
 
รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
(ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 

 

 

 

 



 
รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

บทน า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7) ได้มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน แปลงนโยบายและภารกิจสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ ดี  สอดคล้องนโยบายที่ เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                            
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)                       
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  

  รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกลไกการติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เป็นองค์กรคุณภาพ                       
ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กรกฎาคม 2564 
 



 
รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

สารบัญ 
เร่ือง                หน้า 

รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก          1 
2. นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก            7 

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             11 
4. รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            16 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจนีบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

5. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข            19 
 

ภาคผนวก 
- QR Code แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      20 
  มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

สารบัญ (ตาราง) 
เร่ือง                หน้า 

รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ตารางที่ 1 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564          11 
ตารางที่ 2 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน         12 
ตารางที่ 3 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา          13 
ตารางที่ 4 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบโครงการส ารอง        12 
ตารางที่ 5 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน         16  
ตารางที่ 6 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา            17  
  
 
 
 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง               
การก าหนดเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จ านวน 42 เขต โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว ให้ส านักงานเขต    
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 44 โรงเรียน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ 
และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ และข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

อ านาจหน้าที่ 

(1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค)  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ)  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช)  ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ)  ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ)  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน              

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
(ค)  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
(ง)  ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค)  ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง)  ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ)  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ)  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข)  ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค)  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก

ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง)  ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน             

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ)  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ)  จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช)  ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ)  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข)  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค)  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง)  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ)  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
(ง)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
(ค)  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 

ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง)  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และ

มาตรฐานการศึกษา 
(จ)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ)  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี             

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช)  ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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(ซ)  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(ฌ)  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ)  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ)  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ)  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค)  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง)  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จัดตั้งขึ้นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่                 
28 มกราคม 2564 และก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จ านวน 62 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประกอบด้วยท้องที่จังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน ทั้งนี้ มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร ได้ดังต่อไปนี้ 
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โครงสร้างองค์กรของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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2. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินจัดการแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระดับ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
พร้อมทั้ง ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษาสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เป็นองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพบน
พ้ืนฐานความเป็นไทย 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและ
เสมอภาค ร่วมกับทุกภาคส่วน 

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

4. พฒันาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลักธรร

มาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
4. สถานศึกษาจัดการศึกษา เ พ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มี ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี
ดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ค่านิยม 

SESAO 7 (Secondary Educational Service Area Office 7) 
S = Standard and Service mind = มั่นคงในมาตรฐานและจิตบริการ 
E = Effectiveness and Expert = มุ่งประสิทธิผลและความช านาญ 
S = Supervision and Smart = นิเทศกัลยาณมิตรและอัจฉริยะ 
A = Accountability and Abide = มีความรับผิดชอบและเคารพกติกา 
O = Opportunity and Organization chart = โอกาส และมอบหมายงานให้ตามสายงาน 
7 = Seven Networks เครือข่าย 7 สหวิทยาเขตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วัฒนธรรมองค์กร 

SSMKE 
S : Service = ใส่ใจบริการ 
S : Standard system = ระบบงานมาตรฐาน 
M : Morality = ยึดมั่นคุณธรรม 
K : The King’s Philosophy = น้อมน าศาสตร์พระราชา 
E : Excellence = พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

อัตลักษณอ์งค์กร 

TWG 
T : Think together ร่วมคิด 
W : Work together ร่วมท า 
G : Lead to goal น าสู่เป้าหมาย 
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จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 5 คุณภาพ (Five Quality) ดังนี้ 

 1. Quality SESAO 
 2. Quality School 
 3. Qulity Teacher 
 4. Quality Classroom 
 5. Quality Students 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคุณภาพ Quality SESAO  

1.1 เขตพ้ืนที่สุจริต 
1.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 ส านักงานดิจิทัล 
1.4 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (EIDP) 

2. สถานศึกษาคุณภาพ Quality School : โรงเรียนยกก าลังสอง 

2.1  หลักสูตรยกก าลังสอง 
2.1.1 พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
2.1.2 การวัดประเมินผล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
2.1.3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

2.2 คู่มือมาตรฐานโรงเรียน 
2.3 สถานศึกษาปลอดภัย 
2.4 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 

3. ครูคุณภาพ Quality Teacher : ครูยกก าลังสอง 

3.1 มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
3.2 มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ 
3.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3.4 เป็น ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
3.5 มีทักษะในการท าหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ห้องเรียนคุณภาพ Quality Classroom  

4.1 แหล่งเรียนรู้แห่งความสุข (บรรยากาศ ปลอดภัย เสมอภาค โอกาส) 
4.2 ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน 
4.3 สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสอง (On – Site Online ผ่าน DEEP On – Air ผ่าน DTTV) 
4.4 อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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5. นักเรียนคุณภาพ Quality Students : นักเรียนยกก าลังสอง 

5.1 มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5.2 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
5.3 มีหลักแนวคิดท่ีถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5.4 เป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
5.5 มีสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
5.6 มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพการมีงานท า 

มิติการขับเคลื่อน 

1. โอกาส 
2. คุณภาพ 
3. ประสิทธิภาพ 
4. ความปลอดภัย 

ความคาดหวัง 

1. โอกาส 
  - เท่าเทียมและเสมอภาคการการศึกษา 
  - มีระบบสารสนเทศและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา 
  - มีการพัฒนาอาชีพการมีรายได้การมีงานท า 
  - มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

2. คุณภาพ 
  - มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
  - มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 
  - เสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การมีงานท า 
  - ผู้เรียนมีคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ 
  - ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  - มีเครือข่ายในการจัดการศึกษา               

3. ประสิทธิภาพ 
  - ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
  - ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  - มีระบบในการตรวจสอบ 
  - การศึกษาได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 
  - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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4. ความปลอดภัย 
  - ตระหนักถึงความปลอดภัย 
  - มีทักษะในการป้องกันตนเอง 
  - บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  - ป้องกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม 
  - มีภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ                                                     

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงานคณะกรรมการการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของงบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และได้รับงบเพ่ิมประสิทธิผลยุทธศาสตร์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) รวมงบประมาณที่ได้รับรับ รวมทั้งสิ้น 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน  
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 งบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษา            
ตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

3.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จ านวน 1,500,000 บาท 
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ตารางท่ี 1 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

รายการ งบประมาณ 
ก. งบด าเนินงาน 3,500,000 บาท 
ข. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 บาท 

รวม 5,000,000 บาท 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7) ได้ด าเนินการจัดโครงการส ารองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อ
นโยบาย สพฐ. และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 11 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 869,385 บาท                
(แปดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เป็นโครงการที่ก าหนดไว้เพ่ือขออนุมัติหลักการ หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมจากเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอ่ืน  ๆจะจัดสรรให้ด าเนินการโครงการส ารองดังกล่าว 

ทั้งนี้ ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 



 
รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

1) งบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน 

ที ่ รายการ 
แผนการใช้งบประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
งบประจ า หมวดค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 163,500 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 45,000 
3. ค่าวัสดุส านักงาน 226,450 
4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 277,000 
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 67,800 
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 45,000 
7. ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,094,600 
8. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 

รวมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน 2,919,350 
ค่าสาธารณูปโภค 

9. ค่าไฟฟ้า 

580,650 
10. ค่าน้ าประปา 
11. ค่าโทรศัพท์/Internet 
12. ค่าไปรษณีย์ 

รวมค่าสาธารณูปโภค 580,650 
รวมงบประจ า 3,500,000 

หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

2) งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ รายการ 
แผนการใชง้บประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
โครงการหลกั ท่ีสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 147,000 
2. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 
3. สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ

เศรษฐกิจพอเพียง 
180,000 

4. พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 
6. ชมรมวิชาการ 100,000 

รวมงบประมาณโครงการหลัก 552,000 
โครงการรอง ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 
8. ยกระดับทักษาความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 
9. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000 

10. ต่อต้านคอรัปช่ัน 45,000 
11. ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร (เพศวิถี) 5,000 
12. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 
13. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 15,000 

รวมงบประมาณโครงการรอง 198,000 
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

14 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

30,000 

15. ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 (KRS)  

24,440 

16. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม)  

195,220 

17. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสมาชิกครอบครัวบ้านเลขที่ 7 10,880 
18. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 122,800 
19. เพิ่มประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 7,000 
20. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 70,000 
21. เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 11,390 



 
รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

ที ่ รายการ 
แผนการใชง้บประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
22. การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 44,640 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการลดภาระงานและการบ้านนักเรียนของ

โรงเรี ยนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7            
(ช่ือเดิม) ตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบและเพิ่มการเรียนรู้ 

10,000 

24. พัฒนาศึกษานิทเศก์ สพม. 7 (ช่ือเดิม) 2,000 
25. พัฒนางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 90,380 
26. ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและพื้นที ่
26,800 

27. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 4,450 
28. เพิ่มประสิทธิภาพงานหน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 

รวมงบประมาณ 
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 

 ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
750,000 

รวมงบประจ า 1,500,000 

ตารางท่ี 4 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบโครงการส ารอง 

ที ่ รายการ 
แผนการใชง้บประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
โครงการส ารองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 7 (ชือ่เดิม) ทีส่นองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

1. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 29,940 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษา 
272,925 

3. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

138,800 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 

48,500 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 

28,000 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ (OD) 

169,050 

7. รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ช้ันต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา 

22,810 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้มี และเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน วิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) 

44,000 

9. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 39,800 
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ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

ที ่ รายการ 
แผนการใชง้บประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

ครอบครัว และศูนย์การเรียนอย่างเป็นระบบ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

36,560 

11. ที่ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) (สัญจร 7 สหวิทยาเขต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

39,000 

รวมงบประมาณโครงการส ารอง 869,385 
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รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)           

4.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) งบด าเนินงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน 

ที ่ รายการ 
แผนการใช้งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร ครั้งที่ 1 (บาท) 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 

2564) 
งบประจ า หมวดค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)   
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 163,500 66,200 63,061.00 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
45,000 50,000 49,240.00 

3. ค่าวัสดุส านักงาน 226,450 207,600 207,439.38 
4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 277,000 150,000 142,352.00 
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 67,800 50,000 47,642.26 
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 45,000 50,000 47,444.10 
7. ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,094,600 698,200 698,012.35 
8. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   

รวมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน 2,919,350 1,272,000 1,255,191.09 
ค่าสาธารณูปโภค   
9. ค่าไฟฟ้า 

580,650 228,000 227,461.35 
10. ค่าน้ าประปา 
11. ค่าโทรศัพท์/Internet 
12. ค่าไปรษณีย์ 

รวมค่าสาธารณูปโภค 580,650 228,000 227,461.35 
รวมงบประจ า 3,500,000 1,500,000 1,482,652.44 

จากตารางที่ 5 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน  
แบ่งเป็นงบประจ า หมวดค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) และค่าสาธารณูปโภค ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบด าเนินงาน) ครั้งที่ 1 จ านวนเงิน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,255,191.09 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
บาทเก้าสตางค์)คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
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ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

4.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ รายการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร ครั้งที่ 1 

(บาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 

เดือน (ตุลาคม 2563 
– มีนาคม 2564) 

โครงการหลกั ท่ีสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 147,000 - - 
2. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 10,000 - 
3. สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 
180,000 10,000 - 

4. พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 10,000 - 
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 10,000 - 
6. ชมรมวิชาการ 100,000 - - 

รวมงบประมาณโครงการหลัก 552,000 40,000 - 
โครงการรอง ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 10,000 - 
8. ยกระดับทักษาความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 26,700 - 
9. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000 5,000 730 
10. ต่อต้านคอรัปช่ัน 45,000 45,000 - 
11. ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร (เพศวิถี) 5,000 - - 
12. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 5,000 - 
13. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 15,000 - - 

รวมงบประมาณโครงการรอง 198,000 91,700 730 
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

14 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) ตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

30,000 9,390 - 

15. ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 (KRS)  

24,440 - - 

16. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือ
เดิม)  

195,220 50,000 36,490 
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ที ่ รายการ 
แผนการใช้
งบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร ครั้งที่ 1 

(บาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 

เดือน (ตุลาคม 2563 
– มีนาคม 2564) 

17. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสมาชิก
ครอบครัวบ้านเลขที่ 7 

10,880 10,880 10,880 

18. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

122,800 122,800 115,864 

19. เพิ่มประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 7,000 4,000 3,045 
20. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
70,000 34,480 - 

21. เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 11,390 - - 
22. การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
44,640 20,000 - 

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการลดภาระงานและ
การบ้านนักเรยีนของโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) ตามนโยบาย
ลดการบ้าน ลดการสอบและเพิ่มการเรียนรู้ 

10,000 5,000 - 

24. พัฒนาศึกษานิทเศก์ สพม. 7 (ช่ือเดิม) 2,000  - 
25. พัฒนางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 90,380 49,800 - 
26. ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่ 
26,800 17,500 - 

27. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 

4,450 4,450 - 

28. เพิ่มประสิทธิภาพงานหน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 40,000 40,000 
รวมงบประมาณโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และ
นโยบายอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง 

750,000 368,300 206,279 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 500,000 207,009 

จากตารางที่ 6 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา) ครั้งที่ 1 จ านวนเงิน 500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 207,009 บาท (สองแสนเจ็ดพันเก้า 
บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 41.40 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
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6. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินการก ากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564) เพ่ือแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามได้พบ
ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานไม่ได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข สรุปได้ดังนี้ 

6.1 ปัญหา/อุปสรรค 

 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับได้มีค าสั่ง
จังหวัดปราจีนบุรี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID – 19)) สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร                    
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคลากรจ านวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยง          
ต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ าเป็น จึงท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
 - เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ ท าให้บางโครงการ/กิจกรรมถูกเลื่อน
หรือมีการเปลี่ยนแปลง  

6.2 แนวทางแก้ไข 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ต้องมีการวางแผนและจัดเตรียมแผนส ารอง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด เพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบ ให้มีการรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง                
อยู่เสมอ และให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................. ผูร้ายงาน 
(นางสาวศิริพร เจริญค้า) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ลงวันที่........................................ 
 

.................................................. ผูต้รวจสอบ 
(นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์) 

ผู้อ านวยการกลุ่มโยบายและแผน 

ลงวันที่........................................ 
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ภาคผนวก 
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QR Code แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
(ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) 

 


