสาร เพื่อจะไดด้ าเนินการช่วยเหลือต่อไป 

3.รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 ใหทุ้กลุ่มสรุปรายงานส่งกลุ่ม
อ านวยการ ภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 

ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังแลว้ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  3.1  แต่งตั้งคณะท างานเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ดว้ยจงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดแ้ต่งตั้งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นคณะท างานเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   เพื่อเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ก าหนด ตลอดจนติดตามปัญหาและอุปสรรคและก าหนดแนวทางเพื่อใหก้าร
ปฏิบติัเป็นไปตามแผนปฏิบติังาน แผนการใชจ่้ายเงินและด าเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใชจ่้าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564   ตามค าสั่งจงัหวดัเพชรบูรณ์ ท่ี 2870/2563   ลงวนัท่ี  12   พฤศจิกายน  2563 

        ทั้งน้ี  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ไดก้  าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ดงัน้ี 

1.รายจ่ายประจ า  ร้อยละ   98.00 
2.รายจ่ายลงทุน  ร้อยละ    95.00 
3.รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 98.00 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม -รับทราบ- 

3.2  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
สพฐ. ไดจ้ดัส่งสรุปผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2563  ส าหรับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   
มีผลการเบิกจ่ายดงัน้ี  (ตามหนงัสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04002/ว4417  ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563) 
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1.  งบด าเนินงาน    ล าดบัท่ี  150 
ผลการเบิกจ่าย                     คิดเป็นร้อยละ 94.90  

2. งบลงทุน    ล าดบัท่ี  78 
ผลการเบิกจ่าย                     คิดเป็นร้อยละ 50.88  

3. งบเงินอุดหนุน    ล าดบัท่ี  70 
ผลการเบิกจ่าย                     คิดเป็นร้อยละ 99.92  

4. งบรายจ่ายอ่ืน    ล าดบัท่ี  116 
ผลการเบิกจ่าย                     คิดเป็นร้อยละ 90.89  

 ทีป่ระชุม 1.ฝากขอความร่วมมือการเบิกจ่ายงบประมาณตอ้งไดรั้บอนุมติัใหด้ าเนินการจึงจะสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได ้และการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่นค่าวสัดุ ตอ้งเบิกจ่ายก่อนการปฏิบติังาน ไม่ให้
เบิกจ่ายภายหลงัเสร็จส้ินโครงการแลว้ 

2.งบประมาณท่ีจดัสรรส าหรับไตรมาสไหนใหด้ าเนินการและเบิกจ่ายในไตรมาสนั้น หาก
เบิกจ่ายในไตรมาสท่ีจดัสรรไม่หมดจะน ามาพิจารณาจดัสรรใหม่ต่อไป  

3.การจดัท าโครงการตอ้งก าหนดปฏิทินการท างานใหช้ดัเจน และตอ้งด าเนินการตาม
ปฏิทินหากมีเหตุผลไม่สามารถด าเนินการไดใ้หช้ี้แจงเหตุผล 

4. การขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ใหเ้ร่งด าเนินการคิดวธีิการปฏิบติังานใหส้ าเร็จโดยยดึกรอบนโยบายท่ีก าหนดไว ้

3.3  แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ตามค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ท่ี  448/2563   สั่ง ณ วนัท่ี  22  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563   เพื่อท าหนา้ท่ีเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีรัฐบาล 
สพฐ. และจงัหวดัเพชรบูรณ์ก าหนด   
                      รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2   
ท่ีประชุม -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
                           4.1 การพิจารณาการจดัสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563   

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี 25  พฤศจิกายน   2563  ดงัน้ี 

งบประมาณ 
งบประมาณ  เบิกจ่าย  

 
คงเหลอื 

ทีไ่ด้จัดสรร จ านวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จ านวนเงิน เปอร์เซ็นต์ 

1.งบบุคลากร 1,983,600.00 1,275,428.00 64.30% 708,172.00 35.70% 

2.งบด าเนินงาน 10,500,400.00 3,890,784.85 37.05% 6,609,615.15 62.95% 

3.งบลงทุน 32,215,900.00 0 0.00% 32,215,900.00 100.00% 

4.งบเงินอุดหนุน 20,199,720.00 20,199,720.00 100.00% 0 0.00% 

5.งบรายจ่ายอ่ืนๆ 427,940.00 0 0.00% 427,940.00 100.00% 

รวม 65,327,560.00 25,365,932.85 38.83% 39,961,627.15 66.17% 

รายละเอียดขอ้มูลตามโปรแกรม  Budgeting  Report  System (BRS) 2564 

มติท่ีท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติใหด้ าเนินการดงัน้ี 
1.งบบุคลากรและค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว  ใหก้ลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

ด าเนินการวเิคราะห์และช้ีแจงบุคลการและลูกจา้งทราบ กรณีงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรยงัไม่โอนมาหรือ
โอนมาบางส่วน ไม่เพียงพอเบิกจ่าย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและป้องกนัขอ้ร้องเรียน  

2.งบด าเนินงาน  
2.1 ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ใหก้ าหนดแนวทางมาตรการการส่ง

หลกัฐานเบิกจ่ายภายหลงัการเดินทางไปราชการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.2 ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมภายใน สพท. ใหด้ าเนินการส่งเอกสารขอเบิก การจดั 

เอกสารขอเบิกใหเ้รียบร้อยภายหลงัการจดัประชุม และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยภ์ายหลงัจาก
ไดรั้บเอกสารการขอเบิกจ่ายใหเ้บิกจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน  

2.3 ค่าจา้งธุรการโรงเรียน ค่าจา้งชัว่คราวท่ีโรงเรียนส่งหลกัฐานขอเบิก ใหส้รุป
รายละเอียดการจดัส่งเอกสารขอเบิกของโรงเรียนท่ีจดัส่งและยงัไม่ไดจ้ดัส่ง เพื่อรายงาน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 ทราบทุกเดือน 

3.งบลงทุน  ไดด้ าเนินการแจง้โรงเรียนหาผูรั้บจา้งเรียบร้อยแลว้ในส่วนไดรั้บอนุมติัเงิน
ประจ างวดเรียบร้อยแลว้ โดยไดแ้จง้ใหโ้รงเรียนจดัส่งสัญญาจา้งภายในวนัท่ี  18 ธนัวาคม 2563 ส าหรับ
โรงเรียนท่ีไดรั้บงบประมาณท่ีด าเนินการโดยวธีิ e-Bidding ไดน้ดัหมายโรงเรียนลงระบบ e-GP  

 ในระหวา่งวนัท่ี 7-9 ธนัวาคม 2563 
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4.2 รายละเอียดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  เพิ่มเติมจากระบบ BRS 

1) งบด าเนินงาน 
1.1) ค่าเช่าใชบ้ริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564  สพฐ. 

จดัสรรงบประมาณระยะเวลา  3  เดือน (เดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 2563) ใหก้บัสานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและโรงเรียนในสังกดั  เป็นจ านวนเงิน  741,000  บาท  แต่ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัเงินประจ างวด         
และในระบบ BRS   กรอกขอ้มูลการจดัสรรเพียงบางส่วน   เป็นจ านวนเงิน   78,000   บาท  

ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน ได้
ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลในระบบ BRS ครบถว้น เรียบร้อยแลว้ 

2) งบลงทุน   
2.1) ค่าครุภณัฑ ์สพฐ. ยงัไม่ไดแ้จง้อนุมติัเงินประจ างวด เป็นจ านวนเงิน  

5,141,100  บาท 
2.2) ค่าก่อสร้าง สพฐ.ยงัไม่ไดแ้จง้อนุมติัเงินประจ างวด เป็นจ านวนเงิน   

6,079,100  บาท   
                                 4.3  ร่างหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินตามมาตรการประหยดัค่าใชจ่้าย   ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    

ดว้ยงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  เพื่อบริหารจดัการงานประจ า  และเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา   ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีจ  านวนจ ากดั   เพื่อใหก้ารบริหารงบประมาณท่ีมี 
อยูอ่ยา่งจ ากดั  มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลดีถึงเด็กในสังกดัใหไ้ดม้ากท่ีสุด   กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์ จึงไดร่้างหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินตามมาตรการประหยดัค่าใชจ่้าย   ของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   เพื่อท่ีประชุมไดร่้วมกนั
พิจารณาความเหมาะสม 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข   3 
 

มติท่ีท่ีประชุม มติคณะกรรมการด าเนินการตามเสนอ ยกเวน้ ดงัน้ี 
การเบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
ขอ้ 1 การเบิกจ่ายเงินค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการ ใหต้ดัค่าเบ้ียเล้ียงส าหรับขา้ราชการท่ี

ออกตรวจหรือประเมินโรงเรียนภายใน 
ขอ้ 5 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ใหต้ดัออก 
การเบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 
ขอ้ 1 ค่าสมมนาคุณวทิยากร  ขอ้ 1 เป็นบุคลากรของรัฐ แกไ้ขเป็นไม่เกินชัว่โมงละ 600 

บาทต่อคน 
ขอ้ 3 ค่าเช่าท่ีพกั  ขอ้ 1  ค่าเช่าหอ้งพกัคนเดียว แกไ้ขเป็นไม่เกิน 1,200 บาท/วนั/คน และ 

ขอ้ 2 ค่าเช่าห้องพกัคู่ แกไ้ขเป็น ไม่เกิน 600 บาท/วนั/คน 
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ขอ้ 4 ค่าอาหาร  ขอ้ 2 จดัการบรมในสถานท่ีเอกชน  จดัครบทุกม้ือ  แกไ้ขเป็น ไม่เกิน 800  
บาท จดัไม่ครบทุกม้ือ แกไ้ขเป็น ไม่เกิน  600  บาท 

การเบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการจดัประกวด หรือการแข่งขนั 
ขอ้ 1 ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน  แกไ้ขเป็น ให้เบิกจ่ายในลกัษณะเหมาจ่ายไม่เกินวนัละ 

1,000  บาท ต่อวนั ต่อคน 
ขอ้ 2 ค่าโล่ หรือถว้ยรางวลั หรือของรางวลั ท่ีมอบใหก้บัผูช้นะการประกวดหรือการ

แข่งขนั แกไ้ขเป็น ช้ินละไม่เกิน 1,500  บาท 
ขอ้ 3 ใหต้ดัเงินรางวลัหรือรางวลัออก 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ  

ประธานการประชุมแจง้เพื่อทราบ 
1. ระบบโทรศพัทส์ านกังาน  จะปรับระบบโทรศพัทส์ านกังานใหโ้ดยจะใหมี้หมายเลข

โทรศพัทท่ี์สามารถใชง้านได ้จ านวน  8  หมายเลข  
2. การปรับปรุงเวป็ไซต ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ใหเ้ร่งด าเนินการปรับปรุงตามท่ีไดม้อบ

นโยบายใหป้ฎิบติั 
3.การมอบหมายงานประชาสัมพนัธ์ ใหเ้ร่งด าเนินการตามท่ีไดม้อบนโยบายใหป้ฏิบติั 

และขอเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งพบเพื่อรับทราบความกา้วหนา้ในการด าเนินการ 
4.มีนโยบายจะจดัท าห้องคิดงาน ท่ีสามารถประชุมระดมความคิดประมาณ 5-10 คน โดย

จะใหห้อ้งคอมพิวเตอร์เป็นสถานท่ีด าเนินการ 
5.มีนโยบายจดัท าห้องความคิดสร้างสรรค ์ เพื่อใหบุ้คลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ช้

ประโยชน์ในการพฒันาความรู้ความสามารถ โดยใชห้อ้งประชุมศูนยก์ารเรียนรู้ อาคารลูกเสือ เป็นสถานท่ี
ด าเนินการ 

8.การตรวจสอบพสัดุประจ าปี  2563  ใหเ้ร่งด าเนินการ 
 

เลิกประชุมเวลา 15.30   น.  
 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
           

(นางนิชาภา  ขวญัเขมสรณ์)     (นางไมตรี  ส าราญร่ืน) 
  นกัวชิาการเงินและบญัชี        ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 
 



รายงานการการประชุม 
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
คร้ังท่ี 4/2564 

เม่ือวนัท่ี   30  เมษายน   2564  เวลา   09.30 น.   ณ  ห้องประชุม  AOC  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
...................................................................................... 

ผู้มาประชุม 
1. นายบรรเจิด  กล่ินจนัทร์  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์  เกียรติบณัฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายสุนดั  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายวิทยา  เกศาอาจ   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
6. นายมนตรี  ช่วยพยงุ   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7. นายพิน  สงคป์ระเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
8. นางไมตรี  ส าราญร่ืน   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
9. นางทอกาญจน์  กล่ินจนัทร์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
10. นางอารีย ์ ค  ามาตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
11. นางทศันา  จนัทร์ลา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและ  

การส่ือสาร 
12. นางวารุณี  ผลบุญ นกัวิชาการพสัดุ 
13. นางพชัรินทร์  เตง็ยี ่   เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
14. น.ส.ชวาลา  พรหมมา   เจา้พนกังานพสัดุ 
15. นางนิชาภา   ขวญัเขมสรณ์  นกัวิชาการเงินและบญัชี 
16. นายดนุสรณ์  เฆมประยรู  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17. น.ส.กชนิภา   เกษมสุข  เจา้พนกังานธุรการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวลี  มีภู่    ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธีรวฒัน์  บุญแจง้   เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
2.นายวุฒิพนัธ์ ฤกษจ์นัทร์    นิติกร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ                                                          

นายบรรเจิด  กล่ินจนัทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1  แจง้ขอ้ราชการเพื่อหารือแนวทาง 
การปฏิบติังานผา่นช่องทางการประชุมออนไลน์ ผา่นเวบ็ไซต ์http://meet.google.com ดงัน้ี 

1.การประกาศส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์บูรณ์ เขต ๑ เร่ือง มาตรการ
ป้องกนัและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบบัท่ี 10) 
 ไดก้ าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานเพิ่มเติมโดยใหร้ายงานผลการปฏิบติังาน ทั้งในส่วนการปฏิบติังาน
ท่ีบา้นตามแผนการปฏิบติังานและการปฏิบติังาน ณ ศูนยอ์  านวยความสะดวก ผา่น ผอ.กลุ่มและรอง.ผอ.สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 และรายงานให ้ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ เพื่อก ากบัติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงขณะน้ีมีผลการด าเนินงานบางส่วนท่ีตอ้งรายงานผลการด าเนินงาน เช่น ตวัช้ีวดัผล 
การด าเนินงานผา่นระบบ KRS ตวัช้ีวดัท่ี 10.1 ให้นายสุนดั  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ก ากบัดูแล
ก าหนดแนวทางแกไ้ขเพื่อไม่เกิดความเสียหาย   ส าหรับการปรับปรุงศูนยอ์  านวยความสะดวกฝากกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์ตรวจสอบครุภณัฑท่ี์จะใชติ้ดตั้งเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูม้าติดต่อราชการและบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานประจ าศูนยฯ์ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ 

2. ขอความร่วมมือรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และผอ.กลุ่ม มาปฏิบติังานในวนัจนัทร์ท่ี  
3 พฤษภาคม 2564 เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ และเขา้ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบติังาน 
ประจ าเดือนเมษายน 2564 ,ปฎิทินการปฏิบติังาน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564  และหารือแนวทางการปฏิบติังาน 
ดา้นต่าง ๆ  

3.มอบใหน้ายสมบูรณ์ เกียรติบณัฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินในปีงบประมาณ 2564  แทน 

4. นายสมบูรณ์  เกียรติบณัฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประธานการประชุม ฝาก ผอ.กลุ่ม
แจง้บุคลากรภายในกลุ่มเร่ืองการปฏิบติังานท่ีบา้น (Work From Home) ตอ้งใหส้ามารถติดต่อประสานงานได้
ตลอดเวลา หากไม่สามารถติดต่อไดเ้กิน 3 คร้ัง เบ้ืองตน้ให ้ผอ.กลุ่มตกัเตือน หากไม่ไดผ้ลให ้รอง ผอ. สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ท่ีก ากบัดูแลด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป โดยสามารถตั้งเร่ืองใหนิ้ติกรสอบสวนได ้

ระเบียบวาระท่ี  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2564  เม่ือวนัท่ี  31 มีนาคม 2564                                      -
รับรอง 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
ตามมติคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินในประงบประมาณ พ.ศ. 2564  คร้ังท่ี2/2564  

ไดมี้มติใหด้ าเนินการดงัน้ี 
1.ปิดยอดงบบริหารจดัการส านกังาน ไตรมาส 2  เป็นจ านวนเงิน  48,933.61  บาท  

แจง้กลุ่มนโยบายและแผนเพื่อพิจารณาจดัสรรงบประมาณตามความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป 
2.ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุกลุ่มโรงเรียนไตรมาส 2 มติคณะกรรมการให้แจง้กลุ่มโรงเรียน 

ท่ียงัไม่ส่งเบิกจดัส่งเอกสารขอเบิกเงินภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ขณะน้ีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ได้
เบิกจ่ายงบประมาณใหเ้รียบร้อยแลว้ครบทุกกลุ่มโรงเรียนแลว้ 



3 
ท่ีประชุ ม -รับรอง- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
                              4.1  ผลการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 

สพฐ. ไดจ้ดัส่งสรุปผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  ส าหรับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการเบิกจ่ายดงัน้ี 

1.  งบด าเนินงาน      ล าดบัท่ี  155 
     งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร        จ านวนเงิน  23,144,460.00 บาท 

                                                 ผลการเบิกจ่าย                          จ านวนเงิน  18,001,815.99 บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.78 
                                                 คงเหลือ                                   จ านวนเงิน    5,142,644.01 บาท  คิดเป็นร้อยละ 22.22 

2. งบลงทุน      ล าดบัท่ี  115  
   งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร       จ านวนเงิน   27,023,800.00 บาท 
    ผกูพนัสัญญา (PO)                   จ านวนเงิน  14,877,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 55.05  
    ผลการเบิกจ่าย                         จ านวนเงิน     7,010,518.03 บาท  คิดเป็นร้อยละ 25.94 
    คงเหลือ                                    จ านวนเงิน     5,136,281.97 บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.01 
3. งบเงินอุดหนุน    ล าดบัท่ี  139 
    งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร       จ านวนเงิน  32,319,347.00 บาท 
     ผลการเบิกจ่าย                          จ านวนเงิน  32,306,847.00 บาท   คิดเป็นร้อยละ 99.96 
     คงเหลือ                                   จ านวนเงิน         12,500.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 00.04 

4. งบรายจ่ายอ่ืน      ล าดบัท่ี  22 
    งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร        จ านวนเงิน    1,190,255.00 บาท   
     ผลการเบิกจ่าย                          จ านวนเงิน       713,645.22 บาท  คิดเป็นร้อยละ 59.96 
     คงเหลือ                                     จ านวนเงิน       476,609.78 บาท  คิดเป็นร้อยละ 40.04 

ท่ีประชุ ม นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 แจง้วา่ตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้ร่วม
ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการของจงัหวดัเพชรบูรณ์  เม่ือวนัท่ี  29 เมษายน 2564  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ไดส้รุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ยงัมีผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นกลุ่มสีแดง ฝากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ก ากบัติดตาม 
-รับทราบ- 
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4.2 รายการอนุมติัเงินประจ างวด  ระหวา่งเดือนเมษายน  2564   มีดงัน้ี 

ท่ี รายการอนุมัติเงินประจ างวด จ านวนเงิน 

1. ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการส านกังาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการโรงเรียนในสงักดั 
ตามภาระงานและการติดตามพฒันาคุณภาพ 

1,000,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนพนกังานราชการ และงบด าเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน  3 เดือน 
(เมษายน – มิถุนายน 2564) 

2,038,300 บาท 

3. ค่าใชจ้่ายด าเนินงานโครงการการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็  เพ่ือสนบัสนุนการเดินทางไปเรียนรวม 
ของนกัเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2563 (คร้ังท่ี 1)     

1,239,300 บาท 

4. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการขยายผลระบบการรายงานตรวจสอบและจดัเก็บ 
แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ออนไลน ์

4,000 บาท 

5. ค่าเช่าบา้น  คร้ังท่ี 4  (มีนาคม – เมษายน 2564)    286,000 บาท 
6. ค่าจา้งครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  คร้ังท่ี  2  พร้อมเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 5% ของเงินเดือน 

และเงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนในอตัราร้อยละ 0.2 ตอ่เดือน ระยะเวลา 5 เดือน (เม.ย.-ส.ค.2564)    
789,000 บาท 

7. ค่าเช่าท่ีดิน (วดัร้าง)     137,082 บาท 
8 ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  (70%) 

จ านวน  5  รายการ   
25,107,871 บาท 

9 ค่าใชจ้่ายด าเนินงานโครงการครูผุท้รงคุณค่าแห่งแผน่ดิน   170,000 บาท 
10 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการในการประชุมเชิงปฏิบติัการอารยเกษตรสืบสาน รักษาต่อยอดตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย “โคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวงั” 
12,800  บาท 

 
ท่ีประชุ ม         -รับทราบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
                         5.1 พิจารณางบประมาณท่ีไดจ้ดัสรรแลว้  และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี    30  มีนาคม   2564   
ดงัน้ี 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ท่ีได้จัดสรร 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

เปอร์เซ็นต์ จ านวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จ านวนเงิน 

เงินงบประมาณ           

1.งบบุคลากร 4,062,600.00 96.68 % 3,927,564.00 3.32 % 135,036.00 

2.งบด าเนินงาน 22,323,653.84 80.87 % 18,054,193.99 19.13 % 4,269,459.85 

3.งบลงทุน 32,215,900.00 20.16 % 6,494,400.00 79.84 % 25,721,500.00 

4.งบเงินอุดหนุน 64,547,068.00 41.79 % 26,976,347.00 58.21 % 37,570,721.00 

5.งบรายจ่ายอ่ืนๆ 1,190,255.00 59.96 % 713,645.22 40.04 % 476,609.78 

(2) + (3) 54,539,553.84 45.01 % 24,548,593.99 54.29 % 29,990,959.85 

รวม 124,339,476.84 45.17 % 56,166,150.21 54.83 % 68,173,326.63 

เงินนอกงบประมาณ 63,200.00 0.00 % 0.00 100.00 % 63,200.00 

เงินเหลือจ่าย 58,431.80     

รายละเอียดขอ้มูล    -  ตามโปรแกรม Budgeting Report System (BRS) 2564 
                                 -งบลงทุน ค่าท่ีดินและและส่ิงก่อสร้าง  ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1  

มติท่ีท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหปิ้ดโครงการท่ีด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ/กิจกรรม
ตามไตรมาส เพื่อน างบประมาณคงเหลือไปใชใ้นการบริหารจดัการตามความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป ตามรายละเอียด
ดงัน้ี 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ
จดัสรร 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

1 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 

   

 งบบริหารส านักงาน 
1.1 ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสท่ี 1 จดัสรรคร้ังท่ี 1 

250,000 982.02  

 1.2  ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุกลุ่มโรงเรียน คร้ังท่ี 2 ไตรมาส 2  
 
 

18,000 18,000  
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ
จดัสรร 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมาย
เหตุ 

 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา คร้ังท่ี 1 ไตรมาส 2 (14)  
1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

 
61,270 

 
28,580 

 

 1.4 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนรู้  
       -ค่าใชจ่้ายในการนิเทศการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา (งบสพฐ.
กจิกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษา )   จ านวนเงิน  15,000  บาท   
       - ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตรวจสอบและประเมินแผนการ
จดัการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลเพศวิถี
ศึกษาและทกัษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning  (งบ สพฐ. 
กจิกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา) จ านวนเงิน  5,000  บาท 
      -งบบริหารส านกังาน คร้ังท่ี 2 ไตรมาส 2 (งบ 1 ลา้นบาท)  
ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ  จ านวนเงิน  16,100  บาท  

66,300 36,100  

 1.5 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเนน้ 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      -กิจกรรมการจดัการประถมศึกษา จ านวนเงิน  20,990  บาท 
      -กิจกรรมการจดัการศึกษามธัยมศึกษา จ านวนเงิน  6,500  บาท 

105,560 27,490  

 งบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรร 
1.6 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมรณรงค ์เฝ้าระวงั และส่งเสริม
สร้างสรรคว์นัวาเลนไทน์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (3 - 28 กุมภาพนัธ์ 
2564)  (งบ สพฐ. กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม) 

 
5,000 

 
1,520 

 

 1.7 คา่ใชจ่้ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพื่อใหมี้
และเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถึง 
30 กนัยายน 2564) (งบ สพฐ. กิจกรรมการจดัการประถมศึกษา) 

19,300 1,575  

 รวมเงิน  114,247.02  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ   

นายชาญณรงค ์ ฐานะวิจิตร  รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  แจง้วา่ตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้ร่วม
ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ เม่ือวนัท่ี  29 เมษายน 2564  มีขอ้ราชการแจง้เพื่อทราบดงัน้ี 

1. ขอความร่วมมือขา้ราชการปฏิบติัมาตรการป้องกนัและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยขอความร่วมมืองดการเดินทางขา้มจงัหวดัของขา้ราชการ 

2. การจดักิจกรรมวนัฉตัรมงคล ขอใหส่้วนราชการตั้งโต๊ะหมู่บูชาและด าเนินการตามประเพณีท่ีเคยปฏิบติั 
3. ขอความร่วมมือส่วนราชการสั่งจองผา้ไทย (ผา้มุข) เพื่อสนบัสนุนกลุ่มอาชีพทอผา้ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
4. การด าเนินการโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง “โครงการโคกหนองนา” จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีโครงการท่ีเขา้ร่วม 

จ านวน  96 โครงการ ซ่ึงขณะท่ียงัเปิดรับผูส้นใจท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการสามารถติดต่อประสานไดท่ี้พฒันาการ
อ าเภอของแต่ละพื้นท่ี 

5. การจดัโครงการช่วยเหลือผูว้่างงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการประกาศรับสมคัรเขา้ร่วมโครงการการปลูกผกัปลอดสารพิษ เบ้ืองตน้รับจ านวน 
20 ครัวเรือน โดยมีงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินการ สามารถติดต่อประสานไดท่ี้พฒันาการจงัหวดั 

นางอารีย ์ ค  ามาตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา แจง้เล่ือนการเปิดภาคเรียน ท่ี 1/2564  
 เป็นวนัท่ี  1  มิถุนายน 2564 และเล่ือนก าหนดการจบัสลากการเขา้เรียนของนกัเรียน เป็นวนัท่ี  15 พฤษภาคม 2564 

 

เลิกประชุมเวลา 11.30    น. 

 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
    นิชาภา  ขวญัเขมสรณ์                        ไมตรี ส าราญร่ืน 
(นางนิชาภา  ขวญัเขมสรณ์)        (นางไมตรี  ส าราญร่ืน) 
  นกัวิชาการเงินและบญัชี        ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 




