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คำนำ 

 เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้
ในการ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานเขตพื้นที ่มัธยมศึกษาสุรินทร์ ซึ ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม ภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เอกสารฉบับนี้ 
ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ ๑ งบประมาณบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ส่วนที่ 2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวด 
     งบประมาณรายจ่าย 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ และกำกับ ติดตาม ด้านงบประมาณ รวมทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศ ด้านงบประมาณ ได้เป็นอย่างดี 
 

            กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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ส่วนที่ 1 
งบประมาณบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.1 กรอบวงเงินงบประมาณ 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 (1) การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ 
สพฐ. ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 04006/ว 3466 ลงวันที ่ 26 ตุลาคม 2564 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area Base) งบดำเนินงาน จำนวนงบประมาณ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 (2) การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ 
สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 985 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Base)     
งบดำเนินงาน จำนวนงบประมาณ 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้พิจารณาจัดกรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ ไว้จำนวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และกำหนดเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี จำนวน 
22 โครงการ/กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
              พ.ศ.2565 จำแนกตามโครงการ/กิจกรรมหลัก 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 บริหารจัดการภายในสำนักงาน 

 
2,670,400 กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์ 
2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ  

สพม.สุรินทร์ (งบกลาง) 
600,000.- กลุ่มนโยบาย 

และแผน 
3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้าน

นโยบายและแผน การบริหารงบประมาณ การ
ติดตามประเมินผลและรายงาน 

500,000.- กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

4 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด  

400,000.- กลุ่มนิเทศ ฯ  
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5 ยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย 
50,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
6 ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ “สพม.สุรินทร์ u 15 

ลีกคัพ ครั้งที่ 3” 
100,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการคัดเลือก

นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือขอรับรางวัล
พระราชทาน 

20,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

8 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนลูกเสือ ในสถานศึกษา 

30,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

9 ส่งเสิรมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสู่องค์กร
คุณภาพ 

120,000.- กลุ่มอำนวยการ 

10 พัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

100,000.- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

11 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน บัญชี
และพัสดุ สพม.สุรินทร์และสถานศึกษาในสังกัด 

53,600 กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

12 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพม.สุรินทร์ 

20,000.- กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.สุรินทร์ 

20,000.- กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

14 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

50,000.- กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานราชการและอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน 

15,000.- กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

16 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

0.- กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

17 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (งาน
เกษียณอายุราชการ) 

125,000.- กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

18 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 

20,000.- หน่วยตรวจสอบภายใน 

19 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการและการ 
จัดการเรียนรู้ สพม.สุรินทร์ 

31,000.- กลุ่ม DLICT 

20 อบรมกฏหมาย (ดำเนินการทางวินัย) 15,000.- กลุ่มกฏหมายและคดี 
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ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม กรอบงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
21 สพม.สุรินทร์ “โรงเรียนสวยน่าอยู่” 30,000.- กลุ่มอำนวยการ/กลุ่ม

นิเทศ ฯ 
22 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน 
30,000.- กลุ่มอำนวยการ 

รวมกรอบวงเงินงบประมาณ 5,000,000.-  

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน, (2565) 

 อย่างไรก็ตามกรอบวงเงินงบประมาณ ดังกล่าวนี้ สามารถปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 
จากหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักในส่วนกลาง ที่จะจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
สำคัญเร่งด่าน หรือภารกิจเฉพาะ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแผนที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ โดยยึดหลัก  
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

1.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส 

 โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และกำหนดเป็นแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี จำนวน 22 โครงการ/กิจกรรมหลัก กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,000,000.- บาท 
(ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
              จำแนกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม และรายไตรมาส 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

รวม
งบประมาณ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 บริหารจัดการภายใน

สำนักงาน 
667,600 667,600 667,600 667,600 2,670,400 

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของสพม.
สุรินทร์ (งบกลาง) 

- 50,000 200,000 350,000 600,000.- 

3 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา
ด้านนโยบายและแผน 
การบริหารงบประมาณ 
การติดตามประเมินผล
และรายงาน 

- 50,000 30,000 420,000 500,000.- 

4 นิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด  

154,600 54,000 143,600 47,800 400,000.- 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

รวม
งบประมาณ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
5 ยกระดับคุณภาพระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และยกระดับมาตรฐาน
สถานศึกษาปลอดภัย 

- 6,800 13,180 30,020 50,000.- 

6 ส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
“สพม.สุรินทร์ u 15 
ลีกคัพ ครั้งที่ 3” 

- 100,000 - - 100,000.- 

7 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการคัดเลือก
นักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือขอรับ
รางวัลพระราชทาน 

- 18,000 2,000 - 20,000.- 

8 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
การเรียนการสอน
ลูกเสือ ในสถานศึกษา 

- - 27,400 2,600 30,000.- 

9 ส่งเสิรมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษาสู่องค์กร
คุณภาพ 

33,100 14,500 30,850 41,550 120,000.- 

10 พัฒนางานและระบบ
การบริหารจัดการด้าน
การบริหารงานบุคคล 

18,750 17,250 30,250 33,750 100,000.- 

11 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุ สพม.
สุรินทร์และสถานศึกษา
ในสังกัด 

- - 30,100 23,500 53,600 

12 พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือประเมิน
สัมฤทธิผลการ

- 18,000 2,000 - 20,000.- 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

รวม
งบประมาณ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สพม.
สุรินทร์ 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.
สุรินทร์ 

- - 20,000 - 20,000.- 

14 ส่งเสริมและยกย่องเชิด
ชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- 20,000 30,000 - 50,000.- 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานราชการและ
อัตราจ้าง ตำแหน่ง
ครูผู้สอน 

- - 1,400 13,600 15,000.- 

16 พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

- - - - 0.- 

17 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาดุลยภาพของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  (งาน
เกษียณอายุราชการ) 

- - - 125,000 125,000.- 

18 ตรวจสอบ กำกับ 
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีและ
พัสดุ 

- 8,400 5,320 6,280 20,000.- 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

รวม
งบประมาณ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
19 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพ่ือการ
บริหารจัดการและการ 
จัดการเรียนรู้ สพม.
สุรินทร์ 

- 14,900 16,100 - 31,000.- 

20 อบรมกฏหมาย 
(ดำเนินการทางวินัย) 

- - - 15,000 15,000.- 

21 สพม.สุรินทร์ “โรงเรียน
สวยน่าอยู่” 

- - 29,000 1,000 30,000.- 

22 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

- 30,000 - - 30,000.- 

รวมแผนการใช้จ่ายรายไตรมาส 874,050 1,069,450 1,278,800 1,777,700 5,000,000 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน, (2565) 
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ส่วนที่ 2 
งบประมาณที่ได้รับการจดัสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำแนกตามหมวดงบประมาณรายจ่าย 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจำแนกตามประเภทของหมวด
งบประมาณรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบลงทุน  ดังต่อไปนี้ 

2.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม 
ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   
  (จำแนกตามรายการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ)  

ที ่
หมวด

งบประมาณ
รายจ่าย 

จำนวน
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1 งบ
ดำเนินงาน 

22,385,648 7,834,900 7,834,900 4,477,120 2,238,728 

2 งบลงทุน 54,249,900 16,274,970 16,274,970 16,274,970 5,424,990 
3 งบเงิน

อุดหนุน 
263,237,466 78,971,239 78,971,239 78,971,239 26,323,749 

4 งบรายจ่าย
อ่ืน 

934,310 280,293 280,293 280,293 93,431 

รวมงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

ทั้งสิ้น 
340,807,324 103,361,402 103,361,402 100,003,622 34,080,898 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)  
 จากตารางที่ ๓ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้กำหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้หน่วยรับงบประมาณทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยกำหนดเป้าหมายให้มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม (ทุกงบ) ร้อยละ 96.00 ในไตรมาสที่ 4
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จึงได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4 แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม  
              โดยแยกเป็นรายไตรมาส ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

หมวดงบรายจ่าย 
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3  
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 4  
(ร้อยละ) 

รายจ่ายประจำ 34 57 79 98 
รายจ่ายลงทุน 13 29 46 75 

ภาพรวม 
(ทุกงบรายจ่าย) 

30 51 72 93 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, (วันที่ 14 มีนาคม 2565)  

2.2 งบประมาณหมวดรายจ่ายงบบุคลากร 
ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณหมวดรายจ่ายงบบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
     (จำแนกตามรายการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ)    

ที ่
รายการที่

ได้รับจัดสรร 
จำนวน

งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 ค่าตอบแทน

พนักงาน 
ราชการ 
(ครั้งที่ 1) 

24,635,100 15,999,955.96 - - - 

2 ค่าตอบแทน
พนักงาน 
ราชการ 
(เงินเลื่อนฯ) 

6,475,900 - 15,499,390 - - 

3 ค่าตอบแทน
พนักงาน 
ราชการ
(เพ่ิมเติม) 

579,900 - - - - 

4 ค่าตอบแทน
พนักงาน 
ราชการ 
(ครั้งที่ 2) 

15,560,000 - - 15,194,951.92 - 

รวมงบบุคลากร 
ที่ได้รับจัดสรร

ทั้งสิ้น 
47,250,900 15,999,955.96 15,499,390 15,194,951.92 556,602.12 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, (2565) 
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2.3  งบประมาณหมวดรายจ่ายงบดำเนินงาน 
ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณหมวดรายจ่ายงบดำเนินงาน ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   
             (จำแนกตามรายการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ)  

ที ่
รายการที่ได้รับ

จัดสรร 

จำนวน
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 โครงการจัดสรรเงิน 

อุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษ        
(29 พ.ย. 64) 

20,000 20,000 - - - 

2 บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ HCEC (24 พ.ย. 
64) 

150,000 150,000 - - - 

3 ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน/
แนะแนวการ
ดำเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
(12 ธ.ค. 65) 

12,500 12,500 - - - 

4 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ ครั้งที่ ๒  
(๑๔ ม.ค.๖๕) 

๑,๖๕๗,๓๕๐ - ๑,๖๕๗,๓๕๐ - - 

5 ค่าตอบแทนจ้าง
พนักงานราชการ ครั้ง
ที่ ๒ (๒๗ ม.ค.๖๕) 

๖,๖๓๔,๙๐๐ - ๖,๖๓๔,๙๐๐ - - 

6 จัดสรร งปม.ครูคลัง
สมอง ปีงบประมาณ 
(๒๑ ม.ค..๖๕) 

๑๕,๗๘๐ - ๑๕,๗๘๐ - - 

7 รายการค่าเช่าบ้าน
ครั้งที่ ๒ (๓ กพ.๖๕) 

๒๑๕,๕๐๐ - ๒๑๕,๕๐๐ - - 

8 ค่าเช่าใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต  
(๑๐ ก.พ.๖๕) 

๕๗๔,๕๐๐ - ๕๗๔,๕๐๐ - - 
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ที ่
รายการที่ได้รับ

จัดสรร 

จำนวน
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
9 เตรียมรับเสด็จ 

โครงการ TO BE 
NUMBER ONE  
รร.สุรวิทยาคาร  
(๑๗ ก.พ.๖๕) 

๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ - - 

10 โครงการส่งเสริมการ
อ่านตามรอยพระจริย
วัตรสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า          
กรมสมเด็จพระเทพฯ 
( ๘ ก.พ.๖๕) 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - - 

11 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ ครั้งที่ ๓  
(๒๘ ก.พ.๖๕) 

๑,๗๕๖,๓๕๐ - ๑,๗๕๖,๓๕๐ - - 

12 จัดสรร งปม.ครูคลัง
สมอง ครั้งที่ ๓ (ก.พ.
๖๕) (๘ มี.ค.๖๕) 

๑๕,๗๘๐  ๑๕,๗๘๐   

13 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการเพ่ิมเติม 
(๓ มี.ค.๖๕) 

๖๐๐,๒๐๐  ๖๐๐,๒๐๐   

14 ค่าตอบแทนจ้าง
พนักงานราชการ ครั้ง
ที่ ๓ ระยะเวลา ๓ 
เดือน (เม.ย. - มิ.ย.
๖๕) (๒๒ มี.ค.๖๕) 

๑๖,๐๔๐,๐๐๐  ๑๖,๐๔๐,๐๐๐   

15 จัดสรร งปม.ค่าจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการตำแหน่งพ่ี
เลี้ยงเด็กพิการ    
(๒๔ มี.ค..๖๕) 

๗๙๒,๐๐๐  ๗๙๒,๐๐๐   

16 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ ครั้งที่ ๔ 
ระยะเวลา ๒ เดือน 
(มีค - เมย.๖๕)  
(๒๔ มี.ค.๖๕) 

๓,๕๑๒,๗๐๐  ๓,๕๑๒,๗๐๐   
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ที ่
รายการที่ได้รับ

จัดสรร 

จำนวน
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
17 ครูคลังสมอง ครั้งที่ ๔ 

(มีค - เมย ๖๕)  
(๓๐ มี.ค.๖๕) 

๓๑.๕๖๐ - ๓๑.๕๖๐ - - 

18 การประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. ครั้งที่ ๑๐ 
ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓  
(๙ มี.ค.๖๕) 

๑,๘๐๐  ๑,๘๐๐   

19 ติดตามประเด็นลด
ภาระงานครูที่
นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา วันที่ 
(๑๑ เม.ย.๖๕) 

๑๑,๐๐๐   ๑๑,๐๐๐  

20 ค่าเช่าใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีค-เมย 
๖๕) 
(๒๐ เม.ย.๖๕) 

๕๗๔,๕๐๐   ๕๗๔,๕๐๐  

21 รายงานผลการรับ
นักเรียน สังกัด สพฐ.
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
(๑๑ พ.ค.๖๕) 

๑๙,๐๐๐   ๑๙,๐๐๐  

22 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ ครั้งที่ ๕ 
ระยะเวลา ๓ เดือน 
(พ.ค - กค.๖๕)  
(๑๗ พ.ค.๖๕) 

๕,๐๖๗,๐๐๐   ๕,๐๖๗,๐๐๐  
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ที ่
รายการที่ได้รับ

จัดสรร 

จำนวน
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
23 ค่าลงทะเบียนในการ

อบรมปฏิบัติการเคมี
แบบย่อส่วนสำหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
(๒๕ เม.ย.๖๕) 

๘,๐๐๐   ๘,๐๐๐  

24 อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดีของ
ข้าราชการบรรจุใหม่ 
(๓ พ.ค.๖5) 

๕,๘๐๐   ๕,๘๐๐  

25 ครูคลังสมอง ครั้งที่ ๕ 
(พค-กค ๖๕)  
(๒๔ พ.ค.๖๕) 

๔๕,๐๐๐   ๔๕,๐๐๐  

26 สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการเตรียม
ความพร้อมรับการ
ประเมิน PISA 
๒๐๒๒ 
(๙ พ.ค.๖๕) 

๑๗,๑๐๐   ๑๗,๑๐๐  

27 ค่าพาหนะสำหรับ
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
หุ่นยนต์นานาชาติ 
Word RoboCup 
Junior 2022   
(๖ มิ.ย.๖๕) 

๓,๒๐๐   ๓,๒๐๐  

28 ส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาต่าง 
ประเทศที่สอง  
(๒ มิ.ย.๖๕) 

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  

29 โครงการคัดเลือก
นักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕ (๒ มิ.ย.๖๕) 

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  
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ที ่
รายการที่ได้รับ

จัดสรร 

จำนวน
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
30 สนับสนุนการร่วมการ

แข่งขันหุ่นยนต์ระดับ
โลก World 
RoboCup 2022 
(๒๒ มิ.ย.๖๕) 
รร.มัธยมทับทิมสยาม 
๐๔ 

๒๒,๔๐๐   ๒๒,๔๐๐  

31 การนิเทศกำกับ
ติดตามการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการ
คำนวณและการ
คัดเลือกผลงานดีเด่น
ด้าน Coding  
(๒๔ มิ.ย.๖๕) 

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  

32 สร้างความเข้มแข็ง
ศูนย์แนะแนวประจำ
จังหวัดและศูนย์แนะ
แนวประจำเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปี กศ. ๖๕ 
รร.สิรินธร 
(๑๔ มิ.ย.๖๕) 

๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐  

รวมงบดำเนินงาน 
ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 

37,648,920 182,500 31,658,420 5,808,000 - 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน, (2565) 

2.4 งบประมาณหมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน 
ตารางที่ 7 แสดงงบประมาณหมวดรายจ่ายงบเงินอุดหนุน ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   
  (จำแนกตามรายการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ)  

ที ่
รายการที่ได้รับ

จัดสรร 
จำนวน

งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564     
1 ค่าจัดการเรียน 

การสอน 
28,904,400 

 
- 28,904,400 

 
- - 
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ที ่
รายการที่ได้รับ

จัดสรร 
จำนวน

งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

2 ค่าหนังสือเรียน 
 

- - - - - 

3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

3,353,680 - 3,353,680 - - 

4 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

- - - - - 

5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

6,980,800 
 

- 6,980,800 
 

- - 

6 ค่าจัดการเรียนการ
สอน ปัจจัยพื้นฐาน 

14,430,000 - 14,430,000 - - 

7 ค่าอาหารโรงเรียน
ประจำพักนอน 

4,754,400 - 4,754,400 - - 

รวมภาคเรียนที่2/64 58,423,280 - 58,423,280 - - 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565     
1 ค่าจัดการเรียน 

การสอน 
3,6552,100 - 36,552,100 - - 

2 ค่าหนังสือเรียน 
 

41,754,342 - 41,754,342 - - 

3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

8,435,410 - 8,435,410 - - 

4 ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

- - 18,201,400 - - 

5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

17,552,855 - 17,552,855 - - 

6 ค่าจัดการเรียนการ
สอน ปัจจัยพื้นฐาน 

- - - - - 

7 ค่าอาหารโรงเรียน
ประจำพักนอน 

- - - - - 

รวมภาคเรียนที่1/65 122,496,107 - 122,496,107 - - 
รวมงบเงินอุดหนุน 
ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 

108,919,387 - 108,919,387 - - 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน, (2565) 
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2.5 งบประมาณหมวดรายจ่ายงบลงทุน 
ตารางที่ 8 แสดงงบประมาณหมวดรายจ่ายงบลงทุน ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   
  (จำแนกตามรายการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ)  

ที ่
รายการที่ได้รับ

จัดสรร 
จำนวน

งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1 ค่าครุภัณฑ ์ 1,937,500 484,375 484,375 484,375 484,375 
2 ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
11,864,900 2,966,225 2,966,225 2,966,225 2,966,225 

รวมงบลงทุน 
ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 

13,802,400 3,450,600 3,450,600 3,450,600 3,450,600 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน, (2565) 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือคณะทำงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ ที่ 291/2565  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข)  โดยได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล 
และมอบแนวทางในการจัดทำเอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
ที่ปรึกษา 
1. นายสำเริง บุญโต   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
2. นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์      
คณะทำงาน 
1. นายชวลิต เจนเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์     ประธานคณะทำงาน 
2. นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน  คณะทำงาน 
3. นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    คณะทำงาน 
4. นางจุไรภรณ์ สิริไสย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   คณะทำงาน 
5. นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   คณะทำงาน 
6. นางสาวศิริวรรณ เป็นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   คณะทำงาน 
7. นางสาวทัศน์ลักษณ์ เหลือดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   คณะทำงาน 
8. นางสาวพิรญาณ์ ฆารไสว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ    คณะทำงาน 
9. นางสาวสุชาดา สามาลย ์ พนักงานราชการ      คณะทำงาน 
10. พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     คณะทำงานและเลขานุการ 

**************************** 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารลำดบัที่ 25/2565 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ์


