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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 

ตามกระบวนการงบประมาณรายจายในแตละป ภายหลังพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปไดประกาศใชแลว สวนราชการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 

เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการบริหารงานและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 ภายใตกรอบ
วงเงิน งบประมาณท่ีคาดวาจะไดรับจัดสรร จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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สวนที่ 1 ขอมูลหนวยงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คําแนะนํา ของสภาการศึกษาเม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงกําหนด              
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 ซ่ึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สิงหาคม 2553 และมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออกเปน 8 กลุม               
1 หนวย ดังนี้ 
 1.กลุมอํานวยการ 
 2.กลุมนโยบายและแผน 
 3.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 5.กลุมบริหารงานบุคคล 
 6.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 9.หนวยตรวจสอบภายใน 
ตอมาเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม โดยกําหนดใหมี กลุมกฎหมายและคดี เพ่ิมข้ึน 
ทําใหการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ออกเปน 9 กลุม  
1 หนวย 
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สวนที่ 2 สรุปงาน/โครงการ 

  แผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบบริหารสํานักงาน) สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดวางแผนการใชจายงบประมาณ ไวบริหารสํานักงานตลอดท้ังป 

จํานวน 5,000,000 บาท  แบงเปน ดังนี้ 

 1. งบบรหิารสํานักงาน (งบประจํา)     จํานวน 3,295,200 บาท 

 2. งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม     จํานวน 1,704,800 บาท 

    งบดําเนินงานโครงการใหใชงบจาก สพฐ. จากสํานักตางๆ (เงินตามทอ)  

1. งบบริหารสํานักงาน (งบประจํา) จํานวน  5,000,000 บาท 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565             

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ครั้งท่ี 1 งบดําเนินงาน เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน 

คาสาธารณูปโภคฯ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาละ 2,000,000 บาท จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย งบดําเนินงาน 2 ผลผลิต 

  จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งท่ี 290/2564 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 ประชุม ครั้งท่ี 1/2564  เม่ือวันท่ี             

25 ตุลาคม 2564  และการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ท่ีผานมา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงไดแจงกลุม

ตางๆ ภายในสํานักงาน จัดทําโครงการรองรับการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 เปนจํานวน เงิน 

5,000,000 บาท  แบงเปน ดังนี้ 

รายละเอียดงบบริหารสํานักงาน จํานวน 5,000,000 บาท  

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

ก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 

2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. - 

3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและคาท่ีพัก 400,000 

4 คาใชจายในการประชุมอบรมท่ัวไป 40,000 

5 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 150,000 

6 คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 150,000 
7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน 150,000 

8 คาวัสดุสํานักงาน 350,000 

9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 211,200 
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(ตอ) 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

10 คาจางท่ัวไป 50,000 

  รวม (1-10) 1,521,200 

  คาจางลูกจาง 8 อัตรา   

11 

 

ลูกจาง(ป.ตรี) 2 อัตรา จาง 12 เดือนจางอัตราละ 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 1 อัตรา จาง 12 เดือน 

จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน  ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

113,400 

14 จางยาม 1 อัตรา จาง 12 เดือน 

จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน  ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

113,400 

15 

 

ลูกจาง ปวส. จาง 12 เดือน จาง 2 อัตรา อัตราละ 12,000 บาท/เดือน 

ประกันสังคม 600 บาท/เดือน 

302,400 

 รวมคาจางลูกจาง 8 อัตรา (11-15)            1,134,000  

  รวมรายการ (1-15)            2,655,200 

ข คาสาธารณูปโภค   

1 คาไฟฟา 500,000 

2 คาน้ําประปา 40,000 

3 คาโทรศัพท 40,000 

 คาเชาโดเมนเนมและพ้ืนท่ีสําหรับ webpage และอินเตอรเน็ต 20,000 

4 คาไปรษณียโทรเลข 40,000 

  รวมคาสาธารณูปโภค (1-4) 640,000 

  รวมท้ังสิ้น (ก-ข)         3,295,200  

ค -จัดสรรใหโครงการตางๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

1,704,800 

  รวมงบประมาณท้ังส้ิน (ก+ข+ค)           5,000,000  
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2. งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 จากการพิจารณาประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและวงเงินงบประมาณเพ่ือบรรจุ/ใชในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งท่ี 

1/2564 ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2564  ตั้งงบประมาณไว จํานวน 1,704,800 บาท จําแนกได ดังนี้ 

นโยบาย จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ของมนุษยและของชาติ 

3 30,000 

2.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

3 40,000 

3.ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

16 374,400 

4.ดานการสรางโอกาสในการเขาถึง

บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี

มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา 

6 185,000 

5.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2 37,000 

6.ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษา 

14 1,038,400 

รวม 44 1,704,800 

รายละเอียดโครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ท่ี ช่ือโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุม
รับผิดชอบ 

 ดานความปลอดภัย     
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของ
ชาต ิ     
1 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาํป 2565 งบ ปปส. สงเสริม 
2 สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

ประจาํป 2565 30,000 สงเสริม 
3 การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด ปการศึกษา 

2565 - สงเสริม 
 รวม 30,000   
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ตอ 

ท่ี ช่ือโครงการ งบ 

ประมาณ 

กลุม

รับผิดชอบ 

ดานโอกาส   

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

  

1 การประเมินคัดเลือกหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จ

เปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (Obec Awards) 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2565 

40,000 นิเทศฯ 

2 ตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : แลกเปลี่ยนเรียนรูและสะทอนผลการ

จัดการเรียนรู 

0 นิเทศฯ 

3 การจดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปการศึกษา 2565 0 สงเสริม 

 รวม 40,000   

นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา     

1 การรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 10,000  สงเสริม 

2 สงเสริมนกัเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน เขา

ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัด

มหาสารคาม ปการศึกษา 2565 

                      

0   

สงเสริม 

3 สงเสริมและกระจายโอกาสใหนักเรียนไดรับทุนการศึกษา โควตาเขา

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ปการศึกษา 2565 

                

10,000  

สงเสริม 

4 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2565  

                

20,000  สงเสริม 

5 จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

                

40,000  สงเสริม 

6 ขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือสรางเสริมโอกาสทางการศึกษา

และความปลอดภัยของนักเรียน ครูบคุลากรในสถานศึกษา 

               

105,000  สงเสริม 

 รวม 185,000   

นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม     

1 เสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใน

หนวยงาน โดยใชหลัก  3  R  และกิจกรรม 5 ส 

12,000  อํานวยการ 

 



6 
 

ตอ 

ท่ี ช่ือโครงการ งบ 

ประมาณ 

กลุม

รับผิดชอบ 

2 สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมใน

สถานศึกษา 

25,000  สงเสริม 

 รวม 37,000    

ดานคุณภาพ   

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
    

1 สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีผลงานเชิงประจักษพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสูมาตรฐานสากล 

14,400  

พัฒนาครู 

2 การพัฒนาสมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม 

     40,000  นิเทศฯ 

3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู สูการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

 35,000  นิเทศฯ 

4 การยกระดับผลการเรียนรูคณิตศาสตร สูการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรูครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

20,000  นิเทศฯ 

5 คอนเน็กซอีดี (CONNEXT ED) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

0 

นิเทศฯ 

6 สงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา    เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ปงบประมาณ 2565 

  30,000  นิเทศฯ 

7 สงเสริมสมรรนะครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร (Scientific 

Literacy)  บูรณาการสิ่งแวดลอม 

 20,000  นิเทศฯ 

8 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงเสริมการใช

เทคโนโลยีผนวก เนื้อหาวิชา (Technological Pedagogical 

Content Knowledge :TPACK) ดวยกระบวนการพัฒนาบทเรียน

รวมกัน (Lesson Study) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  การศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม 

     10,000  นิเทศฯ 
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ตอ 

ท่ี ช่ือโครงการ งบ 

ประมาณ 

กลุม

รับผิดชอบ 

9 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมี

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ดวยกรอบแนวคิด การบูรณา

การความรู ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการใชสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลย(ีTechnological Pedagogical and Content 

Knowledge: TPACK) 

    35,000  นิเทศฯ 

10 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณบูรณาการประวัติศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม 

   20,000  นิเทศฯ 

11 พัฒนาระบบนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหาร และ

การจัดการศึกษา 

    70,000  นิเทศฯ 

12 พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active Learning ท่ีเนนสมรรถนะ

ดานการคิดของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

   75,000  นิเทศฯ 

13 พัฒนาสมรรถนะการสอนครูภาษาตางประเทศ       5,000  นิเทศฯ 

14 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

ปองกันการทุจริต”(ภายใตชื่อเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตและกิจกรรม

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

 0 นิเทศฯ 

15 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม  0 นิเทศฯ 

16 ฝกทบทวนวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา 0 สงเสริม 

 รวม 374,400    

ดานประสิทธิภาพ     

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษา     

1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  

260,000  นโยบายและ

แผน 

2 เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธ  10,000  อํานวยการ 

3 การประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและยั่งยืน 

 14,200  อํานวยการ 
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ตอ 

ท่ี ช่ือโครงการ งบ 

ประมาณ 

กลุม

รับผิดชอบ 

4 ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 งบบริหาร  อํานวยการ 

5 วันสําคัญและงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565      7,300  อํานวยการ 

6 การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม 

 42,000  อํานวยการ 

7 เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

     14,500  อํานวยการ 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวย

ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส( Pension' Electronic Filing)ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

     30,000  บริหารงาน

การเงินฯ 

9 ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน 

การบัญชี และพัสดุ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   50,000  ตสน. 

10 อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพ่ือนําไปสูการบริหาร

จัดการภาครัฐท่ีดี(กิจกรรมฝกอบรมการดําเนินการทางวินัยไม

รายแรงสําหรับผูจะเปนกรรมการสอบสวน) 

     30,000  กฎหมาย

และคดี 

11 สรรหาผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และลูกจาง

ชั่วคราวในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม และจัดทําขอมูลสารสนเทศบริหารงานบุคคล 

(HRMS)” 

   70,000  บริหารงาน

บุคคล 

12 การเสริมสรางและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      90,000  บริหารงาน

บุคคล 

13 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ สพ

ม.มค. 

   360,400  

พัฒนาครูฯ 

14 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูมาตรฐานสากล      60,000  ICT 

รวม 1,038,400    

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (6 นโยบาย) 1,704,800    

 



1

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

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000          

2

คาเบี้ยประชุมและการตรวจสอบติดตามประเมินผล

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. -              

3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและคาที่พัก 400,000        

4 คาใชจายในการประชุมอบรมทั่วไป 40,000          

5 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 150,000        

6 คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 150,000        

7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน 150,000        

8 คาวัสดุสํานักงาน 350,000        

9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 211,200        

10 คาจางทั่วไป 50,000          

คาจางลูกจาง 14 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 1 อัตรา จาง 12 เดือน จางอัตราละ 9,000 

บาท/เดือน ประกันสังคม 450 บาท/เดือน

113,400

14

 จางยาม 1 อัตรา จาง 12 เดือน จางอัตราละ 9,000 

บาท/เดือน ประกันสังคม 450 บาท/เดือน

113,400

15

 ลูกจาง ปวส. 2 อัตรา จาง 12 เดือน

จางอัตราละ 12,000 บาท/เดือน

ประกันสังคม 600 บาท/เดือน

302,400

จางเหมาบริการ

สวนที่ 3 แผนการใชจายงบประมาณ  ขอมูล ณ 10 พฤษภาคม 2565

ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4คงเหลือเบิกจายไปแลว



2

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

ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4คงเหลือเบิกจายไปแลว

14 คาไฟฟา 500,000

15 คาน้ําประปา 40,000

16 คาโทรศัพท 40,000

17

คาเชาโดเมนเนมและพื้นที่สําหรับwebpageและสัญญาณ

อินเตอรเน็ต

20,000

18 คาไปรษณียโทรเลข 40,000

โครงการ

19

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป

 2565

 สงเสริม
งบ ปปส.

20

สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูนําตามวิถีประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา ประจําป 2565

 สงเสริม
30,000

21

การแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาตานยาเสพติด ป

การศึกษา 2565

 สงเสริม
-

22

 การประเมินคัดเลือกหนวยงานและผูมีผลงานดีเดน

ประสพผลสําเร็จเปนที่ประจักษ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา 

สพฐ. (Obec Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 

11 ปการศึกษา 2565

นิเทศฯ 40,000

23

ตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : แลกเปลี่ยนเรียนรูและ

สะทอนผลการจัดการเรียนรู

นิเทศฯ 0

24 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปการศึกษา 2565 สงเสริม 0

25 สงเสริมยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีผลงานเชิงประจักษพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูมาตรฐานสากล

พัฒนาครู 14,400

26  การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมี

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นิเทศฯ 40,000

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม

 นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
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ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4คงเหลือเบิกจายไปแลว

27 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู สูการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

นิเทศฯ 35,000

28 การยกระดับผลการเรียนรูคณิตศาสตร สูการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูครูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา

นิเทศฯ 20,000

29 คอนเน็กซอีดี (CONNEXT ED) สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

นิเทศฯ 0

30 สงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    เพื่อเตรียมความ

พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปงบประมาณ 

2565

นิเทศฯ 30,000

31 สงเสริมสมรรนะครูในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

(Scientific Literacy)  บูรณาการสิ่งแวดลอม

นิเทศฯ 20,000

32 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูที่สงเสริม

การใชเทคโนโลยีผนวก เนื้อหาวิชา (Technological 

Pedagogical Content Knowledge :TPACK) ดวย

กระบวนการพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study) 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่  การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม

นิเทศฯ 10,000

33 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม

ใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม 

ดวยกรอบแนวคิด การบูรณาการความรู ความสามารถ 

ทักษะ การผสมผสานในการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

(Technological Pedagogical and Content 

Knowledge: TPACK)

นิเทศฯ 35,000

34 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาการคํานวณบูรณาการ

ประวัติศาสตร ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นิเทศฯ 20,000

35 พัฒนาระบบนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบ

บริหาร และการจัดการศึกษา

นิเทศฯ 70,000
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ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4คงเหลือเบิกจายไปแลว

36 พัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active Learning ที่เนน

สมรรถนะดานการคิดของผูเรียนในศตวรรษที่ 21

นิเทศฯ 75,000

37 พัฒนาสมรรถนะการสอนครูภาษาตางประเทศ นิเทศฯ 5,000

38 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน

สถานศึกษา ปองกันการทุจริต”(ภายใตชื่อเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม

นิเทศฯ  0

39 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม นิเทศฯ  0

40 ฝกทบทวนวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา สงเสริม 0

41 การรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สงเสริม 10,000

42 สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและ

บําเพ็ญประโยชน เขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัด

มหาสารคาม ปการศึกษา 2565

สงเสริม 0

43 สงเสริมและกระจายโอกาสใหนักเรียนไดรับ

ทุนการศึกษา โควตาเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

ปการศึกษา 2565

สงเสริม 10,000

44 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป

การศึกษา 2565

สงเสริม 20,000

45 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สงเสริม 40,000

46 ขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือสรางเสริม

โอกาสทางการศึกษาและความปลอดภัยของ

นักเรียน ครูบุคลากรในสถานศึกษา

สงเสริม 105,000

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการ

การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม

้ํ ึ
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ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4คงเหลือเบิกจายไปแลว

47 เสริมสรางจิตสํานึกที่ดีดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ในหนวยงาน โดยใชหลัก  3  R  และกิจกรรม 5 ส

อํานวยการ 12,000

48 สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

สงเสริม 25,000

49 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นโยบาย

และแผน

260,000

50 เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายประชาสัมพันธ อํานวยการ 10,000

51 การประชุมปฏิบัติการการประเมินสวนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อยกระดับการบริหาร

จัดการเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ

ั่ ื

อํานวยการ 14,200

52 ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

อํานวยการ  งบบริหาร 

53 วันสําคัญและงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 อํานวยการ 7,300

54 การประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

อํานวยการ 42,000

55 เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานตามมาตรฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อํานวยการ 14,500

56 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงิน การยื่นขอรับบําเหน็จ

บํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส( Pension' 

Electronic Filing)ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริหารงาน

การเงินฯ

30,000

57 ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

ตสน. 50,000

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศึกษา

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ลําดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณ (บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4คงเหลือเบิกจายไปแลว

58 อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนําไปสู

การบริหารจัดการภาครัฐที่ด(ีกิจกรรมฝกอบรมการ

ดําเนินการทางวินัยไมรายแรงสําหรับผูจะเปนกรรมการ

สอบสวน)

กฎหมาย

และคดี

30,000

59 สรรหาผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และ

ลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม และจัดทําขอมูลสารสนเทศ

บริหารงานบุคคล (HRMS)”

บริหารงาน

บุคคล

70,000

60 การเสริมสรางและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

บริหารงาน

บุคคล

90,000

61 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของ สพม.มค.

พัฒนาครูฯ 360,400

62 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู

มาตรฐานสากล

ICT 60,000

5,000,000   รวมทั้งสิ้น
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