
  

  

  

 

รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 

รายงานนี้เป็นผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระยะเวลา ๖ เดือนของสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ัง ๖ นโยบาย  ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายท่ี ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายท่ี ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายท่ี ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด 
ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โดยโครงการท่ีจัดทำขึ้นแบ่งเป็นโครงการท่ัวไปจำนวน ๒ โครงการและโครงการตามนโยบานจำนวน 

๒๕ โครงการ รวม ๒๗ โครงการ  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▪ งบบริหารจัดการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  รวม ๑,๖๔๐,๐๐๐  บาท 

ค่าตอบแทน   ๕๑,๒๐๐  บาท 
ค่าใช้สอย    ๘๖๔,๐๐๐  บาท 
ค่าวัสดุ    ๗๒๔,๘๐๐  บาท 

ค่าสาธารณูปโภค    รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
ค่าไฟฟ้า   ๗๒,๐๐๐  บาท 
ค่าน้ำประปา   ๑๒,๐๐๐  บาท 
ค่าโทรศัพท์   ๓,๐๐๐   บาท 
ค่าไปรษณีย์   ๓,๐๐๐   บาท 
ค่า Internet   ๓๐,๐๐๐  บาท 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   

▪ งบดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ๕๔๐,๐๐๐ บาท  
นโยบายที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   

รวม ๑๐,๘๐๐ บาท 
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  โครงการป้องกันการแพรร่ะบาดและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

      ในสถานศึกษา  
นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 รวม ๑๐๘,๐๐๐ บาท 
 โครงการบริหารจัดการโดยยึดพื้นท่ีเป็นฐาน ส่งเสริมทักษะวิชาการ วิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 
     และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
 โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้  
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

          นโยบายที่ ๓   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 รวม ๙๓,๘๐๐  บาท 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ ด้าน
      ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ด้านทักษะความเข้าใจ และการใช้ ดิจิตัล (Digital 
Literacy)      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ 
 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ    



นโยบายที่ ๔   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                  และลดความเหลื่อมล้ำ  รวม ๖๔,๘๐๐ บาท 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา     อุทัยธานี ชัยนาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณด้วยงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา 

     และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และระบบบริหารจัดการตามบริบทของพื้นท่ี 

"โรงเรียน     ขนาดเล็กโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุม
เมือง" 

 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา  
     การรายงานผล การติดตาม และประเมินผล 
 โครงการพัฒนากระบวนการจัดต้ัง จัดสรร และบริหารงบประมาณเพื่อการศึกษา 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีออนไลน์ของสถานศึกษาในสังกัด  
นโยบายที่ ๕    ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 รวม ๑๐,๘๐๐ บาท 
 โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
     ส่ิงแวดล้อม "โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน" 
 โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ 
     พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)  

          นโยบายที่ ๖    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 รวม ๒๕๑,๘๐๐ บาท 
 โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจัดทำ
แผนปฏิบัติ     การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 
 โครงการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก (Mock Assessment) แก่สถานศึกษาใน
     สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาทท่ีรับการประเมิน
คุณภาพ     ภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ของ     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม สพม.อน ชน "น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ" 
 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กรสู่
เป้าหมาย 



 โครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นท่ีเป็น
     ฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาเขตอุทัยธานี ชัยนาท 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการ    
     ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการครู 
     และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

▪ งบประมาณได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๒,๙๐๐,๐๐๐  บาท   
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้เช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดปัจจัยความสำเร็จ
และกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
ปัจจัยความสำเร็จ 
 ๑. ผู้บริหารการศึกษาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ แจ้งนโยบาย โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด 
 ๒. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 ๓. เช่ือมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 ๔. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 ๑. ส่ือสารทิศทางองค์กรท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้
บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง 
 ๒. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพ
รองพร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

๔. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 
๕. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้การนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย

ติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นรายไตรมาส การประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน ทุก
โครงการ รวมท้ังมีการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ 

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อสาธารณชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
เมษายน ๒๕๖๔ (๑) สพม. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

(๒) สพม. แจ้งร่างแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมษายน ๒๕๖๔ สพม. แจ้งแนวทางดำเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
เมษายน ๒๕๖๔ สพม.แจ้งร่างแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมษายน ๒๕๖๔ สพม.แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ผ่านการอนุมัติ กศจ.) 
เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔) 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔) 

 


