
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

บทน า 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ด าเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ           
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ สอดคล้องนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2565 บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 
สารบัญ 

เร่ือง                หน้า 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563   
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7 

1. รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ ตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563               1 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7 

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ                6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ (ตาราง) 

เร่ือง                หน้า 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563   
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7 

ตารางที่ 1 แสดงผลการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าป ี2563         1 
ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จา่ยงบประมาณด้านการจัดท าโครงการ            2 

 

 

 

 



 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 1 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   

รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ ตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 2563 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 

ล ำดับ
ที่ 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ 

ที่ได้รับกำรจัดสรร 
ผลกำรเบิกจ่ำย 

(ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 
ร้อยละของกำร

เบิกจ่ำย 

1. งบบุคลากร 32,583,500.00  31,000,489.00  95.14 
2. งบด าเนินงาน 33,101,378.00  32,685,148.45  98.74 
3. งบลงทุน 36,860,740.00  34,117,849.96  92.56 
4. งบอุดหนุน 238,725,518.00  238,691,719.61  99.99 
5. งบรายจ่ายอ่ืน 2,644,933.00  2,532,966.12  95.77 

รวม 343,916,069.00 339,028,173.14 98.58 

 
หมำยเหตุ    
1) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) = งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,503,640.00 เบิกจ่ายจริง 5,782,711.00  คิดเป็น 68.00% 
2) งบลงทุน (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) = งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,357,100.00 เบิกจ่ายจริง 28,335,138.96  คิดเป็น 99.92% 
3) เงินกันเหลื่อมปี 63 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์) = เงินกันไม่มีหนี้ จ านวน 20 รายการ เป็นเงิน 1,115,800 บาท แต่ สพฐ.กัน
ในระบบ GFMIS 21 รายการ รวมเป็นเงินกันทั้งสิ้น จ านวน 1,227,700.00 บาท ซึ่งข้อเท็จจริงจ านวนเงิน 111,900 บาท 
เป็นเงินคงเหลือจากการด าเนินการแล้วจึงไม่มีความจ าเป็นในการใช้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 2 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ไดจ้ัดท าโครงการสนองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นนโยบาย 6 ด้าน โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดท าโครงการ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ เป้าหมาย 

ที่ได้รับการ
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ ต่ ากว่า ตามเป้า สูงกว่า 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1. โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
352,000 295,710 56,290  100/100  

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครู
แนะแนวเพ่ือขับเคลื่อนงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

65,680 65,004 676  44/44  

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
คร้ังที่ 17 (The Seventeen International 
Junior Science Olympiad : 17th USO) 

6,700 6,700 0 9/8   

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกและรอบ
สองระดับประเทศ) 

66,700 65,056 1,644  100/100  

5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานท า 
 

132,000 132,000 0  100/100  

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนสู่ความ
เป็นเลิศ 

50,000 50,000 0  44/44  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. โครงการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ 

32,600 16,684 15,916  100/100  

8. โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน       
 กิจกรรม อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อป้องปรามการทุจริตของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

35,600 35,600 0  100/100  

9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

169,000 107,000 62,000  44/44  

10. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

67,000 30,000 17,000  100/100  

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
11. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวและ
25,140 17,660 7,480  100/100  



 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 3 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ เป้าหมาย 

ที่ได้รับการ
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ ต่ ากว่า ตามเป้า สูงกว่า 

ศูนย์การเรียนอย่างเป็นระบบ ประจ า 
ปีงบประมาณ 2562 

12. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล         
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

118,000 99,760 18,240  48/48  

13. โครงการส่วนเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ี
เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2563 

15,000 15,000 0  44/44  

14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 

10,000 10,000 0  44/44  

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20,000 20,000 0  100/100  
16. โครงการการสร้างจิตส านึกและความรู้ใน

การผลิ ตและบ ริ โภค ท่ี เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม 

15,000 15,000 0  100/100  

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
17. โครงการชมรมวิชาการ       

กิจกรรม การพัฒนาครูแกนน าศูนย์บริหาร
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้
แพลตฟอร์มทางการศึกษา 

20,000 11,400 8,600  44/44  

กิจกรรม การยกระดับทักษะความสามารถ
โ ด ย ใ ช้  OKRs & Design Thinking in 
Education 

40,000 36,000 4,000  44/44  

 กิจกรรม ประชุมขยายผลสร้างเครือข่าย
ความเข้าใจและติดตามความก้าวหน้าโดยใช้
แนวทางของ Objectives and Key Results 
(OKR) 

20,000 18,724 1,276  44/44  

กิ จกรรม  ส ร้ า งค รู ต้ นแบบ (Cloning 
teachers) ในการยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน จังหวัดปราจีนบุรี 

83,000 83,000 0  19/19  

กิ จกรรม  ส ร้ า งค รู ต้ นแบบ (Cloning 
teachers) ในการยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน จังหวัดสระแก้ว 

83,000 83,000 0  14/14  

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
งานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษา และงาน
พัฒนาหลักสูตร 

29,540 39,540 0  44/44  

18. โครงการเกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

14,110 3,255 10,855 83/73   
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ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
งบประมาณ เป้าหมาย 

ที่ได้รับการ
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ ต่ ากว่า ตามเป้า สูงกว่า 

19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

132,200 114,751 17,449  100/100  

20. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการวาง
แผนการจัดการศึกษา 

39,600 27,800 11,800  100/100  

21. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาส าหรับการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  (Knowledge 
Management : KM) 

      

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ Google 
Apps for Education 

10,000 9,882 118  100/100  

22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายใน 

42,580 38,920 3,660  100/100  

23. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิ บาลในส านั กงานเขตพื้ น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

150,000 150,000 0  100/100  

24. โครงการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 
 

26,080 11,220 14,860  100/100  

25. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการ กลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ประจี 2563 

100,000 100,000 0  100/100  

26. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

71,000 71,000 0  100/100  

27. โครงการส่ งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาน าพาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

114,980 121,220 -6,240  100/100  

28. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน 

115,000 96,216 18,784  100/100  

29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

25,000 24,680 320  100/100  

30. โครงการกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- - -  100/100  

31. โครงการ “สมพ.7 รวมพลังจิตอาสาต้านภยั 
COVID-19” 

- - -  100/100  

รวม 31 โครงการ 2,030,970 1,766,242 264,728 2 29 0 
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ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   

หมายเหต ุ: เป้าหมาย คือ ระดับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
(จ านวนเป้าหมายที่ก าหนด/ค่าเป้าหมายที่ท าได้) 

ต่ ากว่า  คือ การด าเนินโครงการ ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
ตามเป้า  คือ การด าเนินโครงการ ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
สูงกว่า  คือ การด าเนินโครงการ ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
 

ความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6%

94%

ต ่ำกว่ำเป้ำหมำย ตรงตำมเป้ำหมำย สงูกว่ำเป้ำหมำย

88%

12%

งบประมำณที่ใชจ้่ำย งบประมำณคงเหลือ
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ประเมินสภาพของหน่วยงานจากข้อมูล พบว่า มีจุดอ่อน            
ที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี ้
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการจัดสรรและโอนงบประมาณไม่เป็นไปตาม            
แผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 2. จ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ท าให้ไม่สามารถมอบหมายงานได้ตรงตามภารกิจของกลุ่มงาน 
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ         
การจัดการศึกษา และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่จัดท าในแผนปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรด าเนินการจัดสรรและโอนงบประมาณตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ ครบตามแผนปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ และโอนในคราวเดียวกัน เพื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและสามารถ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดด าเนินการจัดเตรียมแผนส ารองและเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ เช่น การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 


