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คํานํา 

  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

จัดทําข้ึนเพื่อสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในสวนของงบประมาณสําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปน

คาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม

ภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อใหหนวยงานสามารถบริหารงบประมาณไดอยาง

เปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ และนําผลการดําเนินงานไปใชเปนขอมูลในการวางแผนงบประมาณในปตอไปได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อางทองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

                                                                                     กลุมนโยบายและแผน 
                                                                    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

       หนา 
สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน  
- สภาพท่ัวไป 1 
- ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 2 
- ขอมูลพื้นฐานดานการจัดการศึกษา 5 
- ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 6 
สวนท่ี 2  แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- แผนการใชจายงบประมาณ สําหรับบริหารจัดการ(ความจําเปนพื้นฐาน) 8 
- แผนการใชจายงบประมาณ สําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปน  
  เรงดวนตามนโยบายระหวางป 

9 

- แผนการใชจายงบประมาณ สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม 
  (โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

10 

สวนท่ี 3  วิธีดําเนินงานและผลการดําเนินงาน  
- วิธีการดําเนินงาน 17 
- ผลการดําเนินงาน 18 
- สรุปผลการดําเนินงาน 30 
- ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 31 
ภาคผนวก  
- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 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. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 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 

 

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


รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๓ 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการ
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. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 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. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 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. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 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. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 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  
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๘ 
 

สวนที่ 2 
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง วางแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และดําเนินการขับเคลื่อนแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรูปแบบ @ATP Model (AT ATP Model) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง โดยกําหนดกรอบงบประมาณแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวน 5,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
  1. สําหรับการบริหารจัดการสํานักงาน (ความจําเปนพ้ืนฐาน) งบประมาณ 2,500,000 บาท 
  2. สําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายระหวางป 
งบประมาณ 500,000 บาท 
  3. สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการตามภารกิจกลุม งบประมาณ  
2,000,000 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

1. แผนการใชจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน(ความจําเปนพ้ืนฐาน)  
  งบประมาณ 2,500,000 บาท 

ตารางท่ี 7  แผนการใชจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน(ความจําเปนพ้ืนฐาน)  

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ที่รบัผดิชอบ ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 

  คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ           กลุม
บริหารงาน
การเงินฯ 

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 

80,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

2 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 
และท่ีพัก 

50,000 15,000 15,000 10,000 10,000   

3 คาใชจายในการประชุม
ราชการ 

50,000 15,000 15,000 10,000 10,000   

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

5 คาซอมแซมสํานักงาน 100,000 20,000 20,000 30,000 30,000   

6 คาจางถายเอกสาร 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

7 คาจางลูกจางชั่วคราว 113,400 113,400  -  -  -   



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง ๙ 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ที่รบัผดิชอบ ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 

8 คาวัสดุสํานักงาน 300,000 100,000 100,000 50,000 50,000   

9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 20,000 20,000 30,000 30,000   

10 คาใชจายอ่ืน ๆ  
(ตามความจําเปน) 

26,600 26,600 - - -   

  รวม 1,100,000 400,000 260,000 220,000 220,000   

  คาสาธารณูปโภค           
 

1 คาไฟฟา 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000   

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 50,000 15,000 15,000 10,000 10,000   

5 คาอินเทอรเน็ต 30,000 80,000 80,000 7,000 7,000   

  รวม 1,400,000 430,000 430,000 342,000 342,000   

  รวมงบประมาณ 2,500,000 830,000 690,000 562,000 562,000   

 

 2. แผนการใชจายงบประมาณสําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวนตาม
นโยบายระหวางป งบประมาณ 500,000 บาท 

ตารางท่ี 8  แผนการใชจายงบประมาณ สําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวน 
               ตามนโยบายระหวางป 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ กลุมภารกิจ  
ที่รบัผดิชอบ 

ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

1 โครงการ/กิจกรรมท่ีมีความ
จําเปนเรงดวนระหวางป 

500,000  
 

   กลุมนโยบาย
และแผน 

 รวมงบประมาณ 500,000      

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 10 
 

 

          3. แผนการใชจายงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตามภารกิจกลุม (โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

ตารางท่ี 8  แผนการใชจายงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตามภารกิจกลุม (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

 นโยบายท่ี 1 ดานความปลอดภัย       

1 โครงการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดอางทอง 

28,๐๐๐  
 

 28,000 
 

 
 

กลุมสงเสริมการจัดการ ศึกษา 

 นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส       

2 โครงการตรวจสายตาใหกับนักเรียน โครงการ “Sight for 
Kids” และการติดตามและประเมินผลการตรวจสายตา 

9,300   9,300  กลุ ม พัฒนาครู และ บุคลากร
ทางการศึกษา 

3 โครงการสงเสริมการใช  เทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนการสอน 

21,886  11,706 10,180  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4 โครงการพัฒนาแพลตฟอรม (DEEP) ในการเรียนการสอน
แบบโตตอบออนไลน 

8,640  8,640   กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

5 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบลและโรงเรียนประชารัฐ 

-     กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ       



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 11 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

6 โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร
ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัง กัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

45,250   45,250 
 

 กลุมกฎหมายและคด ี

7 โครงการสงเสริมและพัฒนาความถนัดและความสามารถ
ดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรีและกีฬา 

20,000  2,840 17,160  กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสอดคลองตามพหุ
ปญญาสําหรับเด็กและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
จากบทบาทครูผูสอน เปน “Coach” สอดคลองกับ
สมรรถนะของครูยุคใหมในศตวรรษท่ี ๒๑ 

50,000   49,220 780 กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

9 โครงการอบรมออนไลนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

5,000  4,500  500 กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ชั้น ป.๑ ถึง ม.๓ 

-     กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

11 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓ R ๘ C) และยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูภาษาไทย นิสัยรักการอาน 

60,000  12,100 8,300 39,600 กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

12 โครงการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000   66,750 33,250 กลุมนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 12 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

13 โครงการประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ 
รัชกาลท่ี 6 ประจําป 2563 

32,000 32,000    กลุมสงเสรมิการจดัการ ศึกษา 

14 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทําดี
ถวายในหลวง " 

22,000 22,000    กลุมสงเสรมิการจดัการ ศึกษา 

15 โครงการพัฒนาและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

12,840 4,000  8,840  กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

16 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

20,490   8,890 11,600 กลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

17 โครงการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 9,270   9,270  กลุมอํานวยการ 

18 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 18,100   10,100 8,000 กลุมอํานวยการ 

19 โครงการเครือขายประชาสัมพันธสรางสรรคองคกร 10,600 10,600    กลุมอํานวยการ 

20 โครงการซอมแซมปายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

75,000  75,000   กลุมอํานวยการ 

 นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ       

21 โครงการการฝกอบรมหลักสูตรการใชงานระบบ New 
GFMIS Thai สําหรับหนวยเบิกจายของสวนราชการ
ผานระบบ Online 

14,400  14,400   กลุมบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 13 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

22 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

82,380  82,380   กลุมนโยบายและแผน 

23 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

135,840  135,840   กลุมนโยบายและแผน 

24 โครงการประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน  
สพป.อางทอง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000   20,000  กลุมนโยบายและแผน 

25 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ
จุดเนนสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

91,080 70,960 10,000 10,120  กลุมนโยบายและแผน 

26 โครงการเสรมิสรางความรูความเขาใจและความตระหนัก
ในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

94,000    94,000 กลุมนโยบายและแผน 

27 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

30,000  10,000 13,200 6,800 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

28 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 

47,920   47,920  กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 14 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

29 โครงการจัดสรางเอกสารการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

25,150   25,150  กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

30 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 65,000    65,000 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

31 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

340,200   340,200  กลุมบริหารงานบุคคล 

32 โครงการประเมินผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวยใน
สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

106,850  106,850   กลุมบริหารงานบุคคล 

33 โครงการประชุมสัมมนาขาราชการและลูกจางประจํา
อาวุโส ประจําปงบประมาณ 2564 

167,260    167,260 กลุมบริหารงานบุคคล 

34 โครงการการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ  
2564 

26,720  8,800 10,000 7,920 หนวยตรวจสอบภายใน 

35 โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)   17,800   17,800  กลุมอํานวยการ 

36 โครงการจางเหมาพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานทําความสะอาด 
(ท้ังภายในและภายนอกอาคาร) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

72,000   72,000  กลุมอํานวยการ 

37 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 16,000 10,000   6,000 กลุมอํานวยการ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอางทอง 15 
 

 
ท่ี 

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ  
กลุมภารกิจ 
ท่ีรับผิดชอบ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

38 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม
บุคลากร สพป.อางทอง 

63,420   63,420  กลุมอํานวยการ 

39 โครงการประเมินตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3,250  2,080 1,170  กลุมอํานวยการ 

40 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

21,000   21,000  กลุมอํานวยการ 

41 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

4,800    4,800 กลุมอํานวยการ 

42 โครงการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 6,500   6,500  กลุมอํานวยการ 

 รวมงบประมาณ 1,999,946 149,560 485,136 919,740 445,510  

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๑๗ 

 

สวนท่ี 3 
วิธีดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 

 
1. วิธีดําเนนิงาน 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีวิธีการดําเนินการขับเคล่ือนแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรูปแบบ @ATP Model (AT ATP Model) ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันวางแผน (Plan)  
  ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด
ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อวางแผนการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงาน (Do)  
 1. ดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารจัดการสํานกังาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และ
การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เสนอผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเปนคาใชจายใน
การบริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และ
การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองเห็นชอบ
กอนดําเนินการ 
 3. แจงการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเปนคาใชจายในการ
บริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบรหิารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการ
ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เพื่อใหดําเนินการเบิกจายงบประมาณ
ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตรวจสอบ (Check) 
 ดําเนินการติดตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง เปนรายไตรมาส เพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการใชจาย
ประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๑๘ 

 

 
  
 
 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันปรับปรุงการดําเนินงาน (Act) 
 ดําเนินการสรุปและรายงานผลการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เพื่อนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 

 

  

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๑๙ 

 

2. ผลการดําเนินงาน 
    2.1 ผลการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามแผนการใชจายงบประมาณ  
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    ตารางท่ี 9  ผลการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
                   พ.ศ. 2564  

 
คร้ังท่ี 

 
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณท่ีจัดสรร  
รวม 

งบประมาณ 

บริหารจัดการ
สํานักงาน 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ตามความ
จําเปนเรงดวน

ระหวางป 

1 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย      
 ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา      
 กิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา      
 งบดําเนินงาน 100,000 100,000   100,000 
 ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ      
 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ      
 งบดําเนินงาน 1,400,000 100,000 1,300,000  1,400,000 
 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ      
 งบดําเนินงาน 500,000 500,000   500,000 

2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย      
 ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ      
 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ      
 งบดําเนินงาน 1,000,000 900,000 100,000  - 1,000,000 

3 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย      
 ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา      



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๐ 

 

 
คร้ังท่ี 

 
แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

จํานวนงบประมาณท่ีจัดสรร  
รวม 

งบประมาณ 

บริหารจัดการ
สํานักงาน 

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ตามความ
จําเปนเรงดวน

ระหวางป 

 กิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา      
 งบดําเนินงาน 1,000,000 810,884 189,116 - 1,000,000 

4 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย      
 ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ      
 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ      
 งบดําเนินงาน 500,000 - - 500,000 500,000 

5 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย      
 ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย      
 กิจกรรมการสงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา      
 งบดําเนินงาน 200,000 200,000 - - 200,000 
 รวมงบประมาณ 4,700,000 2,610,884 1,589,116 500,000 4,700,000 

       

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๑ 

 

แผนภูมิ แสดงการจําแนกการรจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

55%34%

11%

การจัดสรรงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สําหรับบริหารจัดการสํานักงาน

สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม

สําหรับตามความจําเปนเรงดวนระหวางป



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๒ 

 

       2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามแผนการใชจายงบประมาณ  
            ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
             2.2.1 ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน(ความจําเปนพื้นฐาน) 

        ตารางท่ี 10 ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน(ความจําเปนพื้นฐาน) 

ท่ี รายการ ตามแผน จัดสรร เบิกจาย คงเหลือ หมายเหตุ 
 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 70,000 96,420 -26,420  
2 คาเบ้ียเล้ียง พาหนะและท่ีพัก 50,000 50,000 49,039 961  
3 คาใชจายในการประชุมราชการ 50,000 40,000 19,700 20,300  
4 คาซอมแซมครุภัณฑ 200,000 330,000 334,927.73 -4,927.73  
5 คาซอมแซมสํานักงาน 100,000 260,000 230,705 29,295  
6 คาจางถายเอกสาร 80,000 76,600 74,188.50 2,411.50  
7 คาจางลูกจางช่ัวคราว 113,400  111,240 2,160  
8 คาวัสดุสํานักงาน 300,000 250,000 218,884 31,116  
9 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 100,000 90,000 71,379 18,621  

10 คาใชจายอื่น ๆ (ตามความจําเปน) 26,600 20,884 - 20,884  
 คาสาธารณูปโภค      

11 คาไฟฟา 1,200,000 1,000,000 877,069.12 122,930.88  
12 คาน้ําประปา 100,000 130,000 48,039.64 81,960.36  
13 คาโทรศัพท 20,000 90,000 30,905.99 59,094.01  
14 คาไปรษณีย 50,000 70,000 44,706 25,294  
15 คาอินเทอรเน็ต 30,000 20,000 85,140.11 -65,140.11  
 รวมงบประมาณ 2,500,000 2,610,884 2,292,344.09 318,539.91  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๓ 

 

 

 2.2.2 ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายระหวางป  

ตารางท่ี 12  ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับจัดสรรใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายระหวางป  

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

500,000 500,000  - กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

โครงการเพิ่มเติม
ระหวางป 

 รวมงบประมาณ 500,000 500,000 -   
 

  2.2.3  ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง )  

ตารางท่ี 11  ผลการเบิกจายงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง ) 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
โครงการ 

เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 นโยบายท่ี 1 ดานความปลอดภัย 
 

     

1 โครงการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดอางทอง 

28,๐๐๐ 28,000 - กลุมสงเสริมการจัดการ ศึกษา  

 นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส 
 

     

2 โครงการตรวจสายตาใหกับนักเรียน โครงการ “Sight for 
Kids” และการติดตามและประเมินผลการตรวจสายตา 

9,300 1,500 7,800 กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๔ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
โครงการ 

เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

3 โครงการส ง เสริ มการ ใช  เทคโน โลยี ดิ จิ ทัล  (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนการสอน 

21,886 11,706 10,180 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

 

4 โครงการขับเคล่ือนคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบลและโรงเรียนประชารัฐ 

-   กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ 
 

     

5 โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

5,400 5,400 - กลุมกฎหมายและคดี ปรับลด
งบประมาณ 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ช้ัน ป.๑ ถึง ม.๓ 

-   กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

ไมใช
งบประมาณ 

7 โครงการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 100,000 - กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

8 โครงการประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ 
รัชกาลท่ี 6 ประจําป 2563 

32,000 32,000 - กลุมสงเสริมการจัดการ ศึกษา  

9 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทําดีถวาย
ในหลวง " 

22,000 22,000 - กลุมสงเสริมการจัดการ ศึกษา  

10 โครงการพัฒนาและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

12,840 4,540 8,300 กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

11 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 18,100 1๘,100 - กลุมอํานวยการ  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๕ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
โครงการ 

เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

12 โครงการเครือขายประชาสัมพันธสรางสรรคองคกร 3,580 2,280 1,300 กลุมอํานวยการ ปรับลด
งบประมาณ 

13 โครงการซอมแซมปายสํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

75,000 75,000 - กลุมอํานวยการ  

 นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 
 

     

14 โครงการการฝกอบรมหลักสูตรการใชงานระบบ New 
GFMIS Thai สําหรับหนวยเบิกจายของสวนราชการผาน
ระบบ Online 

14,400 12,600 1,800 กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 
 

 

15 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 

82,380 82,380 - กลุมนโยบายและแผน  

16 โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 

135,840 56,460 79,380 กลุมนโยบายและแผน  

17 โครงการประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน สพป.
อางทองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000 1,931 18,069 กลุมนโยบายและแผน  

18 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคล่ือนนโยบายกลยุทธ
จุดเนนสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

91,080 23,600 67,480 กลุมนโยบายและแผน  

19 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

30,000 30,000 - กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๖ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
โครงการ 

เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 

2,860 660 2,200 กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ปรับลด
งบประมาณ 

21 โครงการจัดสรางเอกสารการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

25,150 25,150 - กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

22 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 58,000 58,000 - กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

ปรับลด
งบประมาณ 

23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

340,200 264,600 75,600 กลุมบริหารงานบุคคล  

24 โครงการประเมินผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวยในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

106,850 34,287 72,563 กลุมบริหารงานบุคคล  

25 โครงการประชุมสัมมนาขาราชการและลูกจางประจําอาวุโส
ประจําปงบประมาณ 2564 

101,460 101,460 - กลุมบริหารงานบุคคล ปรับลด
งบประมาณ 

26 โครงการการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ  
2564 

26,720 26,720 - หนวยตรวจสอบภายใน  

27 โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)   17,800 860 16,940 กลุมอํานวยการ  
28 โครงการจางเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานทําความสะอาด  

(ท้ังภายในและภายนอกอาคาร) สํานักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

72,000 66,535.71 5,464.29 กลุมอํานวยการ  

29 โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 16,000 6,667 9,333 กลุมอํานวยการ  
30 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม

บุคลากร สพป.อางทอง 
63,420 24,780 38,640 กลุมอํานวยการ  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๗ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
โครงการ 

เบิกจาย คงเหลือ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

31 โครงการประ เมิ น ตั ว ช้ี วั ดต ามมาตรการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3,250 3,200 50 กลุมอํานวยการ  

 รวมงบประมาณ 1,535,516 1,120,417.71 415,098.29   
           
         2.2.4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ียุติโครงการ 

ตารางท่ี 13  โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ียุติโครงการ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาแพลตฟอรม (DEEP) ในการเรียนการสอนแบบโตตอบออนไลน 8,640 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2 โครงการสงเสริมและพัฒนาความถนัดและความสามารถดานทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรีและกีฬา 20,000 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสอดคลองตามพหุปญญาสําหรับเด็กและการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการจากบทบาทครูผูสอน เปน “Coach” สอดคลองกับสมรรถนะของครูยุคใหมใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

50,000 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

4 โครงการอบรมออนไลนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

5,000 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ช้ัน ป.๑ ถึง ม.๓ - กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6 โครงการสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓ R ๘ C) และ

ยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย นิสัยรักการอาน 
60,000 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

7 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 20,490 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

8 โครงการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 9,270 กลุมอํานวยการ 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๘ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุมภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

9 โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจและความตระหนักในการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

94,000 กลุมนโยบายและแผน 

10 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

21,000 กลุมอํานวยการ 

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 4,800 กลุมอํานวยการ 
12 โครงการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 6,500 กลุมอํานวยการ 
 รวมงบประมาณ 299,700  

 
         2.2.5 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ตารางท่ี 14  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564          

ท่ี รายการ การวางแผน การจัดสรร การเบิกจาย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 สําหรับบริหารจัดการสํานักงาน 2,500,000 2,610,884 2,292,344.09 318,539.91  
2 สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม 2,000,000 1,589,116 1,120,417.71 468,698.29  
3 ตามความจําเปนเรงดวนระหวางป 500,000 500,000 500,000 -  
 รวมงบประมาณ 5,000,000 4,700,000 3,912,761.80 787,238.20  

 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง       ๒๙ 
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แผนภู มิ  แสดงสรุปผลการดําเนินการตามแผนการใชจ ายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ .ศ.  2564

การวางแผน การจัดสรร การเบิกจาย
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3. สรุปผลการดําเนินงาน 
              ผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564             
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง สรุปผลพอสังเขปดังนี้ 
 1. การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนดไว งบประมาณ 
5,000,000 บาท เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณสําหรับ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจาย    
ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 
4,700,000 บาท ตํ่ากวาท่ีกําหนดไวตามแผนการใชจายงบประมาณจํานวน 300,000 บาท 
 2. งบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงานจัดสรรสูงกวาท่ีกําหนดไวตามแผน เนื่องจาก
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีคาใชจายสําหรับความจําเปนพื้นฐานสําหรับบริหาร
จัดการสํานักงานเพิ่มข้ึน 
 3. งบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุมจัดสรรใหตํ่ากวาท่ีกําหนดไว   
ตามแผนการใชจายงบประมาณ เนื่องจากบางโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้น 
ผูรับผิดชอบโครงการจึงบูรณาการโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีเปาหมายเดียวกันเพื่อลดเวลาและประหยัด
งบประมาณ และบางโครงการไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามคําส่ังคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอางทอง     
จึงยุติโครงการ 
 4. งบประมาณสําหรับความจําเปนเรงดวนระหวางป ดําเนินการเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5. งบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณเปนงบทุน คาครุภัณฑ และปรับปรุงซอมแซม
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากมีความจําเปนในการ
จัดหาครุภัณฑเพื่อใชในการประชุมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงซอมแซมสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  
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4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
    3.1 ปญหาอุปสรรค 
           1) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหมในชวง
ไตรมาสท่ี 2 และ 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง จึงจําเปนตองงดกิจกรรมท่ีมีการ
รวมตัวของคนเปนกลุมหรือการรวมตัวกันของคนหมูมากตามคําส่ังคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอางทอง 
เนื่องจาก มีความเส่ียงตอการแพรระบาดของโรคดังกลาว จึงสงผลกระทบตอการขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ทําใหไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว 
           2) บุคลากรบางกลุมภารกิจมีจํานวนจํากัดแตภาระงานมีจํานวนมาก จึงทําใหการดําเนินงานไมเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลา 
           3) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนดไวทําใหขาด
ประสิทธิภาพในการวางแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

    3.2 ขอเสนอแนะ 
          1) ควรเรงรัด กํากับและติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ      
ตามไตรมาสท่ีกําหนดไว 
          2) การดําเนินกิจกรรมตามโครงการควรบูรณาการกิจกรรมท่ีมีเปาหมายกลุมเดียวกันเพื่อลดภาระงาน 
และเพื่อใหการบริหารจัดการบุคลากรและะงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
          3) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการวางแผนการใชจายงบประมาณ ควรนําขอมูลผลการเบิกจายจริงมา

ใชเปนขอมูลในการวางแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานในปถัดไป 
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