
ที่ กจิกรรม ไดร้บัจดัสรร ผกูพนั เบกิจา่ย
ผกูพนั เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ

1.1  เพือ่เป็นคา่พาหนะรับ-สง่นักเรยีนกรณีรวมและเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน,คา่บรหิาร
จัดการรถกระบะและรถทีร่.ร.ไดร้ับบรจิาค,คา่บรหิารรถตูโ้ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ั่งฯ 

ี ี่

 234,000.00  0.00  0.00  61,823.33  172,176.67 26.42

- รวม  234,000.00  0.00 0 61,823.33 172,176.67 26.42

ที่ กจิกรรม ไดร้บัจดัสรร ผกูพนั เบกิจา่ย
ผกูพนั เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ

2.1  เพือ่เป็นคา่ตอบแทนการจา้งอตัราจา้งครผููท้รงคณุคา่แหง่แผน่ดนิ งวดที1่ ระยะเวลา
 3 เดอืน (ม.ค. - ม.ีค. 63)

 816,000.00  0.00  0.00  432,126.64  383,873.36 52.96

2.2  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการตรวจและประเมนิผลงานทางวชิาการของขรก.ครแูละบค.
อืน่ทีข่อรับการประเมนิใหม้แีละเลือ่นเป็นชาํนาญการพเิศษ (ง.241/656 ลว 17 ก.พ.

 154,400.00  0.00  0.00  0.00  154,400.00 0

- รวม  970,400.00  0.00 0 432,126.64 538,273.36 44.53

ที่ กจิกรรม ไดร้บัจดัสรร ผกูพนั เบกิจา่ย
ผกูพนั เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ

3.1  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเขา้รับการอบรมหลักสตูรอบรมการใหค้ําปรกึษาและการ
จัดการเรยีนรูว้ทิยาการคํานวณสําหรับศกึษานเิทศก ์Coding Mentor (CM) ระหวา่ง

ี่ ป

 4,800.00  0.00  0.00  1,936.00  2,864.00 40.33

- รวม  4,800.00  0.00 0 1,936.00 2,864.00 40.33

                                                                                                           ผลการเบกิจา่ยงบรายจา่ยอืน่ เดอืนมนีาคม

  แผนงาน : ยทุธศาสตรพ์ฒันาการศกึษาเพือ่ความย ัง่ยนื
  โครงการ : ขบัเคลือ่นการพฒันาการศกึษาทีย่ ัง่ยนื
  1. กจิกรรม : การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็ก

  แผนงาน : ยทุธศาสตรพ์ฒันาการศกึษาเพือ่ความย ัง่ยนื

  โครงการ : ขบัเคลือ่นการพฒันาการศกึษาทีย่ ัง่ยนื

รายงานผลรายละเอยีดการเบกิจา่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

  2. กจิกรรม : ครผููท้รงคณุคา่แหง่แผน่ดนิ

  แผนงาน : บรูณาการยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีณุภาพ เทา่เทยีมและท ัว่ถงึ

  โครงการ : พฒันาหลกัสตูรกระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล

  3. กจิกรรม : การขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนรูส้ะเต็มศกึษา



ที่ กจิกรรม ไดร้บัจดัสรร ผกูพนั เบกิจา่ย
ผกูพนั เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ

ที่ กจิกรรม ไดร้บัจดัสรร ผกูพนั เบกิจา่ย
ผกูพนั เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ

4.1  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานโครงการคา่ย "เยาวชน...รักษ์พงไพร" เฉลมิพระ
เกยีรต ิ60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ" ประจําปี 2563 ระหวา่ง 16-19 ก.พ.63 ณ รร 

ี

 20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0

- รวม  20,000.00  0.00 0 0 20,000.00 0

ที่ กจิกรรม ไดร้บัจดัสรร ผกูพนั เบกิจา่ย
ผกูพนั เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ

5.1  เพือิเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการประเมนิคณุภาพการผูเ้รยีน (NT) ชัน้ ป.3 ปีกศ
2562 (ง 241/970 ลงวันที ่6 ม.ีค.63)

 83,200.00  0.00  0.00  61,473.00  21,727.00 73.89

- รวม  83,200.00  0.00 0 61,473.00 21,727.00 73.89

ที่ กจิกรรม ไดร้บัจดัสรร ผกูพนั เบกิจา่ย
ผกูพนั เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ

6.1  คา่ใชจ้า่ยดําเนนิงานโครงการการบรหิารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก(ลว. 16 ม.ีค. 63)  137,000.00  0.00  0.00  0.00  137,000.00 0

- รวม  137,000.00  0.00 0 0 137,000.00 0

  แผนงาน : บรูณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศและการจขดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม

  โครงการ : สรา้งจติสํานกึและความรูใ้นการผลติและบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

  6. กจิกรรม : การบรกิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็ก

  4. กจิกรรม : การาพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศและเการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม

  แผนงานยทุธศาสตร ์: เพือ่สนบัสนนุดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยามนษุย์

  โครงการ : พฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล

  5. กจิกรรม : การายกระดบัผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตทิ ีส่อดคลอ้งกบับรบิทพืน้ที่

  แผนงานยทุธศาสตร ์: เพือ่สนบัสนนุดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยามนษุย์

  โครงการ : ขบัเคลือ่นการพฒันาการศกึษาทีย่ ัง่ยนื



ที่ กจิกรรม ไดร้บัจดัสรร ผกูพนั เบกิจา่ย
ผกูพนั เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ

ที่ กจิกรรม ไดร้บัจดัสรร ผกูพนั เบกิจา่ย
ผกูพนั เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละ

7.1  คา่เดนิทาง+เบีย้เลีย้งผูเ้ขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิารสรา้งความเขม้แข็งเพือ่พัฒนา
และสง่เสรมิความฉลาดรู(้PISA2021)(ลว. 27 ม.ีค. 63)

 2,700.00  0.00  0.00  0.00  2,700.00 0

- รวม  2,700.00  0.00 0 0 2,700.00 0

  แผนงานยทุธศาสตร ์: เพือ่สนบัสนนุดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยามนษุย์

  โครงการ : พฒันาหลกัสตูรกระบวนการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล

  7. กจิกรรม : การยกระดบัคณุภาพผูเ้รยีนเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการประเมนิ PISA 2021


