
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

บทน า 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก ได้มีแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน แปลงนโยบำยและภำรกิจสู่             
กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี สอดคล้องนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ                 
ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565  

  รำยงำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก ฉบับนี้ ได้จัดท ำขึ้นตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ ก ำกับดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ให้ได้ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรบริหำรงำนรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 
 



สารบัญ 
เร่ือง                หน้า 

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                      
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก        1 
2. นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก          7 
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
3. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565          14 

 
ภาคผนวก 

- QR Code แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       18 
  มัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ (ตาราง) 
เร่ือง                หน้า 

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                      
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

ตำรำงที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยปี 2565 มิติกำรขับเคลื่อนด้ำนควำมปลอดภัย         10 
ตำรำงที่ 2 แสดงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยปี 2565 มิติกำรขับเคลื่อนด้ำนโอกำส          11 
ตำรำงที่ 3 แสดงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยปี 2565 มิติกำรขับเคลื่อนด้ำนคุณภำพ         12 
ตำรำงที่ 4 แสดงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยปี 2565 มิติกำรขับเคลื่อนด้ำนประสิทธิภำพ         12 
ตำรำงที่ 5 แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2565           14  
ตำรำงที่ 6 แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณส ำหรับบริหำรจดักำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ      14 
   งบด ำเนินงำน ประจ ำปี พ.ศ. 2565  
ตำรำงที่ 7 แสดงแผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์             15 

 (งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) ประจ ำป ีพ.ศ. 2565                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ (รูปภาพ) 
เร่ือง                หน้า 

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                      
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

รปูภำพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงองค์กรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก    1 
 

 

 

 



 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2565  1 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เพ่ือบริหาร
และจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ  
จึงก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต                 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัด
นครนายก และตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  30 โรงเรียน ประกอบด้วย
สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 19 โรงเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก จ านวน 11 โรงเรียน โดยมีอ านาจ
หน้าที่และการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่ 

(1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม            
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด            

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2565  2 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1)  กลุ่มอ านวยการ 
(2)  กลุ่มนโยบายและแผน 
(3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9)  หน่วยตรวจสอบภายใน 

(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค)  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ)  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช)  ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ)  ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของ

ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
(ค)  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
(ง)   ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2565  3 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค)  ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง)  ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ)  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ)  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหาร

สินทรัพย์ 
(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก)  วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข)  ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค)  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง)  ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน             

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ)  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ)  จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช)  ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ)  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดขีองรัฐ 
(ฌ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก)  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข)  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค)  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง)  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ)  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
(ง)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค)  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 

ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง)  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 

และมาตรฐานการศึกษา 
(จ)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ)  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี             

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช)  ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ)  ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ)  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ)  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ)  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ)  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค)  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง)  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างองค์กรของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างองค์กรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

 กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบรุี นครนายก 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (2 ต าแหน่ง) 

สถานศึกษาในสังกัด (30 โรงเรียน) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
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2. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินจัดการแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12               
พ.ศ. 2560 – 2564 (แผนระดับที่ 2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  
พ.ศ. 2563 – 2565 ของ ศธ. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของ สพฐ. แผนพัฒนาการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 – 2565 ของ สพฐ. และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.               
(แผนระดับที่ 3) รวมทั้ง นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของ ศธ. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 – 2565 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน                       
ปี พ.ศ. 2564) และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยก าหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ พร้อมทั้ง ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา                  
สู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล            
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ           
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและ
เสมอภาค ร่วมกับทุกภาคส่วน 

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ           
ตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

4. พฒันาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิธีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก             

ธรรมาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
4. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี
ดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ค่านิยม 

SESAO 5 (Secondary Educational Service Area Office 5) 
S = Standard and Service mind = มั่นคงในมาตรฐานและจิตบริการ 
E = Effectiveness and Expert = มุ่งประสิทธิผลและความช านาญ 
S = Supervision and Smart = นิเทศกัลยาณมิตรและอัจฉริยะ 
A = Accountability and Abide = มีความรับผิดชอบและเคารพกติกา 
O = Opportunity and Organization chart = โอกาส และมอบหมายงานให้ตามสายงาน 
5 = Five Networks เครือข่าย 5 สหวิทยาเขตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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วัฒนธรรมองค์กร 

SSMKE 
S : Service = ใส่ใจบริการ 
S : Standard system = ระบบงานมาตรฐาน 
M : Morality = ยึดมั่นคุณธรรม 
K : The King’s Philosophy = น้อมน าศาสตร์พระราชา 
E : Excellence = พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

อัตลักษณอ์งค์กร 

TWG 
T : Think together ร่วมคิด 
W : Work together ร่วมท า 
G : Lead to goal น าสู่เป้าหมาย 

จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 5 คุณภาพ (Five Quality) ดังนี้ 

 1. Quality SESAO 
 2. Quality School 
 3. Qulity Teacher 
 4. Quality Classroom 
 5. Quality Students 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคุณภาพ Quality SESAO  

1.1 เขตพ้ืนที่สุจริต 
1.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 ส านักงานดิจิทัล 
1.4 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (EIDP) 

2. สถานศึกษาคุณภาพ Quality School : โรงเรียนยกก าลังสอง 

2.1  หลักสูตรยกก าลังสอง 
2.1.1 พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
2.1.2 การวัดประเมินผล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
2.1.3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

2.2 คู่มือมาตรฐานโรงเรียน 
2.3 สถานศึกษาปลอดภัย 
2.4 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 
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3. ครูคุณภาพ Quality Teacher : ครูยกก าลังสอง 

3.1 มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
3.2 มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ 
3.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3.4 เป็น ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
3.5 มีทักษะในการท าหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ห้องเรียนคุณภาพ Quality Classroom  

4.1 แหล่งเรียนรู้แห่งความสุข (บรรยากาศ ปลอดภัย เสมอภาค โอกาส) 
4.2 ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน 
4.3 สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสอง (On – Site Online ผ่าน DEEP On – Air ผ่าน DTTV) 
4.4 อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

5. นักเรียนคุณภาพ Quality Students : นักเรียนยกก าลังสอง 

5.1 มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5.2 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
5.3 มีหลักแนวคิดท่ีถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5.4 เป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
5.5 มีสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
5.6 มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพการมีงานท า 

มิติการขับเคลื่อน 

1. ปลอดภัย 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปี 2565 มิติการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 
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2. โอกาส 

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
2.1 ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
2.3 เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วย เหลือ

ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.4 เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตารางท่ี 2 แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปี 2565 มิติการขับเคลื่อนด้านโอกาส 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา ที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่
เป็นผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ร้อยละ 20 

3. คุณภาพ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสภาบันหลักของชาติ และยึดมั่น            

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

3.2 ผู้ เรียนทุกช่วงภัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                  
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม ทั้งทาง                
ด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3.4 สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา               
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 3 แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปี 2565 มิติการขับเคลื่อนด้านคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับ            
การพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 

ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียม               
ความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 70 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา ร้อยละ 10 
 

4. ประสทิธิภาพ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี              
ความคล่องตัวและเอ้ือต่อการบริการ และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
 4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล               
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม            
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
ตารางท่ี 4 แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปี 2565 มิติการขับเคลื่อนด้านประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล ร้อยละ 70 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   - งบด าเนินงาน 
   - งบลงทุน 
   - งบเงินอุดหนุน 
   - งบรายจ่ายอื่น 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 20 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้รับคะแนนการประเมิน มากกว่า 80 คะแนน 
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ความคาดหวัง 

1. ความปลอดภัย 

1.1 ตระหนักถึงความปลอดภัย 
1.2 มีทักษะในการป้องกันตนเอง 
1.3 บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
1.4 ป้องกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม 
1.5 มีภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ                                                     

2. โอกาส 

2.1 เท่าเทียมและเสมอภาคการการศึกษา 
2.2 มีระบบสารสนเทศและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา 
2.3 มีการพัฒนาอาชีพการมีรายได้การมีงานท า 
2.4 มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

3. คุณภาพ 

3.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
3.2 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.3 มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 
3.4 เสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การมีงานท า 
3.5 ผู้เรียนมีคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ 
3.6 ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.7 มีเครือข่ายในการจัดการศึกษา               

4. ประสิทธิภาพ 

4.1 ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
4.2 ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.3 มีระบบในการตรวจสอบ 
4.4 การศึกษาได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 
4.5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                               

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จากส านักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของงบบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัดตามภาระงาน การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้รับงบเพ่ิมประสิทธิผลยุทธศาสตร์ (งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) งบประมาณท่ีคาดการณ์ว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4,500,000 บาท                 
(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base) จากงบด าเนินงาน โดยด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) งบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 3,000,000 บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) 

2) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ตารางท่ี 5 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 

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

รวม 4,500,000 บาท 

รายละเอียดสาระส าคัญของการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
1) งบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 

3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ดังนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบด าเนินงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ที ่ รายการ 
แผนการใช้งบประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
งบประจ า หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 
3. ค่าวัสดุส านักงาน 340,000 
4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 300,000 
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 
7. ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1,509,000 
8. เงินทดแทนกองทุนประกันสังคม 1,000 

รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,500,000 
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ที ่ รายการ 
แผนการใช้งบประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
ค่าสาธารณูปโภค 

9. ค่าไฟฟ้า 

500,000 
10. ค่าน้ าประปา 
11. ค่าโทรศัพท์/Internet 
12. ค่าไปรษณีย์ 

รวมค่าสาธารณูปโภค 500,000 
รวมทั้งสิ้น 3,000,000 

หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

2) งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จ านวน 1,500,000 บาท                 
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จ าแนกตามนโยบาย กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามมิติการขับเคลื่อน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดังนี้ 

ตารางที่ 7 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ที ่ รายการ 
แผนการใช้งบประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
กลยุทธ์/มิติการขับเคลื่อนที่ 1 สง่เสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1. โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 5,000 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันภัย

พิบัติทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 
25,960 

3. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 
นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
กลยุทธ์/มิติการขับเคลื่อนที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรยีนทุกคน 

4. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศนูย์การเรยีน 19,600 
5. โครงการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 40,600 

นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์/มิติการขับเคลื่อนที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

6. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 90,000 
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา) 54,350 
8. โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 
9. โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  10             

และเศรษฐกิจพอเพียง 
43,400 

10. โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและพื้นที่ โดยเน้นสมรรถนะผู้เรียน 
35,000 
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ที ่ รายการ 
แผนการใช้งบประมาณ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
12. โครงการพัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 
13. โครงการชมรมวิชาการ 173,650 
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้ าใจหลักเกณฑ์และ                  

วิธีการประเมินต าแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และต าแหน่งครู 

47,300 

นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์/มิติการขับเคลื่อนที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

15. โครงการต่อต้านคอรัปชัน 175,000 
16. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 
17. โครงการอบรมการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา               

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

54,260 

18. โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ 11,560 
19. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
203,880 

20. โครงการระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 24,210 
21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานตรวจสอบภายใน 25,960 
22. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและสนองภารกิจ           

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
302,270 

รวมทั้งสิ้น 1,500,000 

หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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ภาคผนวก 
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QR Code แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

 


