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           รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ตำมกรอบวงเงินที่คำดว่ำจะได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 
8,000,000 บำท (แปดล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดสรรงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำน  ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน และกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำกแผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน งบด ำเนินงำน    
   ครั้งที่ 1 จ ำนวนเงิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) จ ำแนกเป็น 
   ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นส ำหรับโรงเรียน
ปกติ จ ำนวนเงิน 500,000 บำท  (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
   ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย  กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส ำหรับโรงเรียนปกติ จ ำนวนเงิน 1,500,000 บำท  (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
  ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ไดด้ ำเนินกำรดังนี้ 
   1.  แจ้งทุกกลุ่มส่งโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือเสนอของบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
ส่งกลุ่มนโยบำยและแผน 
   2. เชิญรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องประชุม 
    3. ประชุมเพ่ือพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรส ำนักงำน  ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน และ 
กำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
 
 

รำยละเอียดสำระส ำคัญของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้   ...... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งบหน้าค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบประจ า) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ที ่ รายการ 
ต้ังงบประมาณ จัดสรรงบประมาณปี 64 

ปี 2564 ครั้งท่ี 1    

ก ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)        

1 ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)           

  
 1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร 100,000.00 30,000.00    

   1.3 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 200,000.00 60,000.00    

   1.4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 80,000.00 80,000.00    

   1.5 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 65,000.00 30,000.00    

   1.6 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 100,000.00 20,000.00    

  
 1.7 ค่ำปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี/กำร
ปรับภูมิทัศน ์ 65,000.00 65,000.00    

  
 1.8 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อลื่น / แก๊ส
รถยนต ์ 150,000.00 50,000.00    

  
 1.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมพิธีวันส ำคัญ
ทำงศำสนำ 0.00 0.00    

  1.10 ค่ำเช่ำระบบ E-Money  4,200.00 4,200.00    

  1.11 ค่ำเช่ำ Website สพม.6 10,000.00 10,000.00    

  รวมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน 774,200.00 349,200.00    

2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ าเป็น        

  
 2.1 ค่ำจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน จ ำนวน 19 
รำย   3,112,200.00 1,296,750.00    

   2.2 ค่ำบริหำรจัดกำร (งบกลำง) 0.00  32,050.00    

  รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆตามที่จ าเป็น 3,112,200.00 1,328,800    

ข 3. ค่าสาธารณูปโภค           

   3.1 ค่ำน้ ำ 30,000.00 12,000.00    

   3.2 ค่ำไฟฟ้ำ 400,000.00 150,000.00    

   3.3 ค่ำโทรศัพท์/ Internet 40,000.00 15,000.00    

   3.4 ค่ำไปรษณีย ์ 80,000.00 15,000.00    

  รวมค่าสาธารณูปโภค 550,000.00 192,000.00    

รวมงบประจ า 4,436,400.00 1,870,000.00    

๒. งบหน้าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภาระงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
อนุมัต ิ อนุมัต ิ ผู้รับ 

งบประมำณ ครั้งท่ี 1    ผิดชอบ 
กลุ่มอ านวยการ          
1 โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/

หน่วย และบุคลำกรในสังกัด สพม. 6 
157,900 50,000     



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
อนุมัต ิ อนุมัต ิ ผู้รับ 

งบประมำณ ครั้งท่ี 1    ผิดชอบ 

2 เทิดทุนสถำบันชำต ิศำสนำ พระมหำกษัตริย ์ 50,000 10,000     

3 พัฒนำ ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อมของ
สพม.6 (65,000 บำท(งบประจ ำ) 

งบประจ ำ 0     

4 ลด คัดแยกขยะมลูฝอยและแปรรปูขยะอินทรีย์ 28,000 0     

5 อบรมพัฒนำลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 259,000 0     

6 อบรมงำนธุรกำรและประชำสมัพนัธ์ 50,000 0     

7 กำรแข่งขันกีฬำ 2 ลุ่มน้ ำ         

  รวม 544,900 60,000      

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา 

8 กำรคัดเลือกนักเรยีนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัล
พระรำชทำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ระดับเชตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

15,000 0     

9 กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงำนทะเบียน
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู ้

30,000 0     

10 กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 
2564 (งบ93,000 บำท: สพฐ. 63,000 บำท) 

30,000 0     

11 เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภำ
นักเรียน สพม. 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

74,000 0     

12 พัฒนำศักยภำพครูที่ปรึกษำกิจกรรมเพื่อท่ีปรึกษำ YC 
(Youth Counselor) 

25,000 0     

13 เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็งและขับเคลื่อนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน ร.ร.ในสังกัด     สพม. 6 ประจ ำปี 
2564 

145,000 0     

14 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 (สพฐ. 
10,000 บำท + สพม.6 =10,000 บำท ) 

10,000 0     

14 ฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (งบ สพฐ.432,000 บำท) 

สพฐ. 0     

15 ค่ำยเสริมสร้ำงทักษะชีวิต “ปัญหำหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก
และเยำวชน”ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (งบ สพฐ. 
90,000 บำท 

สพฐ. 0     

16 กำรสอบแข่งขันวิทยำศำสตรโ์อลิมปิกระหว่ำงประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครั้งที่ 18 (17th USO) และ
วิทยำศำสตร์โลกและอวกำศโอลมิปิกระหว่ำงประเทศ 
ครั้งท่ี 15 (14th IESO) รอบที่ 1 

สอวน. 0     

  รวม 329,000 0      
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
อนุมัต ิ อนุมัต ิ ผู้รับ 

งบประมำณ ครั้งท่ี 1    ผิดชอบ 
17 พัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำสู่ประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยกำร
พัฒนำสมรรถนะ 

70,000 0     

18 พัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำร
ศึกษำสำยงำนกำรสอน  

200,000 0     

19 พัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรด้วยใจอย่ำงมีควำมสุข  

200,000 0     

20 อบรมครผูู้ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

200,000 0     

21 พิธีพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณแ์ละเหรยีญ
จักรพรรดิมำลำ 

94,790 0     

  รวม 764,790 0     
หน่วยตรวจสอบภายใน 
22 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรหน่วยตรวจสอบภำยใน ปีพ.ศ. 

2564 
12,800 0     

23 กำรตรวจสอบ ติดตำมกำรบรหิำรงบประมำณโรงเรียน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

43,200 0     

24 เสรมิสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณใน
สถำนศึกษำ 

108,400 0     

  รวม 164,400 0      
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
25 รักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2564 35,000 0     

26 ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอบพระจริยวัตรสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ   
สยำมบรมรำชกุมำร ี 

สพฐ.       

27 เพิ่มประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับผลกำร
ประเมิน PISA ปี 2022 

30,000 0     

28 พัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

87,000 0     

29 พัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที ่21  

30,000 0     

30 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบรโิภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

30,000 0     

31 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรยีนรวม 30,000 0     
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
อนุมัต ิ อนุมัต ิ ผู้รับ 

งบประมำณ ครั้งท่ี 1    ผิดชอบ 
32 กำรน ำผลกำรทดสอบ O-NET ไปใช้ส่งเสริมสมรรถนะ

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู ้
210,000 0     

33 พัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 98,600 0     

34 1 โรงเรียน 1 นักเขียน 176,000 0     

35 นิเทศเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

190,000 0     

36 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรยีนขนำดเล็ก 
 

259,100 0     

37 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
 

113,050 0     

38 นิเทศกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำของโรงเรียนใน
สังกัด สพม.6 

248,760 0     

39 นิเทศกำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำเพื่อรองรับเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก 

130,000 0     

    1,667,510 0      
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ 
38 เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็งและขับเคลื่อนระบบสำรสนเทศ

ทำงกำรศึกษำ (Data Management Center:DMC) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

23,000 0     

  รวม 23,000 0      
กลุ่มนโยบายและแผน 
39 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนนโยบำยและแผน 70,000 70,000     

  รวม 70,000 70,000.00     

รวมงบประมาณโครงการตามภาระงาน 3,563,600.00 130,000.00      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบประจ า+โครงการตามภาระงาน) 8,000,000.00 2,000,000      



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

 


