
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เพื่อเร่งรัด 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม เร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการจัดทำรายงาน
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565) ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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คำนำ 
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ         1 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        1 
    ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

การกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        2 
    รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                23 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)      

รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ      24 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 
 
ภาคผนวก 

 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  ของกระทรวงการคลัง 
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รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประ จำ 
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  

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 
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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 

รายจ่าย
ลงทุน 

75.00 100.00 13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35 

 

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 
 

การกำกับ ติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ 44/2565 สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเร่งรัด ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ติดตามความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินการ
ตามสัญญา ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และโรงเรียนในสังกัด พร้อม
ทั้งรายงานปัญหา อุปสรรคของหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด พร้อมหาแนวทางแก้ไขและอื่นๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. เมื่อได้รับข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นำเสนอประธานคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณา
ดำเนินการ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามงานก่อสร้างที่ดำเนินการ
ก่อสร้างล่าช้า หรือผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามงวดงานในสัญญา และนำผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และ
การลงพ้ืนที่มานำเสนอในการประชุมผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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 3. การลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพ่ือกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบลงทุน ของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 

 
ที ่ วัน เดือน ป ี โรงเรียน อำเภอ รายการ หมายเหตุ 
1 1 มีนาคม 2565 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ - ปรับปรุงสนามกีฬา 

- ปรับปรุงซ่อมแซม 
- เงินกัน ปี 2564 
- งบปี 2565 
 

2  3 มีนาคม 2565 สตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ - อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ช้ัน 
- บ้านพักครู 8 ครอบครัว 
 

เงินกัน ปี 2564 

3 11 มีนาคม 2565 เพชรพิทยาสรรค์ บำเหน็จณรงค์ โรงอาหาร 260 ท่ีนั่ง เงินกัน ปี 2564 
 

  บางอำพันธ์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ปรับปรุงซ่อมแซม งบปี 2565 
 

4 18 มีนาคม 2565 เทพสถิตวิทยา เทพสถิต โรงอาหาร 500 ท่ีนั่ง เงินกัน ปี 2564 
 

5 25 มีนาคม 2565 กุดตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ ปรับปรุงซ่อมแซม งบปี 2565 
 

 
3.1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณ รายการก่อสร้างสนามกีฬา งบประมาณ ปี 2564 และรายการปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณ 
ปี 2565  

     1) รายการก่อสร้างสนามกีฬา งบประมาณ ปี 2564 
         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,668,000 บาท 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์และสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIFA วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,297,300 บาท 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันเริ ่มสัญญา 29 มีนาคม 2564 ครบกำหนดสัญญาวันที่  
12 กรกฎาคม 2564 

      การบริหารสัญญา 
     ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว และอยู่ระหว่างปรับแก้งานตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจรับงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งเบิกเงินภายใน 31 มีนาคม 2565  
     ปัญหา อุปสรรค 
     1. เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถ

เดินทางมาทำงานได ้
     2. มีคนงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการเข้าทำงานในพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบและ

กักตัวของคนงาน จนกว่าจะแน่ใจว่าคนงานที่จะเข้ามาทำงานปลอดเชื้อทุกคน 
     3. สภาพอากาศที่มีฝนตก ฟ้าคะนอง ทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า 
     4. เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดหาวัสดุในการก่อสร้าง

เกิดความล่าช้า 
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     2) รายการปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณปี 2565 จำนวน 2 รายการ 
       2.1) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท 
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนหญิง ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว วันเริ่มสัญญา 24 มกราคม 2565 ครบกำหนด
สัญญาวันที่ 24 มีนาคม 2565  

        การบริหารสัญญา 
        ผู้รับจ้างได้เริ่มงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหอพักนักเรียนหญิง ตามกำหนดสัญญา ซึ่งคาดว่าจะ

แล้วเสร็จและส่งเบิกเงินได้ตามกำหนดเวลา  
        ปัญหา อุปสรรค 
        - เนื่องจากมีนักเรียนหญิงพักอาศัยอยู่ในหอพัก ทำให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ไม่เต็มที่ และไม่

สามารถทำงานล่วงเวลาได้  
    2.2) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,021,000 บาท 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหอพักชาย ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง  

3.2 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เพื่อติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น และรายการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว 
งบประมาณ ปี 2564 

     1) รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น งบประมาณ ปี 2564 
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 29,719,000 บาท เพื่อก่อสร้าง

อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น วงเงินตามสัญญาจ้าง 24,280,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) วันเริ่มสัญญา 14 กรกฎาคม 2563  

     การบริหารสัญญา 
        ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามงวดงาน และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงงวด

ที่ 6/8 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดงานที่ 7 – 8 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินงานได้เร็วขึ้น เนื่องจากระแยกที่
ดำเนินการล่าช้า เพราะเป็นการดำเนินงานในส่วนของฐานและโครงสร้าง จึงคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่าย
งบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565     

     ปัญหา อุปสรรค 
      - ผู ้ร ับจ้างมีปัญหาเรื ่องแรงงาน เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ขาดแคลนแรงงาน ทำให้ทำงานล่าช้า ไม่ทันตามกำหนด 
 2) รายการก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว งบประมาณ ปี 2564 

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,978,000 บาท เพื่อก่อสร้าง
บ้านพักครู 8 ครอบครัว วงเงินตามสัญญาจ้าง 3,080,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) วันเริ่มสัญญา 23 กุมภาพันธ์ 2564 
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การบริหารสัญญา 
        ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามงวดงาน และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงงวด

ที่ 4/6 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดงานที่ 5 – 6 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินงานได้เร็วขึ้น เนื่องจากระแยกท่ี
ดำเนินการล่าช้า เพราะเป็นการดำเนินงานในส่วนของฐานและโครงสร้าง จึงคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่าย
งบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  

ปัญหา อุปสรรค 
- ผู้รับจ้างมีปัญหาเรื่องแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ขาดแคลนแรงงาน ทำให้ทำงานล่าช้า ไม่ทันตามกำหนด 
3.3 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ รายการก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง งบประมาณ ปี 2564 ซึ่งโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,416,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง วงเงินตามสัญญาจา้ง 
2,388,888.88 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันเริ่มสัญญา 6 มกราคม 2564  

การบริหารสัญญา 
        ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามงวดงาน และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงงวด

ที่ 3/6 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดงานที่ 4 – 6 เนื่องจากระแยกที่ดำเนินการล่าช้า เพราะเป็นการ
ดำเนินงานในส่วนของฐานและโครงสร้าง ขณะนี้กำลังดำเนินการในส่วนของหลังคา ที่ต้องรอแผ่นหลังคา เนื่องจาก
แผ่นหลังคาเป็นขนาดใหญ่ ต้องใช้เวลาในการผลิต ทำให้งานล่าช้า ซึ่งคาดว่าแผ่นหลังคาจะจัดส่งได้ประมาณเดือน
มีนาคม 2565 ผู้รับจ้างจะได้เร่งดำเนินการต่อไป จึงคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2565  

ปัญหา อุปสรรค 
       - ผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการรับงานพร้อมกันหลายที่ ทำให้มีปัญหาเรื่อง

แรงงานในการทำงาน    
 

3.4 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ปี 2565 ซึ่งโรงเรียนบาง
อำพันธ์วิทยาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 345,300 บาท เพื ่อปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม  
โดยการทำประตู และตาข่ายกันนก ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว วันเริ่มสัญญา 1 มีนาคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 
31 มีนาคม 2565 

การบริหารสัญญา 
ผู้รับจ้างได้เริ่มงานปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ทำประตูและตาข่ายกันนก ตามกำหนด

สัญญา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งเบิกเงินได้ตามกำหนดเวลา 
 

ปัญหา อุปสรรค 
     - 
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3.5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ รายการโรงอาหาร 500 ที่นั ่ง งบประมาณ ปี 2564 และรายการปรับปรุงซ่อมแซม 
งบประมาณ ปี 2565  

     1) รายการโรงอาหาร 500 ที่นั่ง งบประมาณ ปี 2564  
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 6,789,000 บาท เพ่ือ

ก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั ่ง วงเงินตามสัญญาจ้าง 5,000,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) วันเริ่มสัญญา 4 มีนาคม 2564 

การบริหารสัญญา 
          ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามงวดงาน และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึง

งวดที่ 2/6 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดงานที่ 3 – 6 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินงานได้เร็วขึ้น เนื่องจากระยะ
แยกท่ีดำเนินการล่าช้า เพราะเป็นการดำเนินงานในส่วนของฐานและโครงสร้าง จึงคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่าย
งบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  

ปัญหา อุปสรรค 
       - ผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่ต่อเนื่อง 

 - มีความล่าช้าในการสั่งสินค้าที่ใช้ในการดำเนินงาน  
 

2) รายการปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณปี 2565  
        โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 499,000 บาท รายการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว วัน
เริ่มสัญญา 19 มกราคม 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  

        การบริหารสัญญา 
        ผู้รับจ้างได้เริ่มงานปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม โดยดำเนินการปูกระเบื้องพื้นหอประชุม และ

ก่อสร้างเวทีหอประชุม ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งเบิกเงินได้ตามกำหนดเวลา 
        ปัญหา อุปสรรค 
            - 

 
3.6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 
คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ ปี 2565 ซึ่งโรงเรียนกุด
ตุ้มวิทยาได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม  ซึ่งได้ผู้รับจ้าง
แล้ว วันเริ่มสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2565 ครบกำหนดสัญญาวันที่ 20 มีนาคม 2565 
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การบริหารสัญญา 
ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม และส่งเบิกเงินได้ตามกำหนดเวลา  โดย

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมดังนี้ 
    1. เปลี่ยนประตูม้วนเหล็ก 
    2. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 
    3. เปลี่ยนฝ้าเวที และทาสี 
    4. ฉาบผนัง และทาสี 
    5. ติดตะแกรงกันนก 

 
ปัญหา อุปสรรค 
     - 
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รูปภาพประกอบการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
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โรงเรียนสตรีชัยภูมิ วันที่ 3 มีนาคม 2565 
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โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ วันที่ 10 มีนาคม 2565 
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โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม  วันที่ 10 มีนาคม 2565 
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โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  วันที่ 18 มีนาคม 2565 
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โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  วันที่ 25 มีนาคม 2565 
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ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ สิ้นไตรมาสที ่2 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย 
(เบิก) 

% ผลการใช้จ่าย 
(เบิก และ PO) 

% งบประมาณ 
คงเหลือ 

งบบุคลากร 31,204,800.00 20,930,099.84 67.07 20,930,099.84 67.07 10,274,700.16 
 

งบดำเนินงาน 16,183,198.00 11,507,833.86 71.11 11,507,833.86 71.11 4,675,364.14 
 

งบลงทุน 15,176,000.00 8,022,800.00 52.87 11,858,500.00 78.14 3,317,500.00 
 

งบเงินอุดหนุน 145,286,162.00 145,275,662.00 99.99 145,275,662.00 99.99 10,500.00 
 

งบรายจ่ายอื่น 1,158,180.00 775,833.34 66.99 775,833.34 66.99 382,346.66 
 

รวม 209,008,340.00 186,512,229.04 89.24 190,347,929.04 91.07 18,660,410.96 
 

   
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

งบรายจ่าย เป้าหมาย ครม. 
และ 

เป้าหมาย สพม.ชัยภูม ิ
ณ ไตรมาสที่ 2 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ 
สพม.ชัยภมู ิ

 

หมายเหตุ 

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 
ภาพรวม (ทุกงบ) 
 

51.00 % 56.24 % 89.24 % 91.07 % ผลสูงกว่าเป้าหมาย ครม. และ
เป้าหมาย สพม.ชัยภูม ิ

รายจ่ายประจำ 
 

57.00 % 55.78 % 92.08 % 92.08 % ผลสูงกว่าเป้าหมาย ครม. และ
เป้าหมาย สพม.ชัยภูม ิ

รายจ่ายลงทุน 
 

29.00 % 58.15 % 52.87 % 78.14 % ผลสูงกว่าเป้าหมาย ครม. และ
เป้าหมาย สพม.ชัยภูม ิ

 
 สรุปผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. และเป้าหมายตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ   
ทุกรายการงบประมาณ 
 
 
 
 



24 

 

รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑  ด้านความปลอดภัย 

                กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ สถานะโครงการ 
งบ  

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 

1. การจดัการแข่งขันกีฬานักเรยีน
มัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียน 
โซนหุบเขา) ครั้งท่ี 45  
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
169,000 

 
 - 

 
165,730 

 
3,270 

 
ดำเนินการ 
เสร็จสิ้น 

 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 

               กลยุทธ์หน่วยงาน : ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                       และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย
แล้ว 

คงเหลือ สถานะโครงการ 
งบ  

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 9,000 16,000 6,000 19,000 อยู่ในระหว่างการ

ดำเนินการ 
 

2. ติดตามเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และมี
แนวโน้มออกกลางคัน "พาน้องกลับมาเรยีน" 

- 7,020 7,020  - ดำเนินการเสร็จสิ้น 
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นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

     กลยุทธ์หน่วยงาน : - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                                - ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ สถานะโครงการ 
งบ  

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. ส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ำหรับครู-
นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภมู ิ

 
173,000 

 
- 

 
173,000 

 
 -  

 
ดำเนินการเสร็จสิ้น 

2. พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะในการออกแบบการสอนเพือ่
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ของนักเรียน 

 
5,000 

 
- 

 
5,000 

 
 - 

 
ดำเนินการเสร็จสิ้น 

3. พัฒนาผู้บรหิาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
สมรรถนะตามมาตราฐานวิชาชีพ 
(กิจกรรมที่ 4) 

 
179,000 

 
- 

 
59,500 

 
119,500 

 
ดำเนินการเสร็จสิ้น 

4. พัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ผู้เรยีน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

- 12,500 12,500  - ดำเนินการเสร็จสิ้น 

5. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ดำเนินการเสร็จสิ้น 
โดยไม่ใช้งบประมาณ  

6. ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราช 
จริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
- 

 
50,000 

 
40,000 

 
10,000 

 
อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินโครงการ 

7. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผ่าน
ระบบออนไลน ์

- - - - อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินโครงการโดยไม่

ใช้งบประมาณ 

8. ส่งเสริมการอ่านคิดวเิคราะห์และ
เขียนของผู้เรียนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ผ่านระบบออนไลน ์

- - - - อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินโครงการโดยไม่

ใช้งบประมาณ 
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นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

       กลยุทธ์หน่วยงาน :  - ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                                - ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ สถานะโครงการ 
งบ  

สพม.ชัยภมู ิ
งบ สพฐ. / 

หน่วยงานอื่น 
1. การจดัทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

178,000 - 119,550 58,450 ดำเนินการเสร็จสิ้น 

2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10,000 - 5,360 4,640 ดำเนินการเสร็จสิ้น 

3. บริหารงานบุคคลและอตัรากำลังใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

65,000 - 30,000 35,000 อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินโครงการ 

4. โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

10,000 - 4,610 5,390 อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินโครงการ 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ
งบประมาณ และการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบภายใน 

35,000 - 7,000 28,000 อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินโครงการ 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

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


































