
 

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ 1-2 (รอบ 6 เดือน) 

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



รายงานการก ากับ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (ไตรมาสที่ 1) 
(ไตรมาสที่ 1 : ต.ค.2564 - ธ.ค. 2564 ) 

 การจัดสรรงบประมาณ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ครั้งที่ 1 จ ำนวน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำท)  
จำก 1  ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ  กิจกรรมหลักกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ 
 การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 นำยสุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ได้ด ำเนินกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไว้เป็น
จ ำนวนเงิน 4,500,000 บำท จ ำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 งบประมำณบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่    จ ำนวน   3,278,040 บำท 

ส่วนที่ 2 งบประมำณขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน  1,221,960  บำท  

แต่ด้วยเหตุแห่งกำรบริหำรงบประมำณตำมที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมำณจ ำนวน 2,000,000 บำท          
ในไตรมำสแรก  เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
งบด ำเนินกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จึงก ำหนดล ำดับค่ำใช้จ่ำย  
ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อกำรบริหำรจัดโดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 1. เป็นค่ำบริหำรจัดกำรส ำนักงำน       จ ำนวน  1,112,060 บำท 

 2. เป็นค่ำงบประมำณขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไตรมำสที่ 1 จ ำนวน  887,940 บำท   
 ผลการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.กท 2 (ไตรมาสที่ 1) 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่ำ งบประมำณที่ได้รับในไตรมำสแรก จ ำนวน 2,000,000 บำท ใช้ไป

แล้วจ ำนวน 1,042,133.63  บำท คงเหลืองบประมำณ จ ำนวน 957,866.37 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 1) งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  2  

จ ำนวน 1,112,060 บำท ใช้ไปจ ำนวน  875,057.63 บำท คงเหลืองบประมำณ จ ำนวน 237,002.37 บำท 

 2) งบประมาณขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ ำนวน 887,940 บำท พบว่ำใช้ไปแล้วจ ำนวน  167,076 บำท คงเหลืองบประมำณ จ ำนวน  720,864 บำท 

 

 

 



รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

(ไตรมาส 1 : ต.ค.2564 - ธ.ค. 2564) ได้รับการจัดสรรครั้งแรก จ านวน 2,000,000 บาท 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ 
ผลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้ คงเหลือ 
ด าเนินการ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่

ด าเนินการ 

1.งบบริหารจัดการส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร เขต  2  

1,112,060 875,057.63 237,002.37    

รวม 1,112,060 875,057.63 237,002.37    

2.งบประมาณขับเคลื่อนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

      

2.1 นิเทศเพ่ือพัฒนำสมรรถนะ และ

คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนใน

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

200,000 1,705   198,295  

 

   

2.2 ส่งเสริมคุณภำพและสร้ำงโอกำส

ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

80,000 3,360 76,640    

2.3 พัฒนำครูผู้ช่วยเพื่อเพ่ิมศักยภำพ 

ประจ ำปี 2565 

50,000 -    50,000    

2.4 พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร

ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ

สินทรัพย์ 

80,000 69,800 10,200    

2.5 พัฒนำและปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

สำรสนเทศ 

60,000 -    60,000    

2.6 พัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ

ผู้บริหำร ครู และบุคคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 

70,000 69,990 10    



 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ 
ผลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้ คงเหลือ 
ด าเนินการ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่

ด าเนินการ 

2.7 ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
30,000 -    30,000 

   

2.8 ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนนโยบำยและแผน  

ด้วยนวัตกรรมและเทโนโลยีดิจิทัล 

100,000 21,766 78,234 

  

 

 

2.9 เสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำร

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของ

หน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสปลอด

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้

หลักกำรบริหำรจัดกำร ตำมหลักธรร

มำภิบำลด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ไตรมำส 1) 

217,920 455 217,465 

  

 

 

 

 

รวม 887,940 167,076 720,844    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการก ากับ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (ไตรมาสที่ 2) 
(ไตรมาสที่ 2 : ม.ค. 2565 – มี.ค. 2565) 

 

การจัดสรรงบประมาณ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ครั้งที่ 1 จ ำนวน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำท)  
จำกผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมหลักกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ ใช้ไป 
1,042,133.63 บำท คงเหลือ 957,866.37 บำท 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรเงินงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมหลักกำรจัดกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้นส ำหรับโรงเรียนปกติ งบด ำเนินงำน จ ำนวน 1,500,000 บำท  
 การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 นำยสุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ได้ด ำเนินกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไตรมำสที่ 2
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพื่อเร่งด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 2 จ ำนวน  1,500,000 บำท  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 งบประมำณบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ไตรมำส 2    จ ำนวน   1,165,980    บำท 

ส่วนที่ 2 งบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ิมเติม    จ ำนวน      334,020   บำท 

ผลการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.กท 2 (ไตรมาสที่ 1) 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่ำ งบประมำณที่ได้รับในไตรมำส 1 จ ำนวน 2,000,000 บำท ใช้ไป

แล้วจ ำนวน 1,042,133.63  บำท คงเหลืองบประมำณ จ ำนวน 957,866.37 บำท ได้รับจัดสรรครั้งที่ 2 

จ ำนวน 1,500,000 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 2 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

 1) งบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  2  

จ ำนวน 2,278,040  บำท ใช้ไปจ ำนวน  1,749,152.01 บำท คงเหลืองบประมำณ จ ำนวน 528,887.99 บำท 

 2) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

จ ำนวน 1,221,960 บำท พบว่ำใช้ไปแล้วจ ำนวน  256,982 บำท คงเหลืองบประมำณ จ ำนวน  954,978 บำท 

 

 

 

 



 

1.งบบริหารจัดการส านักงานฯ  

ที ่ รายการ 
ผลการใช้งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ที่ได้รับ ที่ใช้ คงเหลือ 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ          
1 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 90,000 33,470.29 56,529.71  
2 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 60,000 24,700 35,300  
3 ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง 65,000 7,900 57,100  
4 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 350,000 90,885.91 259,114.09  
5 ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 100,000 9,650 90,350  
6 ค่ำบริหำรกำรปฏิบัติรำชกำร 350,000 38,824 311,176  
7 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 35,376.73 64,623.27  
8 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 15,000 35,000 -20,000  
9 ค่ำเช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์ สพม.2 6,000 - 6,000  
10 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่จ ำเป็น      
 -  ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 2 คน  372,000 93,000   
 -  ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่บุคคล 1 คน  180,000 45,000   
 -  ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  36,000 9,000   
 - ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยกำร 2 คน 360,000 90,000   
 -  ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1 คน 162,000 40,500   
 - ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด 1 คน 121,200 30,300   
 - ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด 1 คน 16,920 4,230   
 - ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถยนต์ 1 คน 152,880 38,220   
 -  ค่ำจ้ำงยำมรักษำควำมปลอดภัย 1 คน  83,040 20,760   
ข ค่าสาธารณูปโภค     
1 ค่ำไฟฟ้ำ  500,000 160,690.26   

2 ค่ำน้ ำประปำ 20,000 3,669.24   

3 ค่ำโทรศัพท ์ 18,000 9,771.24   

4 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข            120,000 53,147   

 รวม 2,278,040 1,749,152.01 528,887.99  

 
 
 

 



2.งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดสรรไว้จ านวน  1,221,960 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 

ไตรมำสที่ 1  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       จัดสรรให้  887,940 บำท 
ไตรมำสที่ 2  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 จัดสรรเพิ่มเติม  334,020 บำท 

 

/โครงการ 
ผลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้ คงเหลือ 
ด าเนินการ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่

ด าเนินการ 

1 นิเทศเพ่ือพัฒนำสมรรถนะ และ

คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนใน

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

200,000 36,854 163,146     

2 ส่งเสริมคุณภำพและสร้ำงโอกำส

ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

36,830 3,360 33,470    

3 พัฒนำครูผู้ช่วยเพื่อเพ่ิมศักยภำพ 

ประจ ำปี 2565 

50,000 5,065    44,935    

4 พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรของ

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

80,000 69,800 10,200    

5 พัฒนำและปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

สำรสนเทศ 

60,000 23,196.54    36,803.46    

6 พัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ

ผู้บริหำร ครู และบุคคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 

70,000 69,990 10    

7 ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
30,000 9,900   20,100 

   

 
 
 
 
 
 



 
 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ 
ผลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ที่ได้รับ ที่ใช้ คงเหลือ 
ด าเนินการ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่

ด าเนินการ 

8 ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนนโยบำยและแผน  

ด้วยนวัตกรรมและเทโนโลยีดิจิทัล 

100,000 37,871 62,129 

  

 

 

9 เสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำร

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของ

หน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสปลอด

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้

หลักกำรบริหำรจัดกำร ตำมหลักธรร

มำภิบำลด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ไตรมำส 1) 

551,960 945 551,015 

  

 

 

 

 

10 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสภำ

นักเรียนสู่กำรพัฒนำชีวิตและสังคม 
43,170 - 43,170    

รวม 1,221,960 256,982 964,978    
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