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 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 
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ค ำน ำ 

 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มี
บทบำทหน้ำที่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำโดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เป็นไปตำม
แผนงำน/โครงกำรผลผลิตกิจกรรมตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติในปีงบประมำณพุทธศักรำช 2565 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 3 ได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) โดยแบ่งออกเป็น 
   1.งบบุคลำกร 
   2. งบด ำเนินงำน 
   3. งบลงทุน 
   4. งบเงินอุดหนุน 
   5. งบรำยจ่ำยอื่น 
  รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ฉบับนี้จึง
จัดท ำขึ้นเพ่ือรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน)  รำยละเอียดข้อมูลสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในไตรมำส 1 – 2 (เดือนตุลำคม 2564 – เดือน
มีนำคม 2565)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์เขต 3 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณถัดไปให้บรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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สำรบัญ 
                               หน้ำ 

ค ำน ำ 1 

สำรบัญ 2 

ส่วนที่ 1 รำยละเอียดโครงกำร/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 งบบริหำรจัดกำร สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3 

ส่วนที่ 2 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  

 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมทุกงบประมำณ 8 

 งบบุคลำกร 9 

 งบด ำเนินงำน 9 

 งบอุดหนุน 9 

 งบลงทุน 10 

 งบรำยจ่ำยอื่น 11 

คณะผูจ้ัดท ำ           12 
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ส่วนที่ 1 
รำยละเอียดงบประมำณ/โครงกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

  งบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ที่ได้รับ เป็น
งบประมำณ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรให้ ประกอบด้วย 

 1. งบประมำณเพ่ือใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ จัดสรรงบประมำณ ตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำร บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัด 
ตำมภำระงำน และกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพ งบด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำง ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ  กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ จ ำนวน 5,000,000 บำท  ดังนี้ 

1.  งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน จ ำนวน 4,00,000 บำท (สี่ล้ำนบำทถ้วน)  ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ/ต่อปี หมำยเหตุ 
ก. ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน (ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 
1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำตอบแทน ค่ำที่พัก และยำนพำหนะ 100,000  
2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน/วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000  
3 ค่ำซอ่มแซมยำนพำหนะและขนส่ง 150,000  
4 ค่ำซ่อมแซมอำคำร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำงของส ำนักงำน 100,000  
5 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร/จัดท ำเอกสำร 100,000  
6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000  
7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 100,000  
8 ค่ำท ำกำรนอกเวลำรำชกำร 50,000  
9 ค่ำใช้จ่ำยรองรับนโยบำยเร่งด่วน (อนุมัติตำมควำมจ ำเป็น) 400,000  
 รวม 1,350,000  
ข. ค่ำสำธำรณูปโภค 
1 ค่ำไฟฟ้ำ 800,000  
2 ค่ำน้ ำประปำ 50,000  
3 ค่ำไปรษณีย์ 50,000  
4 ค่ำโทรศัพท์ 50,000  
5 ค่ำอินเตอร์เน็ต 44,000  
 รวม 994,000  
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ค. ค่ำจ้ำงอตัรำจ้ำงปฏิบัติงำนในส ำนักงำนฯ (รวมทั้งหมด 17 อัตรำ) 
1 ค่ำจ้ำง   (9.000 บำท/เดือน)   รวม  2  อัตรำ 216,000  
2 ค่ำจ้ำง   (8,000 บำท/เดือน)   รวม  15  อัตรำ 1,440,000  
  1,656,000  
 รวมงบประมำณ 4,000,000  

 
2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2.1 รำยละเอียดโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวนโครงกำรทั้งสิ้น  16 
โครงกำร งบประมำณจ ำนวน  1,000,000  บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)   ดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

1 
โครงกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู
ต้นแบบ เพ่ือรับรำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 
2565 

40,000 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

2 
โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

10,000 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

รวมงบประมำณ 50,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 75,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  

4 
กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ปี
กำรศึกษำ 2564 (NT-64) 

10,000 กลุม่นิเทศ ติดตำมฯ 

รวมงบประมำณ 85,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

39,000 
กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

6 
โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

7 
โครงกำร  ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อกำรเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ในสถำนศึกษำ 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

2 
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ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

8 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรของครูผู้สอนเพ่ือยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

9 
โครงกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 
สำระวิชำวิทยำศำสตร์ 

15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

10 โครงกำรนิเทศ 100 % 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

11 โครงกำร  ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุดมีชีวิต    2,500 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

12 โครงกำรพ ฒนำกำรศึกษำด้วยวิถีคุณภำพ 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  

รวมงบประมำณ 301,500   

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

13 
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำในกำรแนะแนว และ
สอนทักษะอำชีพตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

17,200 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

รวมงบประมำณ 17,200   

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14 
โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

25,000 
กลุ่มอ ำนวยกำร/กลุ่ม
นิเทศ 

รวมงบประมำณ 25,000   

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

15 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรงำนกลุ่มอ ำนวยกำร 293,100 กลุ่มอ ำนวยกำร 

16 
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศแบบรำยงำน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

22,200 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

17 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 144,800 กลุ่มบุคคล 

18 โครงกำรตรวจสอบภำยใน 10,000 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

3 

 



 6 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

19 
โครงกำรพัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

20 
โครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผนของ 
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 

131,200 กลุ่มนโยบำยและแผน 

รวมงบประมำณ 621,300  

รวมงบประมำณทั้งสิ้น  1,000,000  

 

2.2 งบประมำณส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 

โครงกำรสนบัสนนุและติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำใน
กำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข บูรณำ
กำรร่วมกับ กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำร
จัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

18,000 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

2 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัปฐมวยั ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

3 
โครงกำรกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 

250,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

4 
โครงกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พ.ศ. 2551 มุ่งสู่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ  

5 
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ในกำรประเมนิระดบันำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
2022  

27,060 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

6 
โครงกำร  ขับเคลื่อนและพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณ C0ding 

30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

7 โครงกำร  พัฒนำคุณธรรม  จริยธรรม  ในสถำนศึกษำ 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

8 
โครงกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนวิจัยของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสถำนศึกษำ 

10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

9 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

10 โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน 35,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

4 



 7 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

11 
เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” (ส ำนักงำนเขตพื้นที่สุจริต) ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 

 รอจัดสรรจำก 
สพฐ. 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

12 
โครงกำร กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชัน้
ประถมศึกษำปีที1่ ปีกำรศึกษำ 2564  (RT) 

 รอจัดสรรจำก 
สพฐ. 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

13 โครงกำรลูกเสือต้ำนยำเสพติด 123,000 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

รวมงบประมำณ 618,060 
 

 

2.3 งบประมำณจำกแหล่งงบประมำณอ่ืน 

ที ่ โครงกำร/กิจรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ปีกำรศึกษำ 2564  (0-NET64) 

300,000 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
งบ สทศ. 

 
 
 

5 



 ๘ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

งบประมำณรวมทุกงบที่ได้รับจัดสรรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่ำย 

1 งบบุคลำกร 8,100,100.00 5,667,976.78 2,432,123.22 69.97 
2 งบด ำเนินงำน 35,868,314.00 28,261,077.99 7,607,236.01 78.79 
3 งบเงินอุดหนุน 65,764,096.00 36,060,134.00 29,703,962.00 54.83 
4 งบลงทุน 47,230,900 28,185,400 19,045,500 59.68 
5 งบรำยจ่ำยอื่น 2,093,755.00 1,447,344.40 646,410.60 69.13 

รวมทั้งสิ้น 159,057,165.00 99,621,933.17 59,435,231.83 62.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

1. งบบุคลำกร 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
คงเหลือ ร้อยละ 

1 งบบุคลำกร 8,100,100.00 5,667,976.78 2,432,123.22 69.97 

รวม 8,100,100.00 5,667,976.78 2,432,123.22 69.97 
 

2. งบด ำเนินงำน 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
คงเหลือ ร้อยละ 

1 รำยกำรงบประจ ำ 35,868,314.00 28,261,077.99 7,607,236.01 78.79 

รวม 35,868,314.00 28,261,077.99 7,607,236.01 78.79 
 
 

3. งบอุดหนุน 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
คงเหลือ ร้อยละ 

1 ค่ำหนังสือเรียน 9,538,832.00 0.00 9,538,832.00 100.00 

2 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 6,234,240.00 3,604,510.00 2,629,730.00 42.18 



 ๑๐ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
คงเหลือ ร้อยละ 

3 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 5,285,160.00 0.00 5,285,160.00 100.00 

4 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 8,951,845.00 5,177,005.00 3,774,840.00 42.17 

5 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 35,754,019.00 27,278,619.00 8,475,400.00 23.70 

รวม 65,764,096 36,060,134 29,703,962 54.83 

 
4. งบลงทุน  

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
คงเหลือ ร้อยละ 

1 งบลงทุน  29,365,100 28,185,400 1,179,700 4.02 

2 
งบลงทุน โรงเรียนคุณภำพต้นแบบ 
(โรงเรียนธำรทหำร (แสงสว่ำงอุปถัมภ์)) 

14,851,800 0 14,851,800 100 

3 
งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ โรงเรียนคุณภำพ
ต้นแบบ (โรงเรียนธำรทหำร (แสงสว่ำง
อุปถัมภ์)) 

3,014,000 0 3,014,000 100 

รวม 47,230,900 28,185,400 19,045,500 59.68 



 ๑๑ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค ์เขต 3 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 4. งบรำยจ่ำยอื่น 

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

ตำมแผน ปี 2565 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

2 ไตรมำส 
คงเหลือ ร้อยละ 

1 โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต 5,000 0.00 5,000.00 100.00 

2 โครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 123,000 0.00 123,000.00 100.00 

3 โครงกำรกำรพัฒนำคลังเครื่องมือ 10,800 3,328.00 7,472.00 69.19 

4 โครงกำรกำรยกระดับผลกำรเรียน 10,000 0.00 10,000.00 100.00 

5 โครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำ 110,460 55,675.00 54,785.00 49.60 

6 โครงกำรคอนเน็กซ์อีดี 110,460 0.00 110,460.00 100.00 

7 
โครงกำรกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 

1,251,735 1,075,460.60 176,274.40 
14.08 

8 
โครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำของ
แผ่นดิน 

425,000 307,096.80 117,903.20 
27.74 

9 โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 1 7,500 5,784.00 1,716.00 22.88 

10 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพ 2 39,800 0.00 39,800.00 100.00 

รวม 2,093,755 1,447,344.40 646,410.60 69.13 



 

ภาคผนวก 





























 

คณะผู้จัดท ำผลกำรใช้จ่ำยงบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำนครสวรรค์ เขต 3 

 

 ********** 
ที่ปรึกษำ 

นำยสุรพล   เพ็งน้อย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3   
นำยศิริเดช ศรีสร้อย  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 
นำยพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 
นำยสมพร   พุฒกำง  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 
 
ผู้สนับสนุนข้อมูล 
นำงธัญญำภรณ์   นุชเฉย   ผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
 

ผู้จัดท ำ 
1. นำงแสงอรุณ วันนำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
2. นำงแพรวพรรณ จันทร์แป้น  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงหทัย อุดมกำรเกษตร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
4. นำงสำวชัฌญำกำนต์  ศักดี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 

ออกแบบปก 
นำงแพรวพรรณ จันทร์แป้น  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
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P L A N
6 5

กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

B U D G E T


