
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
คำนำ 

  ตามกระบวนการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ภายหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีได้ประกาศใช้แล้ว ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานและการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอ้ยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบวงเงิน งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ
จัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือ ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
                                                                                               กลุ่มนโยบายและแผน  
                                                                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

สารบัญ 

คำนำ          หน้า 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน           1 
ส่วนที่ 2 สรุปงาน/โครงการ          2 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลหน่วยงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553 
กำหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คำแนะนำของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที ่2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงกำหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สิงหาคม 2553 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้  

1.กลุ่มอำนวยการ  
2.กลุ่มนโยบายและแผน  
3.กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
5.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9.หน่วยตรวจสอบภายใน  

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม โดยกำหนดให้มี กลุ่มกฎหมายและคดี เพ่ิมข้ึน ทำให้
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกเปน็ 9 กลุ่ม 1 หน่วย  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นองค์กรขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่

มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2  
สรุปงาน/โครงการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงิน 

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จึงได้แจ้งกลุ่มต่างๆ ภายในสำนักงาน จัดทำโครงการ
รองรับการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 และมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ครั้งที ่1/2563 ในวันที่  1  ธันวาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
และวงเงินงบประมาณเพ่ือบรรจุ/ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น ดังนี้  

1. งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) จำนวน 3,590,715 บาท  
2. งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม จำนวน 3,409,285 บาท  

งบดำเนินงานโครงการให้ใช้งบจาก สพฐ. จากสำนักต่างๆ (เงินตามท่อ)  
1. งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) จำนวน 3,590,715 บาท  

สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที ่1 งบดำเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคฯ เขตพ้ืนที่
การศึกษาละ 2,000,000 บาท จาก 2 ผลผลิต 2 กิจกรรม  

ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้
จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามคำสั่งที่ 408/2564  ลงวันที่  
1 ธันวาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินทนิลสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ที่ประชุมมีมติวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับ
บริหารสำนักงาน ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 7,000,000 บาท ดังนี้ 
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รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ที ่ รายการ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(บาท) จำนวน
โครงการ 

1 
งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     งบบริหารสำนักงาน งบรายจ่ายประจำ   

 

 

3,590,715 
2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

 (รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อ
นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด พิจารณาอนุมัติ)   

 

 

 

 

3,409,285 

 

 

 

 

   2.1 งบประมาณโครงการตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย จำแนกตามกลยุทธ ์

   กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

2,438,785 

205,000 

 

 

7 

   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน ให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

690,000 
3 

 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  

 

 

 

150,000 
1 

   กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษาทั้ง
ระบบ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผูเ้รยีนได้เต็ม
ศักยภาพ 

1,069,285 
10 

   กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปา้หมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

192,000 
1 

กลยุทธ์ที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และ
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยดีิจทิัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0 

 

132,500 
6 

  2.2 งบประมาณโครงการสำคัญจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

970,500 
    2 

รวม 7,000,000 
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 งบบริหารจดัการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 เพ่ือใช้บริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน  3,590,715 บาท   

(สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยจำแนกรายจ่าย ดังนี้ 

ที่ รายการ 

ปีงบประมาณ  2565 ปีงบประมาณ 
2566 

(งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้) 

งบประมาณทีต่ั้ง
ไว้ 

งบประมาณ 
จ่ายไปแล้ว 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    

1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000.00 - 100,000.00 
2 ค่าเบีย้เลีย้ง ทีพ่กั และค่าพาหนะไปราชการ  500,000.00 56,337.00 500,000.00 
3 ค่าประกันภัยรถยนต์  50,000.00 - 50,000.00 

4 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 40,000.00 - 40,000.00 
5 ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000.00 84,336.00 500,000.00 
6 ค่าวัสดุสำนักงาน  700,000.00 71,808.00 700,000.00 
7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000.00 - 200,000.00 
8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 100,000.00 2,070.00 100,000.00 
9 ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 60,000.00 - 60,000.00 
10 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพม.รอ (จำนวน 7+2 510,715.00 98,851.00 520,000.00 
11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามทีจ่ำเปน็เร่งด่วน 100,000.00 - 100,000.00 

รวม 2,860,715.00 313,402.00 2,870,00.00 
ข ค่าสาธารณูปโภค    
1 ค่าไฟฟา้ 550,000.00 48,332.05 550,000.00 
2 ค่าโทรศัพท ์ 60,000.00 7,662.80 60,000.00 
3 ค่าพัสดุไปรษณีย ์ 70,000.00 5,391.00 70,000.00 
4 ค่าน้ำประปา 50,000.00 4,101.09 50,000.00 

รวม 730,000.00 65,486.94 730,000.00 
รวมทัง้ส้ิน 3,590,715.00 378,888.94 3,600,000.00 

หมายเหตุ  รายการ ก 1 – 9 และรายการ ข 1 - 4  การใช้จา่ยงบประมาณให้ถัวจ่ายทุกรายการ 
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          รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
 นโยบายที่ 1 พัฒนาผู้เรยีนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง 

  

1 ส่งเสริมวันประเพณไีทย วันสำคัญทางศาสนา และวันรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สพม.รอ 

100,000 อำนวยการ 

2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   15,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3 สื่อสรา้งสรรค์สังคม 30,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

4 ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุขปีการศึกษา 2565 สพม.รอ 10,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

5 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 30,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด สพม.รอ 10,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7 เสรมิสร้างและพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม และการป้องกันการกระทำผิดวินัยของ
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10,000 กฎหมายและคด ี

 รวม 205,000  

 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน ให้มีทักษะการเรยีนรู้ มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

  

1 ส่งเสรมินิสยัรักการอ่านและการพฒันาห้องสมุด 3 ด ี 190,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2 พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA เตรยีมความพร้อมรับ
การประเมิน PISA 2022 

10,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

3 การแข่งขันกีฬากีฬาฟุตบอลนักเรยีนรุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ สำนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ประจำปี  2564  “มัธยมศึกษา สพม.รอ ลีกคัพ 2021  
ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564” (2nd The Secondary Educational Service Area 
Office Roi-et League Cup 2021 )  “2nd SESAORET League Cup 2021” 

490,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 รวม 690,000  
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ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 

 นโยบายที่ 3 สง่เสริม สนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา 
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่า
เทียมกัน 

  

1 ห้องเรียนสาธิต สพม.รอ 150,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

 รวม 150,000  
 นโยบายที่ 4 พฒันาสมรรถนะผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
  

1 ส่งเสริมสร้างพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลกูจ้าง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   

50,000 อำนวยการ 

2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 100,000 บริหารงานบุคคล 
3 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
333,280 พัฒนาครูและ

บุคลากร 
4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
277,520 นโยบายและแผน 

5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน สพม.รอ 78,385 นโยบายและแผน 
6 สร้างขวัญกำลงัใจบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
100,000 นโยบายและแผน 

7 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราช พฒันาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ครูยุคใหม่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 10,000 นิเทศฯ 
8 การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
5,000 นิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 
9 การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหารงานในโรงเรียน 4  ฝ่าย 100,000 นิเทศติดตามและ

ประเมินผลฯ 
10  การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ตาม

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับครูกลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

15,100 การศึกษาทางไกล
ฯ 

 รวม 1,069,285  
 นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

1 อ่ิมท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 192,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 รวม 192,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
 นโยบายที ่6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ 

และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือ
พัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

  

1 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

20,000 อำนวยการ 

2 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

10,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

3 การประเมิน ตรวจเยี่ยม และติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
OBECQA 

20,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ประจำปี 2565 

20,000 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

5 การฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหา
พัสดุฯประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
และวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP                   

32,500 บริหารการเงิน
และสินทรัพย์ 

6 ตรวจสอบภายในและการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สพม.รอ 
ประจำปี 2565 

30,000 ตรวจสอบภายใน 

 รวม 132,500  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น (6 นโยบาย)  2,438,785  
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รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รับจัดสรรงบประมาณ
ตรงสำหรับโครงการ จาก สพฐ. ) 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มรับผิดชอบ 
1 โครงการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ประจ าปี

งบประมาณ 2565 
958,000 อ านวยการ 

2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ด 

12,500 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 รวม 970,500  
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ส่วนที ่3  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ รายการ งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละ หมาย
เหตุ ไตรมาส 1  

ต.ค.64-ธ.ค.64 
ไตรมาส 2  

ม.ค.65-มี.ค.65 
1 งบบุคลากร 15,468,900.00 7,766,850.00 7,581,758 120,292.00 99.22  
2 งบดำเนินงาน 15,465,278.00 5,459,220.67 6,262,479.56 3,743,577.77 75.79  
3 งบลงทุน 18,130,900.00 1,395,700.00 13,793,185.00 2,942,015.00 83.77  
4 งบเงินอุดหนุน 181,692,042.00 63,021,165.00 118,647,917.00 22,960.00 99.99  
5 งบรายจ่ายอื่น 68,000.00 68,000.00 - - 100.00  
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รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประจำบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

รอบ 6 เดือน 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
2565 

เบิกจ่าย 
ไตรมาส 1 

เบิกจ่าย 
ไตรมาส 2 

คงเหลือ 

1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000.00   100,000.00 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะในการเดินทาง

ไปราชการ 
500,000.00 56,337.00 42,430.00 401,233.00 

3 ค่าประกันภัยรถยนต์ 50,000.00   50,000.00 
4 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 40,000.00   40,000.00 
5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000.00 84,336.00 63,868.00 351,796.00 
6 ค่าวัสดุสำนักงาน 700,000.00 71,808.00 276,726.65 351,465.35 
7 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000.00  30,000.00 170,000.00 
8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 100,000.00 2,070.00 12,000.00 85,930.00 
9 ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 60,000.00   60,000.00 
10 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพม.รอ 510,715.00 98,851.00  411,864.00 
11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็นเร่งด่วน 100,000.00   100,000.00 
 รวม 2,860,715.00 313,402.00 425,024.65 2,122,288.35 
ข ค่าสาธารณูปโภค     
1 ค่าไฟฟ้า 550,000.00 48,332.05 141,438.24 360,229.71 
2 ค่าโทรศัพท์ 60,000.00 7,662.80 13,093.28 39,243.92 
3 ค่าพัสดุไปรษณีย์ 70,000.00 5,391.00 13,346.00 51,263.00 
4 ค่าน้ำประปา 50,000.00 4,101.09 5,465.95 40,432.96 

 รวม 730,000.00 65,486.94 173,343.47 491,169.59 
 รวมทั้งสิ้น 3,590,715.00 378,888.94 598,368.12 2,613,457.94 
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ที ่

โครงการ/กินกรรม 
เป้าห
มาย/
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
(บาท) 

การ
ดำเนิน
งาน 

การใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค พ
.
ย
. 

ธ.ค ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ                
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
 100,000              

2 ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พัก และค่า
พาหนะไปราชการ  

 500,000    56,337   42,430       

3 ค่าประกันภยัรถยนต ์  50,000              
4 ค่ากำจัดสิ่งปฏกิูล  40,000              
5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  500,000    84,336   63,868       
6 ค่าวัสดุสำนักงาน   700,000    71,808   276,72

6.65 
      

7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่ง 

 200,000       30,000       

8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน  100,000    2,070   12,000       
9 ค่าซ่อมบำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 
 60,000              

10 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพม.รอ 
(จำนวน 7+2 

 510,715    98,851          

11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น
เร่งด่วน 

 100,000              

 โครงการ                

 นโยบายท่ี 1 พัฒนาผูเ้รยีนทกุคน
ให้มีความรกัในสถาบนัหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ 
มีทัศนคติที่ดีตอ่บ้านเมือง 

               

12 ส่งเสริมวันประเพณีไทย วันสำคัญ
ทางศาสนา และวันรัฐพิธ ี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สพม.รอ 

 100,000       15,000       

13 ส่งเสริมการจัดการศกึษาแนวพุทธ 
ด้วยการจัดการเรียนรูแ้บบ 
Active Learning   

 15,000              

14 ส่ือสร้างสรรค์สังคม  30,000              
15 ประเมนิสถานศึกษาสขีาวปลอด

ยาเสพติดและอบายมุขปี
การศกึษา 2565 สพม.รอ 

 10,000              
 
 
 

16 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2565 

 30,000              
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17 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา
สังกัด สพม.รอ 

 10,000              

18 เสริมสร้างและพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม และการป้องกนัการ
กระทำผิดวินยัของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 10,000              

 นโยบายท่ี 2  พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรยีน ให้มทีักษะการเรียนรู้ มี
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

               

19 ส่งเสริมนิสยัรกัการอ่านและการ
พัฒนาห้องสมุด 3 ด ี

 190,000              

20 พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตาม
แนวทางการประเมนิ PISA 
เตรยีมความพรอ้มรับการประเมิน 
PISA 2022 

 10,000              

21 การแข่งขนักฬีากฬีาฟุตบอล
นักเรยีนรุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ดประจำปี  
2564  “มัธยมศกึษา สพม.รอ 
ลีกคัพ 2021  ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2564” (2nd The Secondary 
Educational Service Area 
Office Roi-et League Cup 
2021 )  “2nd SESAORET 
League Cup 2021” 

 490,000    320,000          

 นโยบายท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนนุ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศกึษา ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรยีนรู้อย่าง
เหมาะสม และการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทางการศกึษา
ของประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาค และเท่าเทยีมกัน 

               

22 ห้องเรยีนสาธิต สพม.รอ  150,000              

 นโยบายท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ พัฒนา
หลักสูตรการศกึษาให้เอือ้ตอ่การ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รยีนไดเ้ต็ม
ศักยภาพ 
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23 ส่งเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษารอ้ยเอ็ด   

 50,000              

24 การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 

 100,000       24,400       

25 พัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 333,280    109,280          

26 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธข์องสำนกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 277,520       252,00
0 

      

27 การพัฒนาคุณภาพการศกึษาและ
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน สพ
ม.รอ 

 78,385    15,000          

28 สร้างขวญักำลังใจบุคลากรทาง
การศกึษา ลูกจ้าง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  

 100,000              

29 ยกย่องเชิดชเูกยีรติข้าราช พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการ 
เรียนรู้ครยูุคใหม่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

 10,000              

30 การนิเทศด้วยกระบวนการวิจยั
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูข้องครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 5,000              

31 การนิเทศแบบบูรณาการ การ
บริหารงานในโรงเรียน 4  ฝ่าย 

 100,000              

32  การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยสือ่ 
นวัตกรรมการเรียนรูแ้บบ
ออนไลน์ ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรูแ้บบ Active 
Learning สำหรับครูกลุม่สาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 15,100    5,600          
 
 
 
 
 
 

 นโยบายท่ี 5 จัดการศกึษาเพือ่
การบรรลุเป้าหมาย เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยนื และสร้างเสรมิ
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้มตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 
 
 
 
 

              

33 อิ่มทอ้ง สมองใส ใส่ใจ วิถี
พอเพยีง ปีงบประมาณ 2565 

 192,000    166,750          
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 นโยบายที ่6 ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศกึษาทกุระดับ และจัดการ
ศึกษา โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทลั 
(Digital Technology) เพือ่
พัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

               

34 การสร้างเครือขา่ยประชาสัมพนัธ์
และการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์

 20,000              

35 ส่งเสริมพฒันาระบบประกัน
คุณภาพการศกึษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ.2561 

 10,000              

36 การประเมนิ ตรวจเยีย่ม และ
ติดตามการบริหารจัดการดว้ย
ระบบคุณภาพ OBECQA 

 20,000    10,000          

37 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู ้Active Learning ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ประจำปี 2565 

 20,000              

38 การฝกึอบรมหลักสูตร “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
การจดัหาพัสดุฯประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic 
Bidding : e – bidding) และวิธี
เฉพาะเจาะจง ในระบบ EGP                   

 32,500              

39 ตรวจสอบภายในและการพัฒนา
เครือข่ายผูต้รวจสอบภายใน สพ
ม.รอ ประจำปี 2565 

 30,000       480   7,856    

 งบประมาณโครงการสำคัญ
จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   

               

40 โครงการพัฒนาข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565 

 958,000    937,599          

41 โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีน สำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 12,500              
 

42 การประชุม ก.ต.ป.น.  10,000       10,000       
 รวม  6,280,000    1,202,672   1,531,8

82.65 
  7,856    
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