


รายงานการประชุม   

คณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 

วันท่ี 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

--------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. นายสมพงศ  พละไชย  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

2. นายสุริยา  หมาดทิ้ง   รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

3. นายอดุลย  หลีมานัน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

4. นางสาวมัสหลัน  สาเอียด    ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

5. นางสาวนพภศร ศรรีักษ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

6. นางอังคณา มากชูชิต  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

7. นายชยวัฒน  ภูขะโร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

8. นางสาวนูรีญา รงคสมัคร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

9. นางสาวเดือน  โพธิรัตน  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

10. นางสาวสุกัญญา บาราสัน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

11. นายอดินันท  ยาหลี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผูไมมาประชุม 

-ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม 

-ไมมี- 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.05 น. 

นายสมพงศ  พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานคณะกรรมการบริหารงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำหนาที่แทนประธานฯ ไดตรวจสอบองคประชุมตามคำสั่ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 จากการนับผูเขาประชุม พบวามีจำนวน 11 คน 

จากกรรมการทั้งหมด 11 คน ถือวาครบองคประชุม จึงเปดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถ

พิเศษ ภายใตทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

ตอนนี้ไดดำเนินการคัดเลือกผูไดรับทุนในระดับจังหวัด และสงตอไปยังระดับภาคตอไป ภายในวันที่ 

22 เมษายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ครั้ง ท่ี  2/2564 วันศุกร ท่ี  29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (GOOGLE MEET) 

ที่ประชุม :  แกไขตำแหนงผูมาประชุม ดังนี้ 

จาก  3. นางพรพิศ  จันทรโชติ   นักวิชาการศกึษาชำนาญการพิเศษ 

  4. นางสาวนพภศร ศรีรักษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

5. นางอังคณา มากชูชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

แกไขเปน 

  3. นางพรพิศ  จันทรโชติ   นักวิชาการศกึษาชำนาญการ 

  4. นางสาวนพภศร ศรีรักษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

5. นางอังคณา มากชูชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2 สป.ศธ. แจงอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม

แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค งบ

ดำเนินงาน คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ รายการคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ จำนวน 3 เดือน 

(เม.ย.-มิ.ย. 2565) ใหแก ศธจ.สตูล เปนเงิน 135,000 บาท 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 ทบทวนแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

งบดำเนินงาน (งบบริหาร)  
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยมีขอสรุปใหนำงบประมาณ

สวนตางที่เหลือทั้งหมดจากการปรับคาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงนักวิชาการศึกษา จาก 

15,000 บาท/เดือน เปน 12,500 บาท/เดือน จำนวน 3 เดือน จำนวนเงิน 7,500 บาท ไปตั้งเพ่ิมใน

รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รายละเอียดดังแนบ 

 4.2 กำหนดรายการและงบประมาณเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน (เพิ่มเติม)  

 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมไดเห็นชอบตาม (ราง) รายละเอียดคาใชจายที่จำเปนตองขอรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอมาเบื้องตน และใหขอรับ

การจัดสรรงบประมาณรายจาย เพื่อเปนคาใชจายในการประชุม กศจ. และ อกศจ. 3 คณะ เพิ่มเติม

ใหเพียงพอสำหรับคาใชจายในการประชุมฯ จนถึงสิ้นปงบประมาณ 2565 

 4.3 ติดตามการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมไดกำหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณภาพรวมของสำนักงาน 

ในไตรมาสที่ 3 ไมต่ำกวา 80 เปอรเซ็นต โดยใหผูรับผิดชอบโครงการเรงดำเนินงานตามแผนให

สอดคลองกับคาเปาหมาย 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 

-ไมม-ี 

เลิกประชุมเวลา :  16.15 น.  

 

 

ลงชื่อ..............................ผูจดบันทึกการประชุม ลงชื่อ...............................ผูจดบันทึกการประชุม       

(นายอดินันท ยาหลี)          (นางสาวนพภศร ศรีรักษ)  

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศธจ.สตูล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

        รักษาการ ผอ.กลุมนโยบายและแผน ศธจ.สตูล 
 

 

     

   ลงชื่อ............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสมพงศ  พละไชย)    

                                          ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 



 

 

 
 

 
ขอมูลผลการติดตามการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ ๖ เดือน (ไตรมาส 2) 



1

ที รายการ งบประมาณ  เบกิจ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นต์ (%)  มติ ครม.กาํหนด  ผลต่างเป้าหมาย  หมายเหตุ

ทไีด้รับโอนจัดสรร (บาท)  (บาท)  (บาท)  เบกิจ่าย  เป้าหมายการใช้จ่าย (ร้อยละ)  (ร้อยละ)

ภาพรวมงบประมาณ 3,411,046.00 1,785,894.46 1,625,151.54 52.36 51.00 1.36  สูงกว่าเป้าหมาย

(1) งบดําเนินงาน 2,465,140.00           1,624,894.46 840,245.54 65.91 57.00 8.91  สูงกว่าเป้าหมาย

(2) งบลงทุน -                                                -   - - 29.00 

(3) งบอุดหนุน 32,500.00                                     -   32,500.00 - - 

(4) งบรายจ่ายอืน/งบโครงการ 913,406.00                    161,000.00 752,406.00 17.63 - 

อา้งอิงขอ้มูลจาก GFMIS ณ วนัที 30 มี.ค. 65

กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สตูล

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (30 ม.ีค. 2565)

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล



 

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ : สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัสตูล

รายงานผล ไตรมาสที 2

ประเภทรายจ่าย

รายการ โอนจดัสรร เบิกจ่าย คงเหลือ

1. งบบุคลากร                          -                           -                        

    1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ -                           -                        

    1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ -                           -                        

    1.3 ค่าจา้งชวัคราว -                           -                        

2. งบดาํเนินงาน 2,465,140.000          1,624,894.460       840,245.540          

    2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายอืนๆ 

ตามแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,853,100.000          1,109,943.960       743,156.040          

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการสือสารโทรคมนาคม) -                        

          2.1.1 ค่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 77,040.000               17,494.500           59,545.500           

          2.1.1 ค่าใชจ่้ายอืนๆ -                           -                        -                        

    2.3 ค่าใชจ่้ายในการประชุม กศจ./อกศจ. 200,000.000             198,656.000          1,344.000             

    2.4 ค่าเช่าบา้น 328,000.000             298,800.000          29,200.000           

    2.5 ค่าใชจ่้ายโครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น

พลเมืองของผูเ้รียนทุกช่วงชนั

7,000.000                 -                        7,000.000             

3. งบลงทุน -                           -                        -                        

    3.1 ครุภณัฑ์ -                           -                        -                        

    3.2 ทีดิน -                           -                        -                        

    3.3 สิงก่อสร้าง -                           -                        -                        

งบประมาณ หมายเหตุ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลติ/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย



 

ประเภทรายจ่าย

รายการ โอนจดัสรร เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ หมายเหตุ

4. งบเงินอุดหนุน 32,500.000               -                        32,500.000           

    4.1 เงินอุดหนุนทวัไป

    - เงินอุดหนุนโครงการประเมินความสาํเร็จของการส่งเสริมความ

ประพฤตินกัเรียนนกัศึกษา

18,500.000               -                        18,500.000           

    - เงินอุดหนุนโครงการนิเทศการจดักิจกรรมยวุกาชาดในสถานศึกษา 10,000.000               -                        10,000.000           

    - เงินอุดหนุนโครงการเปิดโลกทศัน์สร้างและพฒันาสมรรถนะยวุ

กาชาดดีเดน่โล่พระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ ฯ

4,000.000                 -                        4,000.000             

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                           -                        -                        

          รายการ....(ครุภณัฑ ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง)......................................... -                           -                        -                        

          รายการ.................................................................................... -                           -                        -                        

5. งบรายจ่ายอืน 913,406.000             161,000.000          752,406.000          

 - โครงการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั 30,300.00 -                        30,300.000           

 - โครงการเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจงัหวดั 40,000.00 40,000.000           -                        

 - โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายและ

ยทุธศาสตร์

60,000.00 -                        60,000.000           

 - โครงการขบัเคลือนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจงัหวดัโดยผา่นกลไกของ กศจ.

68,150.00 -                        68,150.000           

 - โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวตักรรมการศึกษา

เพือพฒันาการศึกษา

58,850.00 -                        58,850.000           

 - โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพือการจดัทาํรูปแบบและแนวทาง

พฒันาหลกัสูตรต่อเนืองเชือมโยงการศึกษาขนัพืนฐานกบัอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา

39,600.00 -                        39,600.000           

 - โครงการขบัเคลือนพืนทีนวตักรรมการศึกษาจงัหวดัตาม พ.ร.บ.พืนที

นวตักรรมการศึกษา

360,306.00 90,000.000           270,306.000          

 - โครงการขบัเคลือนการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัพืนที 31,200.00 31,000.000           200.000                

 - โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยคุลบาท

ดา้นการศึกษาสู่การปฏิบติั

76,000.00 -                        76,000.000           

 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพือสร้างพืนฐานแก่ผู้ เรียนด้าน

การศึกษา 4 ด้าน ในระดบัจงัหวดั (งปม.โอนจดัสรรแล้ว 112,000 บาท)

-                        

    *** โครงการจิตอาสาบาํเพญ็ประโยชน์ในส่วนภูมิภาค 23,500.00 -                        23,500.000           

    *** โครงการส่งเสริมการจดังาน 100  ปี ยวุกาชาดไทย 40,000.00 -                        40,000.000           

    *** โครงการคดัเลือกหมู่ยวุกาชาดตน้แบบ 7,000.00 7,000.000             

 - โครงการพฒันาการส่งเสริมศกัยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ

นกัเรียนและนกัศึกษา

19,000.00 -                        19,000.000           

 - โครงการขบัเคลือนการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนืองมาจากพระราชดาํริฯ

15,000.000               -                        15,000.000           



 

ประเภทรายจ่าย

รายการ โอนจดัสรร เบิกจ่าย คงเหลือ

งบประมาณ หมายเหตุ

 - โครงการสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด 21,000.000               -                        21,000.000           

 - โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผลระดบัพืนทีเพือ

สนบัสนุนการขบัเคลือนเป้าหมายของสหประชาชาติวา่ดว้ยการพฒันาที

ยงัยืนดา้นการศึกษา SDG 4

14,500.000               -                        14,500.000           

 - โครงการขบัเคลือนการสร้างองคค์วามรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษานาํ

ร่องของ ศธ. ในระดบัจงัหวดั

9,000.000                 -                        9,000.000             

 - โครงการ… -                           -                        -                        

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 3,411,046.000          1,785,894.460       1,625,151.540       

   เงินงบประมาณทีกนัไว้เบิกเหลือมปีทผ่ีานมา -                           -                        

    เงินนอกงบประมาณ -                           -                        

อา้งอิงขอ้มูลจาก GFMIS ณ วนัที 30 มี.ค. 65

กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สตูล



แผนจัดสรร (ทั้งป) โอนจัดสรรแลว ใชจาย คงเหลือ

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความม่ันคงและความสงบสุขของสังคม

1 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศกึษา ประจําป 

2565

10,000.00          10,000.00      -               10,000.00      ลูกเสือ งบเงนิอุดหนุน

2 สงเสริมการจัดงานวนัคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

(100 ป ยุวกาชาดไทย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

40,000.00          40,000.00      -               40,000.00      ลูกเสือ งบรายจายอื่น

3 ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 23,500.00          23,500.00      -               23,500.00      ลูกเสือ งบรายจายอื่น

4 สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคล

บาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจําป 2565

160,000.00        76,000.00      -               160,000.00     นิเทศ งบรายจายอื่น

5 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา

21,000.00          21,000.00      -               21,000.00      พัฒนฯ งบรายจายอ่ืน

6 ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของ

ผูเรียนทุกชวงชั้น

7,000.00            7,000.00        7,000.00        -               พัฒนฯ งบรายจายอ่ืน

7 โครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ 7,000.00            7,000.00        -               7,000.00        ลูกเสือ งบรายจายอื่น

8 โครงการเปดโลกทัศนสรางและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาด

ดีเดนโลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา ฯ

4,000.00            4,000.00        -               4,000.00        ลูกเสือ งบเงนิอุดหนุน

หมายเหตุ

ติดตามการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ยุทธ

ศาสตร

งบประมาณ (บาท)

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล



แผนจัดสรร (ทั้งป) โอนจัดสรรแลว ใชจาย คงเหลือ
หมายเหตุผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ยุทธ

ศาสตร

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน -               

9 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบ

และแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศกึษา

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา

72,000.00          39,600.00      -               72,000.00      พัฒนฯ งบรายจายอ่ืน

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพสูสังคมแหงการเรียนรู -               

10 สํารวจความสามารถดานการอาน - เขียน นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2564

**67,000 อนุมัติ 50% 35,500

33,500.00          33,500.00                      -   33,500.00      นิเทศ งบดําเนินงาน

11 ขับเคลื่อนการสรางองคความรูทางทะเล มหาสมุทร และ

ผลประโยชนของชาติทางทะเล    ไปสูการเรียนการสอน

ในสถานศึกษาในพื้นที่นํารองของกระทรวงศึกษาธิการ

20,000.00          9,000.00        -               20,000.00      นิเทศ งบรายจายอื่น

12 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 

นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565

107,000.00        58,850.00      107,000.00     นิเทศฯ งบรายจายอ่ืน

13 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม 

พ.ร.บ. พื้นที่นวตักรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปงบประมาณ

 พ.ศ.2565

1,600,680.00      360,306.00     90,000.00      1,510,680.00  นิเทศฯ งบรายจายอื่น+

เงินอุดหนุนจาก

 อบจ.สตูล 

1,000,000 บาท

14 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยัใน

พื้นที่จังหวัดสตูล

52,000.00          31,200.00      31,000.00      21,000.00      นิเทศฯ งบรายจายอ่ืน



แผนจัดสรร (ทั้งป) โอนจัดสรรแลว ใชจาย คงเหลือ
หมายเหตุผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ยุทธ

ศาสตร

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสทางการศึกษาใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต -               

15 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการศกึษาเพื่อคนพิการ 

ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ ภายใต

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

**35350 อนุมัติ 50% 17,675

          17,675.00       17,675.00       12,425.00 5,250.00        พัฒนฯ งบดําเนินงาน

16 แกปญหาประชากรวยัเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาและ

นักเรียนออกกลางคันของจังหวัดสตูล

**40680 อนุมัติ 50% 20340

          20,340.00       20,340.00                 -   20,340.00      พัฒนฯ งบดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการจัดการศึกษาที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม -               

17 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

15,000.00          15,000.00      -               15,000.00      นิเทศฯ งบรายจายอ่ืน

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา -               

18 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศกึษาจังหวัดโดยผานกลไกของกศจ.

90,900.00          68,150.00      65,550.00      25,350.00      แผน งบรายจายอื่น

19 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตร

60,000.00          60,000.00      4,380.00        55,620.00      นิเทศฯ งบรายจายอ่ืน



แผนจัดสรร (ทั้งป) โอนจัดสรรแลว ใชจาย คงเหลือ
หมายเหตุผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ยุทธ

ศาสตร

งบประมาณ (บาท)

20 โครงการประเมินความสําเร็จของการสงสริมความ

ประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

18,500.00          18,500.00      -               18,500.00      ลูกเสือ งบเงนิอุดหนุน

21 โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ

ประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

19,000.00          19,000.00      -               19,000.00      ลูกเสือ งบรายจายอื่น

22 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัด

**48850 อนุมัติ 50% 24425

54,725.00                  5,700.00 49,025.00      แผน งบรายจายอื่น+

งบดําเนินงาน 

24,425

23 โครงการสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม บุคลากรสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสตูล ดวย

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตรพระราชา

**17000 อนุมัติ 50% 8500

            8,500.00         8,500.00           700.00 7,800.00        ตรวจสอบฯ งบดําเนินงาน

24 โครงการเสริมสรางศกัยภาพบุคลากรในสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

80,000.00          40,000.00      79,800.00      200.00          ตรวจสอบฯ งบรายจายอื่น+

งบดําเนินงาน 

39,800



แผนจัดสรร (ทั้งป) โอนจัดสรรแลว ใชจาย คงเหลือ
หมายเหตุผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ยุทธ

ศาสตร

งบประมาณ (บาท)

25 โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล

ระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของ

สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา 

SDG 4

          14,500.00      145,000.00                 -   14,500.00      แผน งบรายจายอื่น

2,556,820.00     1,133,121.00  296,555.00    2,260,265.00  
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