
 
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

 

 

 

 



 
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   

บทน า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน แปลงนโยบายและภารกิจ           
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร                 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
(แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560 – 2564 (แผนระดับที่  2) แผนการศึกษาแห่งชาติ                     
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของ ศธ. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2563 – 2565 ของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 – 2565 ของ สพฐ.                         
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ. (แผนระดับที่ 3) รวมทั้ง นโยบายรัฐบาล               
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 วาระเร่งด่วน 
(Quick Win) ของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 แนวทางการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565  (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) และกลยุทธ์ของส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้น    
เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
น ามาพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 
 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



 
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   

สารบัญ 
เร่ือง                หน้า 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี     1 
นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี     2 
นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา            

3. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข              5 
 

ภาคผนวก 
- QR Code รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 7 
  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   

สารบัญ (ตาราง) 
เร่ือง                หน้า 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  1 
ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           2 

 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   

สารบัญ (รูปภาพ) 
เร่ือง                 หน้า 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รูปภาพที่ 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564            2 
 
 
 
 

 



รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       1 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี   นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ก. งบด าเนินงาน 
 งบประจ า หมวดค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 163,500 70,000 89,583.00 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
45,000 50,000 49240.00 

3. ค่าวัสดุส านักงาน 226,450 508,780 794,910.38 
4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 277,000 300,000 236,068 
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 67,800 90,000 81,342.26 
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 45,000 70,000 82,344.10 
7. ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,094,600 2,094,600 1,306,677.35 
8. จัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด  300,000 845,682.00 
 รวมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 2,094,600 3,483,380 3,485,847 
 ค่าสาธารณูปโภค    

9. ค่าไฟฟ้า 

580,650 589,400 748,062.91 
10. ค่าน้ าประปา 
11. ค่าโทรศัพท์/Internet 
12. ค่าไปรษณีย์ 

 รวมค่าสาธารณูปโภค 580,650 589,400 748,062.91 
รวมงบด าเนินงาน 3,500,000 4,072,780 4,233,910 

ข. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 627,220 466,090 
 รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 627,220 466,090 

รวมทั้งสิ้น 5,000,000 4,700,000 4,700,000 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
เป็นจ านวนเงิน ทั้งสิ้น 4,700,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสดบาทถ้วน) โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแบ่งเป็น           
งบด าเนินงาน จ านวน 4,270,978.- บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) และงบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ านวน 429,022.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันยี่สิบสองบาทถ้วน) 

 

 



รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

ที ่ รายการ 

แผนการใช้
งบประมาณ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(บาท) 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

โครงการหลกั ท่ีสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 147,000 - - - 
2. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 40,000 40,000 - 
3. สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน

หลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 
180,000 70,000 49,430 20,570 

4. พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 10,000 9,200 800 

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 10,000 10,000 - 
6. ชมรมวิชาการ 100,000 - - - 
โครงการรอง ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 5,000 - 5,000 
8. ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 17,200 15,600 1,600 
9. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000 5,000 4,730 270 
10. ต่อต้านคอรัปช่ัน 45,000 45,000 1,800 43,200 
11. ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 

ป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ในสถานศึกษา 

5,000 5,000 1,168 3,832 

12. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 5,000 5,000 - 
13. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 15,000 - -  

91% 9%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

งบด าเนินงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

100%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       3 

ที ่ รายการ 

แผนการใช้
งบประมาณ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(บาท) 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
14 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน            

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

30,000 9,390 8,640 750 

15. ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 (KRS)  

24,440 - - - 

16. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7           
(ช่ือเดิม)  

195,220 75,000 53,650 21,350 

17. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สมาชิกครอบครัวบ้านเลขที่ 7 

10,880 10,880 10,880 - 

18. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

122,800 122,800 122,764 36 

19. เพิ่มประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 7,000 7,000 5,145 1,855 
20. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
70,000 70,000 60,635 9,365 

21. เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 11,390 11,390 2,720 8,670 
22. การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
44,640 5,000 - 5,000 

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการลดภาระงานและ
การบ้านนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงาน               
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม)        
ตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอนและเพิ่มการเรียนรู้ 

10,000 5,000 - 5,000 

24. พัฒนาศึกษานิเทศก์ สพม. 7 (ช่ือเดิม) 2,000 - - - 
25. พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 90,380 - - - 
26. ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่ 
26,800 26,800 16,080 10,720 

27. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน                    
ปีการศึกษา 2564 

4,450 - - - 

28. เพิ่มประสิทธิภาพงานหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

100,000 40,000 21,388 18,612 
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ที ่ รายการ 

แผนการใช้
งบประมาณ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(บาท) 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
29. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 27,260 27,260 - 

รวมทั้งสิ้น 1,500,000 622,720 466,090 156,630 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา) จ านวน 622,720.- บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) มีผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 466,090.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันเก้าสิบบาทถ้วน) 
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ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารจัดการ พบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรค 

 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการจัดสรรและโอนงบประมาณไม่เป็นไปตาม            
แผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 2. จ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ท าให้ไม่สามารถมอบหมายงานได้ตรงตามภารกิจของกลุ่มงาน 
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่จัดท าในแผนปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการจัดสรรและโอนงบประมาณตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ ครบตามแผนปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ และโอนในคราวเดียวกัน เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะได้วาง
แผนการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและสามารถ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดด าเนินการจัดเตรียมแผนส ารองและเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ เช่น การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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QR Code รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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