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 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563        

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพ่ือใหทราบผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนําผลการ

ดําเนินงานไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2563 จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  
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รายงานผลการการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
------------------------------------------------------------ 

1. แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับบริหารสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 1 – 3 
งบประมาณ 5,000,000 บาท และไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมอีก 900,000 บาท รวมงบประมาณ 5,900,000 บาท 
มีการวางแผนการใชจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี พัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจ
กลุมตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 
 

ครั้งท่ี 
 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม 
แผนใชจายงบประมาณ  

รวม
งบประมาณ 

สําหรับบริหาร
จัดการสํานักงาน 

สําหรับพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาและ
ภารกิจกลุม 

1 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
1) ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา 
    กิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา 
2) ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
    กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรยีนปกติ 
    กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับ 
   โรงเรียนปกติ 

 
 
 
 

500,000 
 
 

 
 

200,000 
 

500,000 
300,000 

 
 

200,000 
 

1,000,000 
300,000 

2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ 

 
 

700,000 

 
 

1,300,000 

 
 

2,000,000 
3 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ 

 
 
 

800,000 

 
 
 

700,000 

 
 
 

1,500,000 
เพ่ิมเติม แผนงานยุทธศาสตรสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุมษย 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
กิจกรรมครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

 
 
 

900,000 

  
 
 

900,000 
 รวมงบประมาณ 2,900,000 3,000,000 5,900,000 
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จากแผนภูมิแสดงแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง ไดรับอนุมัติงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับบริหาร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี งบประมาณท้ังสิ้น 5,900,0000 บาท กําหนดแผนการใชจายงบประมาณดังนี้ 1) สําหรับ
บริหารจัดการสํานักงาน งบประมาณ 2,900,000 บาท คิดเปนรอยละ 49 และ 2) สําหรับพัฒนคุณภาพ
การศึกษาและภารกิจกลุม งบประมาณ 3,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,900,000, 
49%

3,000,000, 
51%

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง

บริหารจัดการสํานักงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม
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2. ผลการดําเนินการตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    2.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

งบประมาณ 

บริหารจัดการสํานักงาน พัฒนาคณุภาพการศึกษาและภารกิจกลุม รวม 
งบประมาณ

คงเหลือ 
จัดสรร เบิกจาย คงเหลือ จัดสรร เบิกจาย คงเหลือ 

5,900,000 2,900,000 2,900,000 
 

 - 3,000,000 2,875,009.50 124,990.50 124,990.50 

  

     2.2  รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณสําหรับบริหารจัดการสํานักงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ี รายการ จัดสรร เบิกจาย คงเหลือ 
1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ    
 1. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 10,000 6,720.00 3,280.00 
 2. คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และท่ีพัก 100,000 55,979.20 44,020.80 
 3. คาวัสดุสํานักงาน 130,000 282,139.47 - 152,139.47 
 4. คาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น 140,000 103,020.00 36,980.00 
 5. คาจางถายเอกสาร 53,100 53,560.00  - 360.00 
 6. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานธุรการ 396,900 504,000.00  - 107,100.00 
 7. คาซอมแซมสํานักงาน 500,000 483,200.00 16,800.00 
 8. คาซอมแซมอาคารเรียนชํารุด 200,000 200,000.00 - 
 8. อ่ืน ๆ    
    -คาใชสอย  60,673.64  - 60,673.64 
    -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  5,980.00  - 5,980.00 

2 คาสาธารณูปโภค 1,370,000 1,144,727.69 225,272.31 
 รวมงบประมาณ 2,900,000 2,900,000. - 
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2.3 รายละเอียดการใชจายงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ ผูรับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง     
 นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ   
1 สงเสริมและปลูกฝง คุณธรรมจริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการในโรงเรียน 
 

9,150 9,150  - กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2 เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ประจําป 2562 
 

107,900 107,900  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 

3 สงเสริมวฒันธรรมประเพณีไทย 
 

35,250 35,250  - กลุมอํานวยการ 

4 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
(ทําบุญตักบาตรทุกวันอังคาร) 
 

9,225 6,150 3,075 กลุมอํานวยการ 

5 ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชา
นุสรณ รัชกาลท่ี 6 ประจาํป 2562 
 

24,600 24,600  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 

6 การประเมินผลและตัดสินสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ปการศึกษา 2561 
 

19,560 19,560  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน    

 นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

7 แขงขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน ครั้งท่ี 25 ระดับภาค 

21,040 21,040  - กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

8 งานเปดฟาการศึกษาอางทอง ครั้งท่ี 15 350,000 350,000  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 

9 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ปการศึกษา 2562 ระดับชาต ิ

173,000 173,000  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ ผูรับผิดชอบ 

10 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2562 
ระดับจังหวัด 
 

11,000 11,000  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 

11 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปน 
ในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) 
 

25,900 25,900  - กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

12 สรางสรรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนจังหวัดอางทอง 
 

30,000 30,000  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 

13 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตามแนวทาง
ประเมิน PISA ปงบประมาณ 2563 
 

55,200 22,800 32,400 กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

14 การนิเทศและพัฒนาการศึกษา 93,000 93,000  - กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

15 รักษภาษาไทย เนื่องในสัปดาหวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ป 2563 

-  -  - กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

16 พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3,688 3,688  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   

 นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย  

17 ครูดีศรีอางทอง ป 2562 
 

13,400 13,400  - กลุมพัฒนาครูฯ 

18 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และการแขงขันการจัด
กิจกรรมเทคนิคการคิดเลขแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) ชั้น ป.1 ถึง ม.3 
 

65,000 65,000  - กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 



6 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ ผูรับผิดชอบ 

19 สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ Coaching 
และการวัดประเมินผลใหสอดคลองกับ
หลักสูตร 
 

20,200 20,200  - กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

20 พัฒนาสมรรถนะลูกจางประจําในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง 
 

50,000 50,000  - กลุมพัฒนาครูฯ 

21 ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 
 

120,000 120,000  - กลุมอํานวยการ 

22 สงเสริมทักษะอาชีพ 5,000 5,000  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

 นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน   
                 และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 

23 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 44,060 43,980 80 กลุมนโยบายและ
แผน 

24 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตรา
ออกกลางคัน 
 

20,000 20,000  - กลุมสงเสริม 
การจดัการศึกษา 

25 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

38,920 38,920  - กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

26 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล 
ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

17,160 8,558 8,602 กลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

 นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

27 สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
 
 

16,000 16,000  - กลุมอํานวยการ 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ ผูรับผิดชอบ 

28 เสริมสรางความตระหนักและสงเสริม 
การจัดการขยะ มลพิษทางอากาศ น้ําเสีย 
ความเหลายหลายทางชีวภาพและการลด
การใชพลังงาน 
 

20,000 - 20,000 กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

    

 นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

    

29 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 
 

46,380 15,360 31,020 กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

30 พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย 
กลยุทธ จดุเนนสูการปฏิบัต ิของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

190,000 182,610 7,390 กลุมนโยบายและ
แผน 

31 การจัดตั้งงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

32,700 30,190 2,510 กลุมนโยบายและ
แผน 

32 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
 

4,800 4,800 - กลุมอํานวยการ 

33 การประเมินสวนราชการตามมาตรฐานการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตัิราชการ 
 

3,250 3,250 - กลุมอํานวยการ 

34 พัฒนาสื่อการประชาสัมพันธใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

12,000 12,000 - กลุมอํานวยการ 

35 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม
การมีสวนรวมบุคลากร สพป.อางทอง 
 

153,450 128,170 25,280 กลุมอํานวยการ 



8 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ ผูรับผิดชอบ 

36 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 
กลุมบริหารงานบุคคล 
 

234,910 201,670 33,240 กลุมบริหารงาน
บุคคล 

37 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปน
พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหนงครูผูสอน
และครูขาดแคลนข้ันวิกฤต 
 

89,000 61,657.50 27,342.50 กลุมบริหารงาน
บุคคล 

38 พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 
 

12,400 12,400 - หนวยตรวจสอบฯ 

39 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา ของผูอํานวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป 
 

109,120 107,200 1,920 กลุมบริหารงาน
บุคคล 

40 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจรติ) ประจําปงบประมาณ 2563 
 

220,000 220,000 - กลุมนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลฯ 

41 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน 
ในหนาท่ีตําแหนงรองผูอํานวยการเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 

92,700 77}866 14,834 กลุมนโยบายและ
แผน 

42 พัฒนาองคการสูความเปนเลิศ 
 

6,500 5,760 740 กลุมอํานวยการ 

43 การประชุมสัมมนาขาราชการและ
ลูกจางประจําอาวุโส ประจําป 2563 
 

265,530 265,530  - กลุมบริหารงาน
บุคคล 

44 การประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณป  
พ.ศ. 2563 
 

50,800 25,215 25,585 กลุมนโยบายและ
แผน 

45 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามภารกิจรอง
ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 
 

33,530 13,980 19,550 กลุมนโยบายและ
แผน 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ ผูรับผิดชอบ 

46 การพัฒนาความเปนผูนําทางการบริหาร 
(Leadership) : การพัฒนามาตรฐานการ
ใหบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 
 

25,090 - 25,090 กลุมอํานวยการ 

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,980,413 2,875,009.50 124,990.50  

 

3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับบริหารสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค 
คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 1 – 3 จํานวนงบประมาณ 5,000,000 บาท และไดรับ
จัดสรรเพ่ิมเติมอีก จํานวนงบประมาณ 900,000 บาท รวมงบประมาณ 5,900,000 บาท สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ดําเนินการวางแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงันี้  
1) สําหรับบริหารจัดการสํานักงาน งบประมาณ 2,900,000 บาท และ 2) และสําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และภารกิจกลุม งบประมาณ 3,000,000 บาท ผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถแสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 

2,900,000

3,000,000

2,900,000

2,875,009.50

ผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการใชจาย ผลการเบิกจาย

 

บริหารจดัการสํานักงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม 
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จากแผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. สําหรับบริหารจัดการสํานักงาน งบประมาณ 2,900,000 บาท เบิกจาย 2,900,000 บาท คิดเปน 
รอยละ 100 

2. สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม งบประมาณ 3,000,000 บาท เบิกจาย งบประมาณ 
2,875,009.50 บาท คงเหลือ 124,990.50 บาท คิดเปนรอยละ 95.83 

จากผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง สามารถดําเนินการเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ คิดเปน
รอยละ 97.88  

 

4. ปญหาและอุปสรรค 
 1. ชวงไตรมาสท่ี 3 เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 

สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตาง ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อางทอง ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง จึงทําใหผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถดําเนินกิจกรรมโครงการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2. ผูรับผิดชอบโครงการยังขาดความรูเขาใจระเบียบ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนด      
ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีกําหนด  
 3. ผูรับผิดชอบโครงการยังไมเห็นถึงความสําคัญของแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
         1. เพ่ือใหการบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมภารกิจทุกกลุมควรใหความสําคัญตอการ
ดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         2. การมีระบบการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณท่ีดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะสามารถเบิกจาย
งบประมาณเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
          3. ผูรับผิดชอบโครงการควรศึกษาระเบียบ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการดําเนินงานท่ีกําหนด เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได เพ่ือใหการใชจายงบประมาณไดอยางคุมคาเปนไปตาม
เปาหมายและกําหนดระยะเวลา 
 
 

 

------------------------------------------ 
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คณะผูจัดทํา 
 

 

ที่ปรึกษา 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

 

ผูจัดทํา 
นางสาวอารีย  บญุเสริม ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
นางไพฑูรย  จิตใส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายจิรภัทร  กุลบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางกมลวรรณ  ยี่สุนศรี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวสตรีรัตน  สีขม้ิน เจาหนาท่ีธุรการ 
  

 



 


