
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส และรวมทั้งปี ตามแหล่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง เพ่ือกำหนดเป็นเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ และเป็นแนวทางในการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ขอขอบคุณผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
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คำนำ 

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ          1 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของงกระทรวงการคลัง 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        2 
    ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        3 
   งบบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ           4 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ           7 
 
 
ภาคผนวก 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 



1 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของกระทรวงการคลัง 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้
เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
เป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75.00 และการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 โดยจำแนก
เป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

 

ประเภท
รายการใช้จ่าย 

รวม 
ไตรมาส 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค. - มี.ค. 65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค. - ก.ย. 65) 

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 
รายจ่าย 
ภาพรวม 

93.00 100.00 30.00 34.08 21.00 22.16 21.00 25.50 21.00 18.26 

รายจ่าย 
ประจำ 

98.00 100.00 34.00 35.33 23.00 20.45 22.00 25.98 19.00 18.24 

รายจ่าย
ลงทุน 

75.00 100.00 13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว 113 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 
แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และรวมทั้งปี เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดถือปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าว ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแหล่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  
เพื ่อกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ และเป็นแนวทางในการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้
จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการคลัง  ดังนี้ 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แหล่งงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประเภท
รายการใช้จ่าย 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 65) 

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 
รายจ่าย 
ภาพรวม 

93.00 100.00 30.00 34.08 21.00 22.16 21.00 25.50 21.00 18.26 

รายจ่าย 
ประจำ 

98.00 100.00 34.00 35.33 23.00 20.45 22.00 25.98 19.00 18.24 

รายจ่ายลงทุน 75.00 100.00 13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

งบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จำนวน 4,000,000 บาท 

แหล่งงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ รายการ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ปี 2564 

1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้าง) 1,300,000 บาท 
 

2 ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000 บาท 
 

3 ค่าวัสดุสำนักงาน 550,000 บาท 
 

4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 200,000 บาท 
 

5 ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ 200,000 บาท 
 

6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท 
 

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 200,000 บาท 
 

8 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2565 400,000 บาท 
 

9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 50,000 บาท 
 

รวม 4,000,000 บาท 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

แหล่งงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นโยบายที่ ๑  ด้านความปลอดภัย 
          กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
งบ สพม.ชัยภูม ิ งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานกัเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 
   ประจำปีการศึกษา 2564 

169,000 -  

2. สร้างจิตสำนึกวถิีใหม่และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา สู่ชุมชน 13,000 -  
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาต ิ 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรมที่ 2 องค์กรคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
(โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ)  " 

- 80,000  

4. การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ลกูเสือต้านภยัยาเสพติด 
กิจกรรมที่ ๒ ค่ายทกัษะชวีิต" 

- 185,000  

5. ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แข็งแรง เพื่อกา้วทันการเปลี่ยนแปลง - 74,800  
6. ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 สรา้งการรับรู้ (ประกวดผลงานนักเรียนคลิปวิดีโอต่อตา้นการบุลลีข่องนักเรียน) 
กิจกรรมที่ 2 อบรมการนำเข้าข้อมูลระบบ NISPA และระบบ CATAS" 

 - 
 
 
 

-  

7. กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นทีก่ารศึกษาชยัภูม ิครั้งที่ 4 ประจำป ี2565  - -  
8. สร้างจิตสำนึกและการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) 
    พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “วถิีใหม่ วิถีคุณภาพ” 

 - -  

9. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพือ่สุขภาพ “ลดพุง สุขภาพดี ไม่มีโรค” ของบุคลากร  
    และลกูจ้างสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 - -  

10. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวยัอันควร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - -  
11. พัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนรว่ม  - -  

    
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                  และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
งบ สพม.ชัยภูม ิ งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม - 100,000  
2. การจัดการระบบขอ้มูลนักเรียนยากจนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา - 50,000  
3. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 9,000 16,000  
4. พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ - 22,000  
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นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

     กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                            - ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
งบ สพม.ชัยภูม ิ งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. ส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูม ิ
    ประจำปีงบประมาณ 2565    

173,000  -  

2. พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่  
    สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

10,000  -  

3. พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ 
   ศตวรรษที่ 21 

10,000  -  

4. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR 10,000  -  
5. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 10,000 -  
6. การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูสังคมศึกษา 
    ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาชยัภูมิ 

10,000  -  

7. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในการออกแบบการสอนเพื่อสง่เสริม 
    ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ของนักเรียน 

5,000  -  

8. การพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเช่ือมโยงอาชีพและเป็นผู้ประกอบการ 
    ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 

5,000 -  

9. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
    และพลศึกษา 

5,000 -  

10. ลูกเสือจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาสู่สถานศึกษาพอเพยีง 5,000  -  
11. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแบบ Balanced Scorecard (BSC) ๑๐,๐๐๐  - 
12. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 10,000 163,830 
13. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 80,000  - 
14. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช ้google workspace for education 10,000  - 
15. การพัฒนาทกัษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยการพัฒนาต้นแบบ 
     "เขตพื้นทีก่ารศึกษาแห่งการเรียนรู้" 

- 370,000 

16. พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน ( - ) 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูผู้ชว่ยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (76,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาศักยภาพลูกจา้งประจำ เพือ่เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน 
                                                                              (43,500 บาท) 
กิจกรรมที่ 4 การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและ 
                บุคลากรทางการศึกษา                                   (60,000 บาท) 

179,500 
 
 
 
 
 
 

- 

17. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน  

3,000 10,000 

18. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและทักษะ 
      การพัฒนาระบบสารสนเทศประจำโรงเรียนด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ 
      ทั้ง 4 ดา้น 

7,310 - 
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โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
งบ สพม.ชัยภูม ิ งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
19. โครงการอบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำโรงเรียนเพื่อป้องกัน 
     ภยัคุกคามไซเบอร์ 

29,390 -  

20. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีจิตวญิญาณความเป็นครู 20,000  -  
21. อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา (ระบบ Online) 6,000 -  
22. พัฒนาครูแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ่และทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน - 20,000  
23. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 - -  

24. พัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถครู – นักเรียน 
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

- -  

25. โครงการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหา 
      ของผู้เรียน 

- -  

26. การขบัเคลื่อนหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ลงสู่สถานศึกษา - -  
27. การขบัเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนในสังกัด 
      สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาชัยภูมิ 

- -  

28. การพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study : IS) 
      สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

- -  

29. การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน -  -  
30. โครงการส่งเสริมการทำวิจยัเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 

 
-  

31. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  

- -  

32. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาดว้ยเทคโนโลยกีารศึกษา 
      ทางไกล (DLTV) และ (DLIT) 

- -  

33. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. - -     
 

 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
       กลยุทธ์หน่วยงาน :  - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                                - ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
งบ สพม.ชัยภูม ิ งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และการเพิ่มประสิทธภิาพในการตรวจสอบภายใน 35,000 -  
2. ประชุมพัฒนาขับเคลื่อนการยกระดบัคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม  
    ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                    

10,000 -  

3. พัฒนาบุคลากรด้านระบบการบริหารจัดการศึกษา 30,000 -  
4. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10,000 -  
5. บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 65,000 -  
6. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    (ด้านที่ 3 คุณภาพ) 

 -  -  

7. พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ 20,000 -  
8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 10,000 -  
 
 
 

   



7 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  
งบ สพม.ชัยภูม ิ งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
9. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนกังานเขตพื้นที่ 
    การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1  การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
                (ITA Online) 
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต 

- 350,000  

10. โรงเรียนคุณภาพ ๑๘๐,๐๐๐ -  
11. พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC” 11,300 -  
12. การพัฒนาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     มัธยมศึกษาชัยภูม ิ

- -  

13. โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่  
     วถิีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชยัภูมิ 

- -  

    
การเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ที่ 44/2565 สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พร้อมทั้ง
รายงานปัญหา อุปสรรคของกลุ่ม/หน่วย โรงเรียนในสังกัด พร้อมแนวทางแก้ไขและอื่นๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04002/ว 133  ลงวันท่ี 12 มกราคม 2565
แจ้งมาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ท่ีคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 และขอให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่าย ถือปฏิบัติตามมาตราการดังกล่าวเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยบุคคล ดังน้ี

1. นายชัยวัฒน์  ต้ังพงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ศักด์ิ  แก้งค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รองประธานกรรมการ
3. ว่าท่ีร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รองประธานกรรมการ
4. นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รองประธานกรรมการ
5. นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
6. นางสาวธนวรรณ  เช้ือจ ารูญ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
7. นายชาตรี  ทวีนาท ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ
8. นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
9. นางศุลีพร  ประการแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
10. นางสาวสมจิตร  ต้ังเพียร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
11. สิบต ารวจเอกสมพร  ฟุ้งสกุล ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ
12. นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการ
13. นางสิริมา  สุโทวา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ
14. นางพัชราวัลย์  ธรรมสโรช นักวิชาการพัสดุช านาญการ กรรมการ
15. นางบังอร  ชมเกษร ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
16. นายไกรฤกษ์  ตันเบ็ต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นายชูศักด์ิ  ปีชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นายนิธิภัทร์  สมานชัย ลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเลขานุการ
19. นางสาวกชมน  ภัสสรประสิทธ์ิ ลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าท่ี ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณในทุกส่วนของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร พร้อมรายงานปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไขและอ่ืนๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

           ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

                     ส่ัง  ณ  วันท่ี  8   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

(นายชัยวัฒน์  ต้ังพงษ์)
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

..................................................
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ค าส่ังส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ท่ี  44/2565


































