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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ประกาศใช้แล้ว ส่วนราชการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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วงเงินท่ีได้รับจัดสรร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ได้ด าเนินการจัดท า
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(สพฐ.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ.2553 ก ำหนดให้มีเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 5 และมำตรำ 37 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 และมำตรำ 8 และมำตรำ 33 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. 2546 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่ม เติม โดยพระรำชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำของสภำ
กำรศึกษำเมื่อครำวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 จึงก ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ และที่ตั ้งของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เพื่อบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหำคม 2553 ซึ่งประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง รำชกิจจำนุเบกษำ 18 สิงหำคม 2553 และมีประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื ่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
ประกำศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ออกเป็น 8 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
 1.กลุ่มอ ำนวยกำร 
 2.กลุ่มนโยบำยและแผน 
 3.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 4.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 5.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 6.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 7.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 8.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 9.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
ต่อมำเมื่อวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม โดยก ำหนดให้มี กลุ่มกฎหมายและ
คดี เพ่ิมขึ้น ท ำให้กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย 
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ส่วนที่ 2 สรุปงำน/โครงกำร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยแจ้งเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครำวๆ จะจัดสรรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท และ
หำกมีงบประมำณเหลือก็จะจัดสรรให้เพิ่มเติมทีหลัง  
  ดังนั้น กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้แจ้งกลุ่มต่ำงๆ 
ภำยในส ำนักงำน จัดท ำโครงกำรรองรับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 และมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 
ดังนี้ 
  1. งบบริหำรส ำนักงำน (งบประจ ำ)     จ ำนวน 3,486,000 บำท 
  2. งบด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม     จ ำนวน 1,514,000 บำท 
    งบด ำเนินงำนโครงกำรให้ใช้งบจำก สพฐ. จำกส ำนักต่ำงๆ (เงินตำมท่อ)  
1. งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) จ ำนวน  5,000,000 บำท 
  สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ครั้งที่ 1 งบด ำเนินงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภคฯ เขต
พ้ืนที่กำรศึกษำละ 2,000,000 บำท จำก 2 ผลผลิต 2 กิจกรรม  
  ในกำรนี ้ ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมค ำสั่งที่ 
324/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 ตั้งแต่เวลำ 13.30 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เ ขต 26 ที่
ประชุมมีมติวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตลอดทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรับบริหำรส ำนักงำน 
ตั้งงบประมำณไว้ จ ำนวน 5,000,000  บำท ดังนี้ 
รำยละเอียดงบบริหำรส ำนักงำน จ ำนวน 5,000,000  บำท 

 ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ก ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 40,000 
2 ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 60,000 
3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง พำหนะและค่ำท่ีพัก 400,000 
4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะท ำงำน 40,000 
5 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 120,000 
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ต่อ 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
6 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 100,000 
7 ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ 90,000 
8 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 300,000 
9 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 
10 ค่ำจ้ำงท่ัวไป 50,000 
  รวม (1-10) 1,300,000 
  ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง 13 อัตรำ (ปี 63 เหลือ 13 อัตรำ)   
11 ลูกจ้ำง(ป.ตรี) 2 อัตรำ จ้ำง 12 เดือน 

   จ้ำงอัตรำละ 15,000 บำท/เดือน   
  ประกันสังคม 750 บำท/เดือน 378,000 
12 แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 2 อัตรำ จ้ำง 12 เดือน 

   จ้ำงอัตรำละ 9,000 บำท/เดือน ประกันสังคม 450 บำท/เดือน                226,800 
13 จ้ำงภำรโรง(จ้ำงเหมำ) 1 อัตรำ จ้ำง 11 เดือน  

จ้ำงอัตรำละ 9,000 บำท/เดือน (จ้ำงเหมำบริกำรตั้งแต่ 2 พฤศจิกำยน 
2563 – 30 กันยำยน 2564) 99,000 

14 ลูกจ้ำง ปวส. 6 อัตรำ จ้ำง 12 เดือน   
   จ้ำงอัตรำละ 12,000 บำท/เดือน ประกันสังคม 600 บำท/เดือน 907,200  

  รวมค่ำจ้ำงลูกจ้ำง 11 อัตรำ (11-14)  1,611,000 
  รวมรำยกำร (1-14) 2,911,000 
ข ค่ำสำธำรณูปโภค   
1 ค่ำไฟฟ้ำ 450,000 
2 ค่ำน้ ำประปำ 30,000 
3 ค่ำโทรศัพท์ 40,000 
4 ค่ำเช่ำโดเมนเนมและพ้ืนที่ส ำหรับwebpageและสัญญำณอินเตอร์เน็ต 15,000 
5 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข 40,000 
  รวมค่ำสำธำรณูปโภค (1-5) 575,000 
  รวมทั้งสิ้น (ก-ข) 3,486,000 

ค 
-จัดสรรให้โครงกำรต่ำงๆเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่             1,514,000 

  รวมงบประมำณท้ังสิ้น (ก+ข+ค) 5,000,000 
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2. งบด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 จำกกำรพิจำรณำประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรและวงเงินงบประมำณเพ่ือบรรจุ/ใช้ในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ครั้งที่ 
1/2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ตั้งงบประมำณไว้ จ ำนวน 1,514,000 บำท จ ำแนกได้ ดังนี้ 

นโยบาย จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ด้านความปลอดภัย   
1.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง
ของมนุษย์และของชำติ 

6 30,000 

ด้านโอกาส   
2.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

4 20,000 

4.ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

5 40,000 

5.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2 30,000 

 ด้านคุณภาพ   
3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

27 834,000 

 ด้านประสิทธิภาพ   
6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ 

14 
 

560,000 

รวม 58 1,514,000 
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รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (มีงบประมาณ) 
ที ่ ชื่อโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
 ด้านความปลอดภัย   

  
นโยบายที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของ
ชำติ   

 

1 ส่งเสริมสภำนักเรียนและประชำธิปไตยในโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 

30,000 ส่งเสริมฯ 
ไพลิน 

  รวม 30,000  

 ด้านโอกาส   

  
นโยบายที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ   

 

1 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

10,000 ศน.เอมอร 

2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทำงกำรคิดค ำนวณ โดย ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

10,000 นิเทศฯ 
ศน.อรชุมำ   

 รวม 20,000  

  
นโยบายที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

  

1 กำรรับนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 10,000 ส่งเสริมฯ 
ธิดำรัตน์ 

2 ส่งเสริมและกระจำยโอกำสให้นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ ปี 2564 10,000 ส่งเสริมฯ 
ธิดำรัตน์ 

3 ส่งเสริมให้โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพลดอัตรำผู้เรียน
ออกกลำงคัน                     

10,000 ส่งเสริมฯ 
อรทัย 

4 จัดเก็บข้อมูลและติดตำมกำรด ำเนินงำนระบบคัดกรองปัจจัย พื้นฐำนเงิน
อุดหนุน นักเรียนยำกจน (เงินทุนเสมอภำค) 

10,000 ส่งเสริมฯ 
อรทัย 

 รวม 40,000  
 นโยบายที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  

1 สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ 

25,000 ส่งเสริมฯ 
กรรณิกำร์ 
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ต่อ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

2 กิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R และกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงำน 

5,000 อ ำนวยกำร 
อุษำมณี 

 รวม 30,000  
 ด้านคุณภาพ   

 นโยบายที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   

 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำ 
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำบูรณำกำร 
 ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

10,000 นิเทศฯ 
ศน.ฐิตำรีย ์

2 กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของครู ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 

60,000 นิเทศฯ 
ศน.ฐิตำรีย ์

3 ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  

10,000 นิเทศฯ 
อิทธิ์ณณัฏฐ ์

4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สู่มำตรฐำนสำกล 30,000 พัฒนำครูและ
บุคลำกรฯ 
ผอ.ชุติมำ 

5 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        90,000 พัฒนำครูและ
บุคลำกรฯ 
ผอ.ชุติมำ 

6 เสริมสร้ำงมำตรกำรองค์กรเพ่ือควำมปลอดทำงถนนในสถำนศึกษำ 20,000 ส่งเสริมฯ 
วรำลักษณ ์

7 คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

20,000 ส่งเสริมฯ 
ไพลิน 

8 ขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 2564 65,000 ส่งเสริมฯ 
วิทยำ 

9 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ ปี 2564 10,000 ส่งเสริมฯ 
อรทัย 

10 จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

40,000 ส่งเสริมฯ 
อรทัย 
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ต่อ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

11 สรรหำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  26 

110,000 บริหำรงำน
บุคคล 
กฤษณเทพ 

12 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

40,000 บริหำรงำน
บุคคล 

13 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนในศตวรรษที่ 21 
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

114,000 นิเทศฯ 
ศน.ฐิตำรีย ์

14 กำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ ระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson Study) 

10,000 นิเทศฯ 
นงลักษณ์ 

15 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ครูภำษำไทย โดยใช้รูปแบบกำรนิเทศ
แบบเสริมพลัง โรงเรียนในสังกัด สพม.26  

20,000 ผอ.นวพรรดิ์ 

16 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน   สถำนศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก ปีงบประมำณ 2564 

35,000 ว่ำที่ร้อยโทสุ
เขตร์ 

17 พัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำร
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบชุดสื่อประสม 

10,000 ว่ำที่ร้อยโทสุ
เขตร์ 

18 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล 35,000 ศน.เอมอร 
19 พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภูมิศำสตร์และหน้ำที่

พลเมือง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
10,000 นิเทศ ฯ 

ศน.ดวงใจ 
20 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครู

ภำษำไทย เพ่ือกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) 

10,000 นิเทศฯ 
ธนำภำ 

21 กำรพัฒนำหลักสตูรท้องถิ่น กลุม่สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

10,000 นิเทศฯ 
นิมิตต์ 

22 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็น 
รำยโรงเรียน 

10,000 นิเทศฯ 
มิ่งขวัญ 
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ต่อ 

ที ่ ชื่อโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

23 พัฒนำกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำศำสตร์ตำมแนว
ทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)โดยเน้นจัดกำร
เรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

10,000 นิเทศฯ 
รุ่งฤทัย 

24 ถอดบทเรียนครูผู้สอนภำษำอังกฤษตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำ
ภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) 

10,000 นิเทศฯ 
รุจำภำ 

25 PLC : พัฒนำครูด้ำนเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

10,000 นิเทศฯ 
กรนันท์ 

26 PLC : ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 
2560) โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

35,000 นิเทศฯ 
กรนันท์ 

 รวม 834,000  
 ด้านประสิทธิภาพ   

 นโยบายที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

  

1 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 85,000 นิเทศฯ 
อิทธิ์ณณัฏฐ์ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำง
อิเลคทรอนิกส์ 

23,000 บริหำรงำนกำรเงินฯ 
สุภัทรำ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
ภำครัฐ พ.ศ.2560 

37,000 บริหำรงำนกำรเงินฯ 
สมนิตย์ 

4 กำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

70,000 ตสน. 
นำงภวิสร์ภร   

5 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 120,000 นโยบำยและแผน

ชลธิชำ 
6 ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
40,000 นโยบำยและแผน

จรรยำ 

7 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 40,000 นโยบำยและแผน

จรรยำ 
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ต่อ 
ที ่ ชื่อโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
8 วันส ำคัญและงำนรัฐพิธี 13,000 อ ำนวยกำร 

ผอ.ขันทอง 

9 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

25,000 อ ำนวยกำร 
อำภรณ์  สิง 

10 กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 

25,000 อ ำนวยกำร 
อำภรณ์  สิง 

11 เพ่ิมประสิทธิภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 10,000 อ ำนวยกำร
อำภรณ์ สิงห์สุ
ธรรม    

12 กำรประชุมปฏิบัติกำรกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือยกระดับกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้นและยั่งยืน      

22,000 อ ำนวยกำร อุษำ
มณ ี

13 โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร   ศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

50,000 กฎหมำยและ
คดอี ำนำจ 

 รวม 560,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น (6 นโยบาย) 1,514,000  

 

รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รองบประมาณ) 
ที ่ ชื่อโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
 ด้านความปลอดภัย   
 นโยบายที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของ

ชำติ 
  

1 ฝึกทบทวนวิชำผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำ - ส่งเสริมฯ 
กรรณิกำร ์

2 เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด้วยกระบวนกำร 
ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ป.ป.ส. ส่งเสริมฯไพลิน 

3 ค่ำยทักษะชีวิต “เยำวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด” ป.ป.ส. ส่งเสริมฯไพลิน 

4 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

ป.ป.ส. ส่งเสริมฯไพลิน 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุ่มรับผิดชอบ 

5 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำต้ำนยำเสพติด   
ปีกำรศึกษำ 2564   

- ส่งเสริมฯ 
อรทัย 

 ด้านโอกาส   
 นโยบายที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ของประเทศ 
  

1 กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2564 - ส่งเสริมฯ 
กรรณิกำร ์

2 เปิดตลำดนัดวิชำกำรน ำเสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สพม. 26 

- นิเทศฯ  
ผอ.นวพรรดิ ์

 นโยบายที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

  

1 ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำ 
ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัด 
มหำสำรคำม(โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

- ส่งเสริมฯ 
ธิดำรัตน์ 

 ด้านคุณภาพ   
 นโยบายที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   

1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

- นิเทศ ฯ 
ศน.ดวงใจ 

 ด้านประสิทธิภาพ   

 
นโยบายที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

  

1 ยกระดับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต”กิจกรรมส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต 26 

สพฐ. นิเทศฯ 
มิ่งขวัญ 

 

 

 



แผนการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000

2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 60,000

3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและคาที่พัก 400,000

4 คาใชจายในการประชุมคณะทํางาน 40,000

5 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 120,000

6 คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 100,000

7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน 90,000

8 คาวัสดุสํานักงาน 300,000

9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

10 คาจางทั่วไป 50,000

คาจางลูกจาง 13 อัตรา

11
ลูกจาง(ป.ตร)ี 2 อัตรา จาง 12 เดือน จางอัตราละ 15,000 บาท/

เดือน ประกันสังคม 750 บาท/เดือน
378,000

12

แมบานทําความสะอาด 2 อัตรา จาง 12 เดือน จางอัตราละ 

9,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 226,800

13
จางภารโรง(จางเหมา) 1 อัตรา จาง 11 เดือน 

จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน (จางเหมาบริการตั้งแต 2 

พฤศจิกายน 2563  30 กันยายน 2564)

99,000

14
ลูกจาง ปวส. 6 อัตรา จาง 12 เดือน จางอัตราละ 12,000 บาท/

เดือน ประกันสังคม 600 บาท/เดือน

907,200

คาสาธารณูปโภค

15 คาไฟฟา 450,000

16 คาน้ําประปา 30,000

17 คาโทรศัพท 40,000

18 คาเชาโดเมนเนมและพื้นที่สําหรับwebpageและสัญญาณ

อินเตอรเน็ต

15,000

19 คาไปรษณียโทรเลข 40,000

20 จัดสรรใหโครงการตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่ ตามความจําเปน

1,514,000

ดานความปลอดภัย

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ

มนุษยและของชาติ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ หน

วยนับ

งบประมาณ 

(บาท)

การดําเนินงาน การใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4



แผนการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ หน

วยนับ

งบประมาณ 

(บาท)

การดําเนินงาน การใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

21 สงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจําป

การศึกษา 2564

30000

22 ฝกทบทวนวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา -

23 เฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดวยกระบวนการ

ลูกเสือตานภัยยาเสพติด ประจําปการศึกษา 2564

-

24 คายทักษะชีวิต “เยาวชนรุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพติด” -

25 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

-

26 การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด  

ปการศึกษา 2564 

-

27
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร สูการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน
10,000

28 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทางการคิดคํานวณ โดย ชุดกิจกรรมการคิด

เลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

10,000

29 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปการศึกษา 2564 -

30 เปดตลาดนัดวิชาการนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู

มีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ สพม. 26

-

31 การรับนักเรียนประจําปการศึกษา 2563 10,000

10000

10,000

33

34

10,000

ดานโอกาส

สงเสริมและกระจายโอกาสใหนักเรียนไดรับทุนการศึกษา ป 2564

สงเสริมใหโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพลด

อัตราผูเรียนออกกลางคัน

จัดเก็บขอมูลและติดตามการดําเนินงานระบบคัดกรองปจจัย 

พื้นฐานเงินอุดหนุน นักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค)

32

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา



แผนการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ หน

วยนับ

งบประมาณ 

(บาท)

การดําเนินงาน การใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

35 สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนเขา

ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจังหวัด

มหาสารคาม(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

-

36 สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม

ในสถานศึกษา

25,000

37 กิจกรรม 5 ส โดยใชหลัก 3 R และการสรางจิตสํานึกดานการ

บริหารจัดการขยะบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

ในหนวยงาน

5,000

39 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

60,000

40 สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ของครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26

10,000

41 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู

มาตรฐานสากล

30,000

42 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

90,000

43 เสริมสรางมาตรการองคกรเพื่อความปลอดทางถนนใน

สถานศึกษา

20,000

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาชีพและการมีงานทําบูรณาการ  ตาม

แนวทางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26

38 10,000

ดานคุณภาพ

นโยบายที่ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย



แผนการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ หน

วยนับ

งบประมาณ 

(บาท)

การดําเนินงาน การใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

44 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2564

20,000

45 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 

2564

65,000

46 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ป 2564 10,000

47 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

40,000

48 สรรหาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26

110,000

49 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

40,000

50 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานในศตวรรษที่ 21

ตามแนวทางแหงศาสตรพระราชา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

114,000

51 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณ ระดับมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดวย

กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study)

10,000

52 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูครูภาษาไทย โดยใชรูปแบบ

การนิเทศแบบเสริมพลัง โรงเรียนในสังกัด สพม.26

20,000

53 สงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกัน

คุณภาพภายใน   สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ปงบประมาณ 2564

35,000

54 พัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตรเพื่อเสริมสรางคุณภาพผูเรียนสู

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชรูปแบบการเรียนรู

แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ประกอบชุดสื่อประสม

10,000

55 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 35,000



แผนการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ หน

วยนับ

งบประมาณ 

(บาท)

การดําเนินงาน การใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

56 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร

และหนาที่พลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

10,000

57 พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ของ

ครูภาษาไทย เพื่อการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูแบบเชิง

รุก (Active Learning)

10,000

58 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

26

10,000

59 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปญหาและความตองการ

จําเปนรายโรงเรียน

10,000

60 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร

ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA)โดย

เนนจัดการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อให

ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

10,000

61 ถอดบทเรียนครูผูสอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกน

นําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

10,000

62 PLC : พัฒนาครูดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูสื่อและ

เทคโนโลยีการเรียนรูวิทยาศาสตร

10,000

63 PLC : ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) โดยใชกระบวนการวิจัย

35,000

64 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

-

ดานประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา



แผนการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ หน

วยนับ

งบประมาณ 

(บาท)

การดําเนินงาน การใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

65 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 85,000

66 ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง

ทางอิเลคทรอนิกส

23,000

67 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560

37,000

68 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 70,000

69 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 120,000

70 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจําปงบประมาณ 2563

40,000

71 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 40,000

72 วันสําคัญและงานรัฐพิธี 13,000

73 เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

25,000

74 การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

25,000

75 เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธ 10,000

76 การประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน

22,000

77 โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

50,000

78 ยกระดับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

เขตพื้นที่การศึกษา“ปองกันการทุจริต”กิจกรรมสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 26

-


	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
	Table 1 (2)


