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คํานํา 

 
โรงเรียนบานปาแดง  ไดจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อรายงานผลการใชจายงบประมาณ ใหกับผูบังคับบัญชาไดทราบ รวมถึง เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับ
บุคคลทั่วไปไดรับทราบถึงการเบิกจายงบประมาณ ของโรงเรียนบานปาแดง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพื่อแสดงถึงความโปรงใส และการเปดเผยขอมูลขององคกร 
 

 

ฝายแผนและงบประมาณ 
โรงเรียนบานปาแดง 
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สวนที่ 1 
ขอมูลทั่วไป 

 
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะตองให 

ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูให เขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู และการเสริมสรางปจจัย
แวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อพัฒนาใหคนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการรวมกันพัฒนา
ประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีทักษะในการ
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกที่ดีงาม รูคุณคา
ความเปนไทย และมีความรับผิดชอบ เปนรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ  และสถาบัน
พระมหากษัตริย 

โรงเรียนบานปาแดงเปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ เปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา สูการปฏิบัติจึง
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญของชาติใหมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําพาประเทศสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ราชการตามภารกิจของโรงเรียนบานปาแดงจะสําเร็จบรรลุ
เปาหมายไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่องคกรตองเขาใจอํานาจ หนาที่ บริบทตางๆทั้งภายในภายนอกองคกร แลว
นํามาวิเคราะหสภาพองคการ เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการ
ดําเนินงาน เพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนาการศึกษาขององคกร และแนวทางการดําเนินงานใหสามารถ
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม เกิดประโยชนกับผูเรียนและประชาชนผูรับบริการไดสอดคลอง
กับทิศทางและเปาหมายการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และมิติการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพซึ่งตองอยูภายใตกรอบการพัฒนาในระดับชาติ กระทรวง จังหวัดเชน กรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) , นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ .ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) , นโยบายรัฐบาล นโยบาย
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดเชียงราย 
เปนตน 
 
วิสัยทัศน (VISION) 
 

ภายในปการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนบานปาแดงมุงพัฒนาศักยภาพผู เรียนใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ ดวยกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต บนพื้นฐานความเปนไทย ภายใตปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจ (MISSION) 
 

1. บริหารสถานศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล 
2. จัดการเรียนรูตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานกีฬา   

เกมกีฬาทางวิชาการ และงานศิลปะ 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได   

รักการเรียนรู 
5. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบยีบวินัย 
6. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
7. สงเสริมทักษะการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี  ภาษาและการสื่อสาร  รวมถึงทักษะอาชีพพื้นฐาน

ใหกับผูเรียน 
8. พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตสมบูรณตามชวงวัย 
9. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต  และดํารงตนเปนพลเมืองดีบนพื้นฐานความเปนไทย  

ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปาประสงค(OBJECTIVE) 
 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  ไดมาตรฐานการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 2. โรงเรียนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  และจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่๓  ไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 3. ผูเรียนทุกคนผานเกณฑกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ตนเองไดเลือกเขารวม  
 4. ผูเรียนไมนอยกวา รอยละ  ๘๐  มีความคิดสรางสรรค  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได  รัก
การเรียนรู 
 5. ผูเรียนไมนอยกวา รอยละ  ๘๐  ผานเกณฑการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 6. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ  ๘๐ เขารวมกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 7. ผูเรียนรอยละ  ๑๐๐  ไดรับการเสริมทักษะการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี  ภาษาและ  
การสื่อสาร  ทักษะอาชีพพื้นฐาน 
 8. ผูเรียนรอยละ  ๑๐๐  ไดรับการพัฒนาใหมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตใหสมบูรณตามชวงวัย 
 9. ผูเรียนรอยละ  ๑๐๐  ไดรับการสงเสริมใหมีทักษะชีวิต  และดํารงตนเปนพลเมืองดีบน
พื้นฐานความเปนไทย ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สวนที่ 2 
รายละเอียดงบประมาณ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 โรงเรียนบานปาแดง ไดรับการจัดสรรงบประมาณปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเปนคาใชจายในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนบานปาแดง และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒ จํานวน 3,326,824  บาท (สามลานสามแสนสองหมื่นหกพันแปดรอยยี่สิบสี่บาทถวน) 
 โรงเรียนบานปาแดง ไดจัดสรรงบประมาณ สําหรับดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป         
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการใชจายที่ตั้งไวในแผนปฏิบัติการ งบประมาณที่ตั้งไว (บาท) 
1 คาจัดการเรียนการสอน 962,800.00 
 งบบุคลากร   
 โครงการจัดครูครบชั้นเรียน 144,000.00 
 งบดําเนินงาน  
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุสํานักงาน 25,000.00 

คาเบี้ยเลี้ยง  ที่พัก พาหนะ 20,000.00 
คาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน 23,364.00 
งานพัฒนาตามนโยบายเรงดวน 32,756.00 
คาสาธารณูปโภค(คาไฟฟา) 

140,000.00 
คาสาธารณูปโภค(คาโทรศัพท) 

 โครงการตามแผนกลยุทธ  
 โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 70,380.00 

โครงการพัฒนาหลักสูตร 4,000.00 
 โครงการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพการเรียนการสอน   
 ชวงชั้นที่ 1 30,000.00 

ชวงชั้นที่ 2 51,000.00 
ชวงชั้นที่ 3 78,000.00 

 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 216,800 
 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ 22,500.00 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศทางวิชาการ (ระดับเขต) 9,000.00 
กิจกรรมเกมกีฬาทางวิชาการ 9,000.00 
กิจกรรมเด็กหัวศิลป 40,500.00 
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 36,000.00 
กิจกรรมศิลปะ 30,000.00 
กิจกรรมบูรณาการนาฏศิลป 18,000.00 
กิจกรรมนักบินนอย 15,000.00 
กิจกรรมหุนยนตสมองกลและคอมพิวเตอร 10,000.00 
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ที ่ รายการใชทีจ่ายตั้งไวในแผนปฏิบัติการ งบประมาณที่ตั้งไว (บาท) 
 กิจกรรมสงเสริมการอาน 9,000.00 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2,000.00 
กิจกรรมคหกรรม 9,000.00 
กิจกรรมพัฒนาอานออก เขียนได 6,800.00 
โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 27,166.00 

 โครงการแนะแนว 18,000.00 
 โครงการขับขี่ปลอดภัย 4,000.00 
 โครงการจัดระบบสารสนเทศงานบริหารบุคคล 2,000.00 
 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 1,500.00 
 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 30,000.00 
 โครงการอนามัยโรงเรียน 12,000.00 
 โครงการกิจการนักเรียน 40,000.00 

2 คาหนังสือเรียน 274,638.00 
3 คาเครื่องแบบนักเรียน 156,600.00 
4 คาอุปกรณการเรียน 153,330.00 
5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 242,790.00 
 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาปฐมวัย 29,670.00 

โครงการบูรณาการ ป.1-3 14,160.00 
โครงการบูรณาการ ป.4-6 5,850.00 
โครงการบูรณาการ ม.1-3 17,100.00 
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ป.1-3 11,800.00 
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ป.4-6 12,870.00 
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ม.1-3 20,520.00 
โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ป.1-3 11,800.00 
โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ป.4-6 17,550.00 
โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.1-3 17,100.00 
โครงการทัศนศึกษา ป.1-3 14,160.00 
โครงการทัศนศึกษา ป.4-6 14,040.00 
โครงการทัศนศึกษา ม.1-3 39,900.00 
โครงการ ICT 16,270.00 

6 ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 270,500.00 
7 เงินอุดหนุน อบต. โครงการอาหารกลางวัน 1,216,000.00 
8 เงินอุดหนุน อบต. 43,000.00 
9 เงินคางจายปการศึกษา 2561 หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 7,166.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,326,824.00 
หมายเหตุ : เปนการประมาณการไดรับเงินจัดสรรเงินตามจาํนวนนักเรียนชั้นเคลื่อนของปการศึกษากอนหนา 
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งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 2562 
 
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สําหรับ         
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 2562  ประกอบดวย 

 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 
เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 1,095,543.00 
-  คาจัดการเรียนการสอน     473,750.00 
-  คาหนังสือเรียน 271,348.00 
-  คาเครื่องแบบนักเรียน  154,980.00  
-  คาอุปกรณการเรียน 75,990.00  
-  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 119,475.00  
เงินอุดหนุนรายการคาจัดการเรียนการสอนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 110,500.00  
-  ระดับประถมศึกษา  41,500.00  
-  ระดับมัธยมศึกษา 69,000.00  

 
 

2.  งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง ประกอบดวย 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 
เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  (100 วัน)   611,000 
-  ครั้งที่ 1 จํานวนนักเรียน 304  คน  คนละ  20  บาท   จํานวน  50 วัน 304,000 
-  ครั้งที่ 2 จํานวนนักเรียน 307  คน  คนละ  20  บาท   จํานวน  50 วัน  307,000 
เงินสนับสนุนโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในโรงเรียน   5,000  
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งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 
 
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สําหรับ         
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  ประกอบดวย 

 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 
เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 6,70,010.00 
-  คาจัดการเรียนการสอน     474,450.00 
-  คาอุปกรณการเรียน 75,910.00  
-  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 119,650.00  
เงินอุดหนุนรายการคาจัดการเรียนการสอนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 112,000.00  
-  ระดับประถมศึกษา  41,500.00  
-  ระดับมัธยมศึกษา 70,500.00  

 
 

2.  งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง ประกอบดวย 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 
เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  (100 วัน)   614,000.00 
-  ครั้งที่ 1 จํานวนนักเรียน 304  คน  คนละ  20  บาท   จํานวน  50 วัน 307,000.00 
-  ครั้งที่ 2 จํานวนนักเรียน 307  คน  คนละ  20  บาท   จํานวน  50 วัน  307,000.00 
เงินสนับสนุนโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดในโรงเรียน   43,000.00  
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สวนที่ 3 
ความกาวหนาการใชจายงบประมาณปการศึกษา 2562   

 
1.  ความกาวหนาในการใชจายงบประมาณปการศึกษา 2562 
 

รายการ 
งบประมาณที่ไดรับ 

การจัดสรร 
รวมงบประมาณ 
ที่ไดรับการจัดสรร 
ปการศึกษา 2562 

งบประมาณที่ใชไป งบประมาณ
คงเหลือ 

1/2562 2/2562 บาท รอยละ 

คาจัดการเรียนการ
สอน 

473,750 474,450 948,200 853,097.32 95.18 95,102.68 

คาหนังสือเรยีน 271,348 - 271,348 271,348 100 0.00 
คาเครื่องแบบนักเรียน 154,980 - 154,980 154,980 100 0.00 

คาอุปกรณการเรียน 75,990 75,910 151,900 151,480.00 99.72 420.00* 

คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 

119,475 119,650 239,125 235,083.00 97.20 4,042.00 

เงินปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียน

ยากจน 
110,500 112,000 222,500 219,500.00 98.65 3,000.00* 

เงินสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

611,000 614,000 1,225,000 1,163,600.00 94.98 61,400.00* 

เงินสนับสนุนโครงการ
รณรงคตอตานยาเสพ

ติดในสถานศึกษา 
5,000 - 5,000 5,000 100 0 

เงินสนับสนุนโครงการ
สงเสริมความเปนเลิศ

ทางวิชาการ 
- 43,000 43,000 43,000 100 0 

*จํานวนงบประมาณคงเหลือรายการคาอุปกรณการเรียนไดนําสงคืนใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย   
เขต 3 จํานวน 420 บาท เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 
*จํานวนงบประมาณคงเหลือรายการเงินปจจัยพื้นฐานสําหรบันักเรยีนยากจนไดนาํสงคืนใหสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 3,000 บาท เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 
*จํานวนงบประมาณคงเหลือรายการเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันไดนําสงคืนใหองคการบรหิารสวนตาํบลเกาะชาง  
จํานวน  61,400 บาท  เปนท่ีเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
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สวนที่ 4 
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 
โรงเรียนบานปาแดง ไดดําเนินการใชจายงบประมาณประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเปนคาใชจายใน

การบริหารจัดการ คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน 3,326,824 บาท 
(สามลานสามแสนสองหมื่นหกพันแปดรอยยี่สิบสี่บาทถวน) ซึ่งจากการดําเนินการสามารถระบุประเด็น ปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะได ดังนี้ 
 
ปญหา - อุปสรรคที่ พบในการดําเนินการใชจายงบประมาณ 

1. การจัดสรรงบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความลาชาจึงสงผลตอ
การเบิกจายงบประมาณของโรงเรียนบานปาแดง ลาชาตามไปดวย 

2. ครูผูรับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรมไมมีการบันทึกขอความขออนุมัติใชจายงบประมาณใน
โครงการหรือกิจกรรมของตัวเอง 

3. มีการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจางกรณีเรงดวน  เนื่องจากครูผูรับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรม
นั้นๆ  ไมมีการขออนุมิติการใชจายเงินลวงหนา   

4. บางโครงการหรือกิจกรรมไมมีความกาวหนา  เนื่องจากครูผูรับผิดชอบในโครงการนั้นๆไดทําการ
ยายโรงเรียนและไมมีผูสานตอ 

5. ในบางโครงการหรือกิจกรรมมีการใชจายเงินเกินงบประมาณท่ีตั้งไว 
6.  มีนักเรียนลาออกกลางคัน  ทําใหงบประมาณที่ไดรับในบางรายการไมสามารถจายใหนักเรียนได

โดยตรง  จึงตองมีการคืนเงินบางสวนใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
7.  เนื่องจากสถานการณแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา  ทําใหโรงเรียนปดทําการเรียนการสอนกอน

กําหนดตามปฏิทินการศึกษา  จึงทําใหการเบิกจายเงินในบางโครงการ/กิจกรรมยังคงคาง   
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ขอเสนอแนะ 
 การติดตามผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนบานปา
แดง เพื่อทราบผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปที่บรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ สะทอนใหเห็นถึงการใชทรัพยากรในการ
ดําเนินภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด มีการติดตามผลการดําเนินงานเพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณของสํานักงาน ดังนี้ 

1. การใชจายเงินงบประมาณทุกรายการ  ควรศึกษาหลักเกณฑและเง่ือนไขในการใชจายเงิน  และ
กฎหมายระเบียบที่เก่ียวของ 

2.  เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย  บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ  
ควรมีควบคุมการใชจายงบประมาณเพื่อเปนไปตามเปาหมายและมีการติดตาม  เรงรัด  การใชจายเงิน 

3. กรณีมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ควรดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน 2 ปงบประมาณ 
4. เรงจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณใหเสร็จสิ้นโดยเร็วและมีความชัดเจนมากท่ีสุด 
5. ผูรับผิดชอบแตละโครงการเรงดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการ 
6. กิจกรรมหรือโครงการที่หมดความจําเปนหรือไมสามารถดําเนินการได ใหดําเนินการปรับเปลี่ยน 

แผนปฏิบัติติการไปดําเนินการกิจกรรมที่มีความจําเปนและมีความพรอม 
7. นําผลการวิเคราะหการติดตามการใชจายงบประมาณเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณ และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณในปตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คําสั่งโรงเรียนบานปาแดง 
ที่ ……………/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณประจําปการศึกษา ๒๕๖2 
 

***************************** 
 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ 
กําหนดวา การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณพ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผน 
บูรณาการ พ.ศ.2559 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
โดยตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ มาตรา 1๖ กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดิน โรงเรียนบานปาแดง ในฐานะหนวยงานของรัฐจึงจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป เพื่อใหสามารถบริหารสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่ และขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อยางมีประสิทธิภาพ จึง
แตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย 
คณะกรรมการฝายจัดทําแผน 
1. นายภูวนารถ  จันทาพูน   ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแดง   ประธานกรรมการ 
2. นายวรวุฒิ  ทาแกง    หัวหนาฝายบริหารบุคคล   กรรมการ 
5. นางอัมภา  ตุนหนิ้ว   หัวหนาฝายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
6. นางสาวกรรณิการ พิพิทธภณัฑ  หัวหนาฝายวชิาการ   กรรมการ 
7. นางสาวสุภาพรรณ  ยวนมาลัย  หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
8. นายกรสมรรถ  จันทรใส   หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสด ุ   กรรมการ 
9. นางบงกชภรณ  จันธิมา   เจาหนาที่พสัด ุ    กรรมการ 
๑๐. นางสาวรัตติกาล  ขนัเงิน   เจาหนาทีบ่ัญช ี    กรรมการ 
15. นางสาวบงกชกาล  กางออนตา  เจาหนาที่การเงิน     กรรมการ/เลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
 จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณประจาํปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบานปาแดง  ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 ( นายภูวนารถ  จันทาพูน ) 
                                     ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแดง 
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