
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

บทน า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7) ได้มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน แปลงนโยบายและภารกิจสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ ดี  สอดคล้องนโยบายที่ เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                            
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)                       
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  

  รายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกลไกการติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เป็นองค์กรคุณภาพ                       
ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 
สารบัญ 

เร่ือง                หน้า 

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     1 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 
ภาคผนวก 

- QR Code แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        7 
  มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ (ตาราง) 

เร่ือง                หน้า 

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                      
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ตารางที่ 1 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564            1 
ตารางที่ 2 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน           2 
ตารางที่ 3 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา            3 
ตารางที่ 4 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบโครงการส ารอง          4 

 

 

 

 

 



 
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

(ชื่อเดิม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงานคณะกรรมการการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของงบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และได้รับงบเพ่ิมประสิทธิผลยุทธศาสตร์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) รวมงบประมาณที่ได้รับรับ รวมทั้งสิ้น 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน  
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. งบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษา            
ตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ตารางท่ี 1 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

รายการ งบประมาณ 
ก. งบด าเนินงาน 3,500,000 บาท 
ข. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 บาท 

รวม 5,000,000 บาท 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7) ได้ด าเนินการจัดโครงการส ารองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อ
นโยบาย สพฐ. และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 11 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 869,385 บาท                
(แปดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เป็นโครงการที่ก าหนดไว้เพ่ือขออนุมัติหลักการ หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมจากเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอ่ืน  ๆจะจัดสรรให้ด าเนินการโครงการส ารองดังกล่าว 

 

 

 

 

 



 
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   

ทั้งนี้ ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

1) งบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน 

ที ่ รายการ 
แผนการใช้งบประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
งบประจ า หมวดค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 163,500 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 45,000 
3. ค่าวัสดุส านักงาน 226,450 
4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 277,000 
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 67,800 
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 45,000 
7. ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,094,600 
8. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 

รวมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน 2,919,350 
ค่าสาธารณูปโภค 

9. ค่าไฟฟ้า 

580,650 
10. ค่าน้ าประปา 
11. ค่าโทรศัพท์/Internet 
12. ค่าไปรษณีย์ 

รวมค่าสาธารณูปโภค 580,650 
รวมงบประจ า 3,500,000 

หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก   

2) งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ รายการ 
แผนการใชง้บประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
โครงการหลกั ท่ีสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 147,000 
2. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 
3. สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ

เศรษฐกิจพอเพียง 
180,000 

4. พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 
6. ชมรมวิชาการ 100,000 

รวมงบประมาณโครงการหลัก 552,000 
โครงการรอง ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 
8. ยกระดับทักษาความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 
9. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000 

10. ต่อต้านคอรัปช่ัน 45,000 
11. ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร (เพศวิถี) 5,000 
12. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 
13. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 15,000 

รวมงบประมาณโครงการรอง 198,000 
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

14 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

30,000 

15. ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 (KRS)  

24,440 

16. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม)  

195,220 

17. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสมาชิกครอบครัวบ้านเลขที่ 7 10,880 
18. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 122,800 
19. เพิ่มประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 7,000 
20. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 70,000 
21. เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 11,390 
22. การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 44,640 
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ที ่ รายการ 
แผนการใชง้บประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการลดภาระงานและการบ้านนักเรียนของ

โรงเรี ยนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7            
(ช่ือเดิม) ตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบและเพิ่มการเรียนรู้ 

10,000 

24. พัฒนาศึกษานิทเศก์ สพม. 7 (ช่ือเดิม) 2,000 
25. พัฒนางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 90,380 
26. ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและพื้นที ่
26,800 

27. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 4,450 
28. เพิ่มประสิทธิภาพงานหน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 

รวมงบประมาณ 
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 

 ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
750,000 

รวมงบประจ า 1,500,000 

ตารางท่ี 4 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบโครงการส ารอง 

ที ่ รายการ 
แผนการใชง้บประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
โครงการส ารองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 7 (ชือ่เดิม) ทีส่นองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

1. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 29,940 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษา 
272,925 

3. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

138,800 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 

48,500 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 

28,000 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ (OD) 

169,050 

7. รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ช้ันต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา 

22,810 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้มี และเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน วิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) 

44,000 

9. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 39,800 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

ครอบครัว และศูนย์การเรียนอย่างเป็นระบบ ประจ าปีงบประมาณ 
36,560 
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ที ่ รายการ 
แผนการใชง้บประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
2564 

11. ที่ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) (สัญจร 7 สหวิทยาเขต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

39,000 

รวมงบประมาณโครงการส ารอง 869,385 
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ภาคผนวก 
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QR Code แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

(ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) 

 


