แผนการใชจา ยงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

(ก)
คํานํา
เอกสารแผนการใช จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใชในการกํากับ ติดตาม และรายงาน ผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํ า นั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาเชี ย งใหม เขต 1 ซึ่ง ได รั บ
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับการบริหารจัดการ (แยกตามภารกิจงาน)
หวังเป นอย างยิ่งวาเอกสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดอยางดียิ่ง

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
พฤศจิกายน 2562

(ข)
สารบัญ
หนา
คํานํา
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. งบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
2. งบติดตามการบริหารงานสํารับเขตพื้นที่/งบดําเนินงาน ผอ.ไปราชการ
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก
1
2
2
2
3

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
งบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ที่ไดรับ เปนงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให ประกอบดวย
1. งบประมาณเพื่อใชจายในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดสรรงบประมาณ ตาม
แผนการใชจายงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เพื่อเปนคาใชจาย
ในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดรับจัดสรรตามรายไตรมาส 3 ครั้ง งบดําเนินงาน
จํานวน 5,000,000 บาท
1.1 บัญชีจัดสรรงบประมาณ ป 2563 ครั้งที่ 1 จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน งบดําเนินงาน จาก 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม จํานวนเงิน 1,500,000 บาท
1.1.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ 1,000,000 บาท
จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ
รายการ
2563 จัดสรรตามอัตราสวน
งบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา1,000,000 บาท
70:20:10
1.งบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 70%
700,000
2.งบติดตามการบริหารงานระดับเขตพื้นที่ 20%
200,000
3.งบดําเนินงาน เฉพาะนโยบายเรงดวน (ผอ.สพป.ไปราชการ 10%)
100,000
รวมทั้งสิ้น
1,000,000
งบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่ (ขอ 1 70% =700,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
1.คาสาธารณูปโภค – คาไฟฟา
2.คาสาธารณูปโภค – คาโทรศัพท
3.คาสาธารณูปโภค – คาไปรษณีย
4.คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
5.คาซอมแซมครุภัณฑ
6.คาซอมแซมยานพาหนะ
7.คาวัสดุสํานักงาน
8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง
9.คาเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
10.คาน้ําดื่ม
11.คาหนังสือพิมพ
12.คาจางถายเอกสาร
13.อื่นๆ
รวม

80,000
35,000
35,000
300,000
15,000
32,500
87,500
42,500
6,000
20,000
10,000
20,000
16,500
700,000

-21.1.2 กิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา 200,000 บาท และกิจกรรมการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ 300,000 บาท รวม 500,000 บาท
จัดสรรสํารองจายเปนงบจางเหมาบริการอัตราจาง ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 1 จํานวน 10 ราย ระยะเวลา 3 เดือน เปนเงิน 414,000 บาท ที่เหลือ 86,000 บาท
จัดสรรเปนงบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (กรณีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ไมไดรับการจัดสรร)
1.2 จัดสรรงบประมาณ ป 2563 ครั้งที่ 2 จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ งบดําเนินงาน จํานวนเงิน 2,000,000 บาท
1.2.1 งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ
รายการ
2563 จัดสรรตามอัตราสวน
งบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา1,000,000 บาท
70:20:10
1.งบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 70%
700,000
2.งบติดตามการบริหารงานระดับเขตพื้นที่ 20%
200,000
3.งบดําเนินงาน เฉพาะนโยบายเรงดวน (ผอ.สพป.ไปราชการ 10%)
100,000
รวมทั้งสิ้น
1,000,000
งบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่ (ขอ 1 70% =700,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
1.คาสาธารณูปโภค – คาไฟฟา
2.คาสาธารณูปโภค – คาโทรศัพท
3.คาสาธารณูปโภค – คาไปรษณีย
4.คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
5.คาซอมแซมครุภัณฑ
6.คาซอมแซมยานพาหนะ
7.คาวัสดุสํานักงาน
8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง
9.คาเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น
10.คาน้ําดื่ม
11.คาจางถายเอกสาร
12.อื่นๆ
รวม

90,000
35,000
35,000
300,000
15,000
32,500
87,500
42,500
6,000
20,000
20,000
16,500
700,000

-31.2.2 งบจัดสรรสําหรับโครงการ/กิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการ) กรณีเรงดวน
การจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,000,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
นโยบาย
นโยฯ6 ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ต
50,000
นโยฯ3 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผบห.สถานศึกษา
40,000
และพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ประจําป2563
นโยฯ3 ศูนย ERIC(เครือขาย 6 แหง)
30,000
นโยฯ6 การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายใน(15,000-9,280)
5,720
นโยฯ4 เยี่ยมบานและติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
12,000
นโยฯ4 โครงการปนสุขใหนอง
6,000
นโยฯ6 สงเสริมการใชระบบสารสนเทศ(DMC)
15,000
นโยฯ6 การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
10,000
สูองคกรที่เปนเลิศ(สภากาแฟ)
นโยฯ6 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ2563
10,000
นโยฯ6 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก(20,000-5,410)
14,590
นโยฯ6 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
15,000
และนิเทศการศึกษา(กตปน.)
12,000
จุดเนน 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ-พัฒนาสํานักงานเขตฯเปนหนวยงาน
ตนแบบ สํานักงานสีเขียว
นโยบาย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(เครือขาย)
300,000
472,500
ผอ.สพป. คาจางบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานเขตฯ 7 อัตรา
อัตราละ 13,500 บาท/เดือน จาง 5 เดือน(ก.พ.-มิ.ย.63)
1. คาจางบุคลากรปฏิบัติงาน-กลุมกฎหมายและคดี 1 อัตรา
5เดือน(ก.พ.-มิ.ย.63) = 13,500 บาท/เดือน
2.คาจางบุคลากรปฏิบัติงาน-กลุมนิเทศฯ 1 อัตรา
5เดือน(ก.พ.-มิ.ย.63) = 13,500 บาท/เดือน
3. คาจางบุคลากรปฏิบัติงาน-กลุมบุคคล 1 อัตรา
5เดือน(ก.พ.-มิ.ย.63) = 13,500 บาท/เดือน
4. คาจางบุคลากรปฏิบัติงาน-กลุมICT 1 อัตรา
5เดือน(ก.พ.-มิ.ย.63) = 13,500 บาท/เดือน
5. คาจางบุคลากรปฏิบัติงานกลุมการเงินฯ 3 อัตรา
5เดือน(ก.พ.-มิ.ย.63) = 13,500 บาท/เดือน
รวม
992,810

-41.3 จัดสรรงบประมาณ ป 2563 ครั้งที่ 3 จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรม
รองการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-base)งบดําเนินงาน จํานวนเงิน
1,500,000 บาท ตั้งสํารองจายในกรณีเรงดวนจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19
2. งบประมาณเพื่อใชจายในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดสรรงบประมาณ ตาม
แผนการปฏิบัตริ าชการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซึ่งไดบรรจุ โครงการ/
กิจกรรม ที่จัดทําตามนโยบาย ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมียอดเงินรวมในงบ
ดําเนินงาน จํานวน 2,000,000 บาท แยกตามโครงการ ดังนี้
2.1 จัดสรรงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563
นโยบายที่
นโยบาย
งบประมาณ(บาท)
1
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
20,000
2
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
37,000
3
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
418,000
4
การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
18,000
5
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
10,000
6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
318,650
การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา
7
757,650
รวม
1,579,300
2.2 จัดสรรงบประมาณตามจุดเนน ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ดาน
โครงการ
งบประมาณ
1.โอกาส
1.สรางนวัตวิถีอาชีพในโรงเรียน
13,700
2.คุณภาพการศึกษา
2.สรางนวัตกรตัวนอยผานหุนยนต
15,000
3.กระบวนการสงเสริมโรงเรียนตนแบบ
20,000
นวัตกรรมดานการปลูกฝงคุณธรรม
3.ประสิทธิภาพการ
4.สงเสริมสนับสนุนเครือขายพัฒนาคุณภาพ
360,000
บริหารจัดการ
การศึกษาสพป.เชียงใหม เขต 1
5.พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปน
12,000
หนวยงานตนแบบ สํานักงานสีเขียว
รวม
420,700
รวมทั้งสิ้น
2,000,000

-5นอกจากนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2563 ในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่ฯ แยกเปนรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2563
ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณรวมทุกงบที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่

รายการ

งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร

1
2.
3

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน

4,393,000
50,320,586

4

งบลงทุน

5

งบรายจายอื่น

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค 62)

1,707,500
14,980,719

แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค.-มี.ค.63)
(เม.ย.-มิ.ย.63)

489,000
35,339,867

2,196,500
-

104,758,147 31,777,645 72,980,520 31,501,020 13,802,200 17,698,820 5,305,870
1,854,500 3,451,370 -

ไตรมาส
4(ก.ค.ก.ย63)

-

-

-

รวม
4,393,000
50,320,586

104,758,147
31,501,020
5,305,870

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูจัดทํา
นางดาวนภา นวมเจริญ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

