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คํานํา 

  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จัดทํา

ข้ึนเพ่ือสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในสวนของงบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี

ไดรับจัดสรรจากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเปนคาใชจาย

ในการบริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและ

การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพ่ือใหหนวยงานสามารถบริหารงบประมาณไดอยางเปนระบบอยาง      

มีประสิทธิภาพและนําผลการดําเนินงานไปใชเปนขอมูลในการวางแผนงบประมาณในปตอไปไดอยาง                  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อางทองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

                                                                                     กลุมนโยบายและแผน 
                                                                    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

       หนา 
สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน  
- สภาพท่ัวไป 1 
- ภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 2 
- ขอมูลพ้ืนฐานดานการจัดการศึกษา 5 
- ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 
สวนท่ี 2  แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- แผนการใชจายงบประมาณ สําหรับบริหารจัดการ(ความจําเปนพ้ืนฐาน) 8 
- แผนการใชจายงบประมาณ สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม 
  (โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
- แผนการใชจายงบประมาณ สําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปน  
  เรงดวนตามนโยบายระหวางป 

11 
 

15 

สวนท่ี 3  วิธีดําเนินงานและผลการดําเนินงาน  
- วิธีการดําเนินงาน 16 
- ผลการดําเนินงาน 18 
- สรุปผลการดําเนินงาน 27 
- ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 27 
ภาคผนวก  
- คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ท่ี 410/2564  
  ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
  รายจาย ประจําป  งบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาอางทอง 
- การจัดสรรงบประมาณป พ.ศ. 2565 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 1 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๑ 

 

สวนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 

๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑ สถานท่ีตั้ง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตั้งอยูบริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง ถนนเทศบาล ๔
ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ๗ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองอางทอง
อําเภอไชโย อําเภอปาโมก อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ อําเภอสามโก และอําเภอแสวงหา 

๑.๒ พ้ืนท่ีรับผิดชอบและอาณาเขตติดตอ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชางจังหวัดสิงหบุร ี

ทิศใตติดตอกับอําเภอผักไห และอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันออกติดตอ กับ อํา เภอบางปะหัน อํา เภอมหาราช และอํา เภอบานแพรกจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ทิศตะวันตกติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต อําเภอสามชุก และอําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุร ี

ภาพท่ี 1 แผนท่ีเขตจังหวัดอางทอง 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๒ 

 

 

๒. ภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ ใหมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๓๖ และใหมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวกับการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี้หรือกฎหมายอ่ืนและมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1. บริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. พัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 
3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๕ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี ้

๑. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

๒. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับตรวจสอบ ติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

๓. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๔. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๕. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๖. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๘. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๙. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการ

http://www.kodmhai.com/m4/m4-15/N52/m33-39.html#36


รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๓ 

 

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๖ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ (๑๐) เพ่ือให
สอดคลองกับภารกิจและการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีเอกภาพการบริหารจัดการพรอมรับการปรับเปลี่ยนมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยแบงสวนราชการตามการ
โครงสรางบริหารงานโดยองคคณะบุคคลประกอบดวยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

คณะกรรมการศึกษาธิการ               

จังหวัดอางทอง(กศจ.) 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ             

จังหวัดอางทอง (อกศจ.)  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลฯ (กตปน.) 

สถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ผูอํานวยการ 

สพป.อางทอง 

รองผูอํานวยการ 

สพป.อางทอง 

กลุมบรหิารงานการเงินฯ 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุมบรหิารงานบุคคล กลุมอํานวยการ 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลฯ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

กลุมกฎหมายและคด ี

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกลฯ 

กลุมโรงเรียน 

กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพฯ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๔ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองรับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน๗ อําเภอ 
โดยกําหนดโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงออกเปนกลุมโรงเรียน จํานวน ๑๔ กลุมโรงเรียนและ ๓ กลุมเครือขายดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
กลุมโรงเรียน 14 กลุม  กลุมเครอืขาย 3 กลุม 

กลุมสามโก (๑๐ โรงเรียน) 

กลุมบานนายแทน (๑๑ โรงเรียน) 

กลุมแสวงหาพัฒนา (๙ โรงเรียน) 

กลุมวิเศษเมืองทอง (๑๕ โรงเรียน) 

กลุมเมืองทองสมัพันธ (๑๑ โรงเรียน) 

กลุมพัฒนมิตร (๑๓ โรงเรียน) 

กลุมดอกแกว (๗ โรงเรียน) 

กลุมขุนอินท (๑๑ โรงเรียน) 

กลุมพระตําหนัก (๑๒ โรงเรียน) 

กลุมจินดามณี (๙ โรงเรียน) 

กลุมปาโมก (๙ โรงเรียน) 

กลุมเครือขายฯ ระดับประถมศึกษา 

กลุมเครือขายฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมเครือขายฯ ระดับปฐมวัย 

กลุมไชโยบูรพา (๙ โรงเรียน) 

กลุมเกษไชโย (๖ โรงเรียน) 

กลุมศูนยเจาพระยา (๑๐ โรงเรียน) 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๕ 

 

๓. ขอมูลพ้ืนฐานดานการจัดการศึกษา 

เขตพ้ืนท่ีบริการ  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเขตพ้ืนท่ีบริการในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๗ 

อําเภอ ดังรายละเอียดตารางท่ี ๑ – ๒ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงเขตพ้ืนท่ีบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

อําเภอ พ้ืนท่ี(ตร.กม.) จํานวน จํานวนเทศบาล/อบต. 

ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

เมืองอางทอง ๑๐๒.๘๔๖ ๑๔ ๘๑ 3 ๘ 

ไชโย ๗๒.๓๒๖ ๙ ๕๑ ๒ ๓ 

ปาโมก ๘๐.๘๕๔ ๘ ๔๗ ๑ ๖ 

โพธิ์ทอง ๒๑๙.๔๑๔ ๑๕ ๑๑๐ ๕ ๙ 

วิเศษชัยชาญ ๒๒๔.๗๐๒ ๑๕ ๑๒๖ ๗ ๙ 

สามโก ๘๖.๘๘๙ ๕ ๓๗ ๑ ๒ 

แสวงหา ๑๘๑.๓๔๑ ๗ ๖๑ ๒ ๖ 

รวม ๙๖๘.๓๗๒ ๗๓ ๕๑๓ ๒1 ๔๓ 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดอางทอง, 2564 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
อางทอง 

อําเภอ/เทศบาล จํานวนประชากรแยกตามเพศ รวม 

ชาย หญิง 

อําเภอเมืองอางทอง  26,559 29,406 55,965 

อําเภอไชโย  10,927 11,687 22,614 

อําเภอปาโมก  13,265 14,529 27,794 

อําเภอโพธิ์ทอง  24,886 27,406 52,292 

อําเภอวิเศษชัยชาญ  30,932 33,723 64,655 

อําเภอสามโก  9,152 9,964 19,098 

อําเภอแสวงหา  16,672 17,494 34,166 

รวม 132,393 144,191 276,584 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดอางทอง , 2564 จํานวนประชากร : ไมรวมประชากรแฝง 

 
 
 
 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๖ 

 

4. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีโรงเรียนสังกัดจํานวน ๑๔2 โรงเรียน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 1,441 คนนักเรียน ๑8,589 คน ดังรายละเอียดตารางท่ี ๓–6 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงจํานวนโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน  จํานวนโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 1 – 120 คน 92 

โรงเรียนขนาดกลาง 120 – 600 คน 47 

โรงเรียนขนาดใหญ 601 – 1,500 คน 1 

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 1,501 คน ข้ึนไป 2 

รวม 142 

ท่ีมา : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 

ตารางท่ี ๔ แสดงจาํนวนโรงเรียน หองเรียนและนักเรียน จําแนกตามอําเภอ 

อําเภอ โรงเรียน หองเรียน นักเรียน 

อําเภอเมืองอางทอง  21 242 4,440 

อําเภอไชโย  15 134 1,619 

อําเภอปาโมก  9 80 930 

อําเภอโพธิ์ทอง  32 298 3,291 

อําเภอวิเศษชัยชาญ  35 331 4,684 

อําเภอสามโก  10 87 968 

อําเภอแสวงหา  20 192 2,657 

รวมท้ังส้ิน 142 1,364 18,589 

ท่ีมา : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๗ 

 

ตารางท่ี ๕ แสดงจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 

อําเภอ 

จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 

รวมท้ังส้ิน 
คร ู

ผูบ
ริห

าร
 

คร
ูผูส

อน
 

พ
นัก

งา
น

รา
ชก

าร
 

ลูก
จา

ง 
ปร

ะจ
ํา 

อัต
รา

จา
ง

ชั่ว
คร

าว
 

อําเภอเมืองอางทอง  21 211 6 9 45 292 

อําเภอไชโย  10 98 2 4 23 137 

อําเภอปาโมก  7 52 1 4 19 83 

อําเภอโพธิ์ทอง  19 184 13 13 49 278 

อําเภอวิเศษชัยชาญ  27 230 9 12 59 337 

อําเภอสามโก  8 66 1 1 22 98 

อําเภอแสวงหา  18 153 8 5 32 216 

รวม 110 994 40 48 249 1,441 

ท่ีมา : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

รายการ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา 
ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ผอ.สพป. 1 - - - 1 
รอง ผอ.สพป. 3 - - - 3 
กลุมอํานวยการ 6 1 5 5 17 
กลุมนโยบายและแผน 5 - - - 5 
กลุมบริหารงานบุคคล 8 - - - 8 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 5 1 - 1 7 
กลุมบริหารงานการเงินฯ 6 - - 1 7 
กลุมนิเทศติดตามฯ 7 - - - 7 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 1 - - - 1 
กลุมพัฒนาขาราชการครูฯ 1 - - - 1 
กลุมกฎหมายและคดี 2 - - - 2 
หนวยตรวจสอบภายใน 2 - - - 2 

รวมท้ังส้ิน 47 2 5 7 61 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  
 



รายงานแผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๘ 
                                                                                         

สวนที่ 2 
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง วางแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในสวนของงบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน 
คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง โดยดําเนินการขับเคลื่อนแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรูปแบบ 
@ATP Model (AT ATP Model) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ซ่ึงไดกําหนดกรอบ
งบประมาณแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง งบประมาณ 4,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
  1. สําหรับการบริหารจัดการสํานักงาน (ความจําเปนพ้ืนฐาน) งบประมาณ 2,500,000 บาท 
  2. สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการตามภารกิจกลุม งบประมาณ  
1,000,000 บาท 
  3. สําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายระหวางป 
งบประมาณ 500,000 บาท 
รายละเอียด ดังนี้



รายงานแผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 9 
                                                                                         

 
1. แผนการใชจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน(ความจําเปนพ้ืนฐาน)    

ตารางท่ี 7  แผนการใชจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน(ความจําเปนพ้ืนฐาน) งบประมาณ 2,500,000 บาท 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ท่ีรบัผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

  คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ           กลุมบริหารงานการเงินฯ 

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

2 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและท่ีพัก 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

3 คาใชจายในการประชุมราชการ 30,000 10,000 10,000 5,000 5,000   

4 คาซอมแซมครุภัณฑ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

5 คาซอมแซมสํานักงาน 50,000 10,000 10,000 15,000 15,000   

6 คาจางถายเอกสาร 61,250 20,000 20,000 21,250 0   

7 คาจางเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ  
9,000 บาท/เดือน และเงินประกันสังคม 450 บาท/เดือน 
(ตลุาคม 2564 – กันยายน 2565) 

226,800 56,700 56,700 56,700 56,700   

8 คาจางนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 
15,000 บาท/เดือน และเงินประกันสังคม 750 บาท/เดือน 
(ตลุาคม 2564 – กันยายน 2565) 

189,000 47,250 47,250 47,250 47,250  

9 คาจางนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา ๆ  ละ 
15,000 บาท/เดือน และเงินประกันสังคม 750 บาท/เดือน  

78,750 
 

 0  0 31,500 47,250  



รายงานแผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 10 
                                                                                         

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ท่ีรบัผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

(พฤษภาคม – กันยายน 2565)   

10 คาวัสดุสํานักงาน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000   

10 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

11 คาใชจายอ่ืน ๆ (ตามความจําเปน) 24,200 24,200 0 0 0   

  รวมงบประมาณ 1,220,000 308,150 283,950 316,700 311,200   

  คาสาธารณูปโภค           
 

1 คาไฟฟา 1,080,000 270,000 270,000 270,000 270,000   

2 คาน้ําประปา 100,000 30,000 30,000 20,000 20,000   

3 คาโทรศัพท 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000   

4 คาไปรษณีย 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

5 คาอินเทอรเน็ต 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

  รวม 1,280,000 325,000 325,000 315,000 315,000   

  รวมงบประมาณ 2,500,000 633,1500 608,950 631,700 626,200   

 

  
 



รายงานแผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 11 
                                                                                         

 
 
          2. แผนการใชจายงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม (โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)  

ตารางท่ี 8  แผนการใชจายงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตามภารกิจกลุม (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
               งบประมาณ 1,000,000 บาท 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

 กลยุทธท่ี 1  
สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 

      

1 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา 96,280 4,800 51,000 40,480  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

2 โครงการสรางภูมิคุมกันและรูเทาทันสื่อ Fake News   7,200   7,200  กลุมอํานวยการ 

 กลยุทธท่ี 2  
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

        

3 โครงการสงเสริมโอกาส ความเสมอภาค 
 และความเทาเทียมทางการศึกษา  
“พานองกลับมาเรียน” 

      22,000   22,000   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

4 โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตรา 
ออกกลางคัน 

11,000  11,000   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 



รายงานแผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 12 
                                                                                         

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

 กลยุทธท่ี 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  
 
 
 

 

      

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการบริหารจัดการคุณภาพ
ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

      99,400    99,400  กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
เรียนรูฐานสมรรถนะสอดคลองกับบริบท สถานศึกษา
และทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

23,480 
  12,960 10,520 กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

7 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะ“เด็กไทย 
วิถีใหม วิถีคุณภาพ”ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๓ R ๘ C) 

      39,020    17,260 21,760 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

8 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน ตามความถนัดและ
ความสามารถทางดนตรี กีฬา และอาชีพ (1 โรงเรียน 
1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ) 

      16,990   2,360  14,630 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

9 โครงการการบริหารจัดการขยะในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

      10,000    10,000  กลุมอํานวยการ 



รายงานแผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 13 
                                                                                         

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 โครงการการทดสอบความสามารถในการอาน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาท่ี 1 และการประเมิน คุณภาพผูเรียน
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (NT)  
ปการศึกษา 2564 

    104,700   104,700   กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

11 โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

0   
 
 

  กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

12 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย  
ทําดีถวายในหลวง" 

      22,000   22,000   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 กลยุทธท่ี 4  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

        

13 โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

      14,400    14,400  กลุมกฎหมายและคดี 

14 โครงการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร 
จัดการศึกษา 

      61,580    61,580  กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

15 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ดานพัสดุในโรงเรียน 

        5,200    5,200  กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 



รายงานแผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 14 
                                                                                         

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

16 โครงการการประเมินผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 

      91,450  16,000 27,450 24,000 24,000 กลุมบริหารงานบุคคล 

17 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล       92,200   26,900 38,550 26,750 กลุมบริหารงานบุคคล 

18 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากร 
ทางการศึกษา 

      36,720   7,440 29,280  กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

19 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

        6,260   840 5,420  กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20 โครงการการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ       22,080    22,080  กลุมอํานวยการ 

21 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม 
การมีสวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง 

    150,080   9,780 4,200 136,000 กลุมอํานวยการ 

22 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน       27,200   14,000 10,000 3,200 หนวยตรวจสอบภายใน 

23 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
นโยบายและแผน และการติดตาม ประเมินและ
รายงานผล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

101,220  96,020 5,200  กลุมนโยบายและแผน 

 รวมงบประมาณ 1,060,460 20,800 395,490 407,210 236,960  

 3. แผนการใชจายงบประมาณสําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายระหวางป งบประมาณ 500,000 บาท 



รายงานแผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 15 
                                                                                         

ตารางท่ี 9  แผนการใชจายงบประมาณ สําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
               ตามนโยบายระหวางป 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1 โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวนระหวางป 500,000  
 

   กลุมนโยบายและแผน 

 รวมงบประมาณ 500,000      

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๑๖ 

 

สวนท่ี 3 
วิธีดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 

 
1. วิธีดําเนินงาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการขับเคลื่อนแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสูการปฏิบัติ ตามรูปแบบ @ATP Model (AT ATP Model) ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันวางแผน (Plan)  
 1. สรุปรวบรวมขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณของปท่ีผานมา ตลอดจนปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ มาใชเปนขอมูลในการวางแผนการใชจายงบประมาณประจําป เพ่ือใหวางแผนการใชจายงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ศึกษานโยบายและแนวโนมการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน 
  3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน คา
สาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือวางแผนการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงาน (Do)  
 1. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพ่ือใชเปนแนวทางในการใชจายงบประมาณในสวนของงบบริหารสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนคาใชจายใน
การบริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรยีนในสังกัดตามภาระงาน และ
การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3. เสนอผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนคาใชจายใน
การบริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และ
การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองเห็นชอบ
กอนดําเนินการ 
  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๑๗ 

 

 4. แจงการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนคาใชจายในการ 
บริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการ
ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เพ่ือใหดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตรวจสอบ (Check) 
 ดําเนินการติดตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนรายไตรมาส เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการใชจาย
ประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันปรับปรุงการดําเนินงาน (Act) 
 ดําเนินการสรุปและรายงานผลการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เพ่ือนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๑๘ 

 

2. ผลการดําเนินงาน 
    2.1 ผลการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามแผนการใชจายงบประมาณ  
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

    ตารางท่ี 9  ผลการจดัสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามแผนการใชจายงบประมาณ  
                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ครั้งท่ี 

 
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณท่ีจัดสรร  
รวม 

งบประมาณ 

บริหารจัดการ
สํานักงาน 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ตามความ
จําเปนเรงดวน

ระหวางป 

1 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย      
 ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา      
 กิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา      
 งบดําเนินงาน 2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 2,000,000 
 รวมงบประมาณ 2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 2,000,000 

       

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๑๙ 

 

แผนภูมิ แสดงการจําแนกการรจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 

 

 

 

50%50%

0%

การจัดสรรงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สําหรับบริหารจัดการสํานักงาน

สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกจิกลุม

สําหรับตามความจําเปนเรงดวนระหวางป



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๐ 

 

 

       2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามแผนการใชจายงบประมาณ  
            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
             2.2.1 ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน (ความจําเปนพ้ืนฐาน) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

        ตารางท่ี 10 ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน(ความจําเปนพ้ืนฐาน) 

ท่ี รายการ ตามแผน จัดสรร เบิกจาย คงเหลือ หมายเหตุ 
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000 10,000 0 10,000  
2 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและท่ีพัก 40,000 10,000 7,730 2,270  
3 คาใชจายในการประชุมราชการ 30,000 10,000 5,620 4,380  
4 คาซอมแซมครุภัณฑ 200,000 50,000 50,000 0  
5 คาซอมแซมสํานักงาน 50,000 10,000 3,493 6,507  
6 คาจางถายเอกสาร 61,250 20,000 20,000 0  
7 คาจางเจาหนาที่ธุรการ จาํนวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดอืน 

และเงินประกันสังคม 450 บาท/เดือน  
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

226,800 226,800 112,500 114,300  

8 คาจางนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ  
15,000 บาท/เดือน และเงินประกันสังคม 750 บาท/เดือน 
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

189,000 173,250 60,624.77 112,625.23  

9 คาจางนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ  
15,000 บาท/เดือน และเงินประกันสังคม 750 บาท/เดือน  
(พฤษภาคม  – กันยายน 2565) 

78,750 0 0 0  

10 คาวัสดุสํานักงาน 200,000 100,000 98,119 1,881  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๑ 

 

ท่ี รายการ ตามแผน จัดสรร เบิกจาย คงเหลือ หมายเหตุ 
11 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 20,000 20,000 0  
12 คาใชจายอ่ืน ๆ (ตามความจําเปน) 24,200 14,950 13,430 1,520  

 คาสาธารณูปโภค      
11 คาไฟฟา 1,080,000 300,000 279,417.47 20,582.53  
12 คาน้ําประปา 100,000 30,000 22,204.78 6,795.22  
13 คาโทรศัพท 20,000 5,000 5,000 0  
14 คาไปรษณีย 40,000 10,000 10,000 0  
15 คาอินเทอรเน็ต 40,000 10,000 4,175.14 5,824.86  
 รวมงบประมาณ 2,500,000 1,000,000 713,314.16 286,685.84  

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๒ 

 

 
 
 2.2.2  ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  
ตารางท่ี 11  ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม ตามแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม  2564 – มีนาคม 2565)  

ท่ี โครงการ งบประมาณ
โครงการ 

อนุมัติใชจาย เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 

     

1 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

96,280 55,800 55,800 40,480  

2 โครงการสรางภูมิคุมกันและรูเทาทันสื่อ Fake News   
 

7,200   7,200  

 กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 

      

3 โครงการสงเสริมโอกาส ความเสมอภาค 
 และความเทาเทียมทางการศึกษา  
“พานองกลับมาเรียน” 

      22,000  22,000 22,000 0  

4 โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตรา 
ออกกลางคัน 
 

11,000   11,000  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๓ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
โครงการ 

อนุมัติใชจาย เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

 กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

      

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการบริหารจัดการคุณภาพของ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

      99,400  99,400 0 99,400  

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนรูฐาน
สมรรถนะสอดคลองกับบริบท สถานศึกษาและทักษะท่ีจําเปน
สําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

23,480 
  23,480  

7 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะ“เด็กไทย 
วิถีใหม วิถีคุณภาพ”ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓ R ๘ C) 

      39,020    39,020  

8 โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน ตามความถนัดและ
ความสามารถทางดนตรี กีฬา และอาชีพ (1 โรงเรียน 1 
ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ) 

      16,990    16,990  

9 โครงการการบริหารจัดการขยะในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

      10,000    10,000  

10 โครงการการทดสอบความสามารถในการอาน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาท่ี 1 และการประเมิน คุณภาพผูเรียน
ระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (NT)  
ปการศึกษา 2564 

    104,700  104,700 104,700 0  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๔ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
โครงการ 

อนุมัติใชจาย เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

11 โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลกัสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

0   0  

12 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย  
ทําดีถวายในหลวง" 

      22,000  22,000 22,000 0  

 กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

      

13 โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

      14,400    14,400  

14 โครงการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร 
จัดการศึกษา 

      61,580    61,580  

15 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ดานพัสดุในโรงเรียน 

        5,200    5,200  

16 โครงการการประเมินผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวยใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

      91,450    91,450  

17 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
 

      92,200    92,200  

18 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากร 
ทางการศึกษา 

      36,720  36,720 36,720 0  

19 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

        6,260    6,260  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๕ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
โครงการ 

อนุมัติใชจาย เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

20 โครงการการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
 

      22,080    22,080  

21 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม 
การมีสวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง 

    150,080  9,780 9,780 140,300  

22 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
 

      27,200  27,200 14,004.40 13,195.60  

23 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
นโยบายและแผน และการติดตาม ประเมินและรายงานผล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

101,220 71,880 64,082.50 37,137.50  

 รวมงบประมาณ 1,060,460 449,480 329,086.90 731,373.10  
 
         2.2.3 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ตารางท่ี 12  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)         

ท่ี รายการ การวางแผน การจัดสรร การเบิกจาย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 สําหรับบริหารจัดการสํานักงาน 2,500,000 1,000,000 713,314.16 286,685.84  
2 สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม 1,000,000 1,000,000 329,086.90 670,913.10  
3 ตามความจําเปนเรงดวนระหวางป 500,000 0 0 0  
 รวมงบประมาณ 4,000,000 2,000,000 1,042,401.06 957,598.94  

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๖ 
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แผนภู มิ  แสดงสรุปผลการดาํ เนินการตามแผนการใชจ ายงบประมาณ 
ประจําป งบประมาณ พ .ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

การวางแผน การจัดสรร การเบิกจาย



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๗ 

 

3. สรุปผลการดําเนินงาน 
              ผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565             
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี 1 เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 2,000,000 บาท 
โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
เบิกจายงบประมาณในรอบ 6 เดือนแรก ดังนี้ 
     1. สําหรับบริหารจัดการสํานักงาน (ตามความจําเปนพ้ืนฐาน) จัดสรรงบประมาณ 1,000,000 
บาท เบิกจายแลว 713,314.16 บาท คิดเปนรอยละ 71.33  
     2. สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565) จัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจายแลว 329,086.90 บาท คิดเปน
รอยละ 32.91 

4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

    3.1 ปญหาอุปสรรค 
           1) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหมยังมี
ผลกระทบตอการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง จึงทําใหการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการไมสามารถดําเนินการได หรือตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอางทอง จึงสงผลกระทบตอการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ทําใหไมสามารถดําเนินการให
เปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว 
           2) บุคลากรบางกลุมภารกิจมีจํานวนจํากัดแตภาระงานมีจํานวนมาก จึงทําใหการดําเนินงานไมเปน  
ไปตามกําหนดระยะเวลา 
           3)  การเบิกจายงบประมาณไม เปนไปตามแผนการใชจ ายงบประมาณท่ี กําหนดไว ทํ า ให                  
ขาดประสิทธิภาพในการวางแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

    3.2 ขอเสนอแนะ 
          1) ควรเรงรัด กํากับและติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ      
ตามไตรมาสท่ีกําหนดไว 
          2) การดําเนินกิจกรรมตามโครงการควรบูรณาการกิจกรรมท่ีมีเปาหมายกลุมเดียวกันเพ่ือลดภาระงาน 
และเพ่ือใหการบริหารจัดการบุคลากรและะงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
          3) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการวางแผนการใชจายงบประมาณ ควรนําขอมูลผลการเบิกจายจริง    

มาใชเปนขอมูลในการวางแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานในปถัดไป 

------------------------------------- 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 















กลุม่นโยบายและแผน
สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๔ ตําบลบางแก้ว อําเภอเมอืงอ่างทอง 
จงัหวดัอ่างทอง ๑๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๓๗๑ ต่อ ๑๐๕ โทรสาร. ๐-๓๕๖๑-๑๐๙๒
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