แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษา จากแผนงานพื้ น ฐานด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ งบดำเนิ น งาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และเกิดประโยบน์ต่อทางราชการสูงสุด
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการจัดทำรายงานจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ต่อไป

คณะผู้จัดทำ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ
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ส่วนที่ 2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 34 ที่บัญญัติ
ให้จ ัดระเบีย บบริห ารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้ว ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕60 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘) ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษาเอกชน องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในส่วนที่เกี่ยวของกับการศึ กษา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไปสู่การปฏิบัติ
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ส่วนที่ 1
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน เพื ่ อ ใช้ ส ำหรั บ ดำเนิ นการบริห ารงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดทำแผน
การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ ายในการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน
การติดตามพัฒ นาคุณภาพการศึกษา และดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิ บัติการ ประจำปีงบประมาณ
2565 จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตาตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2

ตารางที่ 1
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดาเนินงาน)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จัดสรร
ที่

รายการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65)
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา

40,000

40,000

40,000

40,000

160,000

2 ค่าใช้จ่ายประชุมสานักงานเขตพื้นที่
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์
6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

1,250

1,250

1,250

1,250

5,000

8 ค่าวัสดุสานักงาน

75,000

75,000

75,000

75,000

300,000

9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

75,000

75,000

75,000

75,000

300,000

10 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

7,500

7,500

7,500

7,500

30,000

11 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

7,500

7,500

7,500

7,500

30,000

12 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จาเป็น(ระบุ) ค่าจ้างเหมา 4 คน108,000

108,000

108,000

108,000

432,000

13 ค่าใช้จ่ายตามภาระงานและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึ70,650
กษา

70,650

70,650

70,650

282,600

382,600

382,600

382,600

382,600

917,500

917,500

917,500

917,500

1,530,400
3,670,000

57,500

57,500

57,500

57,500

230,000

2 ค่าน้าประปา

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

3 ค่าโทรศัพท์

12,500

12,500

12,500

12,500

50,000

7,500

7,500

7,500

7,500

30,000

82,500

82,500

82,500

82,500

330,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000

4,000,000

7 ค่ากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

14 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวม
ข ค่าสาธารณูปโภค
1 ค่าไฟฟ้า

4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
รวม
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

1,000,000

งบประมาณตามแผนงาน/ โครงการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางที่ 2
ที่
โครงการ
1 เสริมสร้างภูมิคมุ กันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และภัยทุกรูปแบบในสถานศึกษา

จานวนเงิน (บาท)
12,600

2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

14,920

3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปีการศึกษา 2565

7,380

4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

15,220

5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)

23,680

6 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

36,000

7 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

2,240

8 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21

8,640

9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างงานอาชีพในสถานศึกษา

45,640

10 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สพป.เชียงราย เขต 4

20,100

11 ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

29,840

12 ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning สาหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

2,800

13 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนา
สู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

68,200

14 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

-

15 การนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

9,080

16 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

8,480

หมายเหตุ

งบประมาณ สทศ.

17 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. )

-

งบประมาณ สพฐ.

18 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
(โรงเรียนวิถีพุทธ)

-

งบประมาณ สพฐ.

19 สหกรณ์โรงเรียน

-

20 ส่งเสริมสร้างคลิป สื่อนวัตกรรม สาหรับจัดการเรียนรู้
21 ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐ

5,920
-

22 พัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ สพป.เชียงราย เขต 4

32,000

23 ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

13,760

24 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่นาไปสู่ Digital Life & Learning

9,520

งบประมาณตามแผนงาน/ โครงการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางที่ 2
ที่
โครงการ
25 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565

จานวนเงิน (บาท)
-

26 การนิเทศแบบร่วมคิดพาทา 7TQ&S เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4

178,880

27 โรงเรียนแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy school)

10,280

28 พัฒนากิจกรรมลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 4

27,900

29 ส่งเสริมกิจการนักเรียน และสุขภาพอนามัยของนักเรียน

11,700

30 โรงเรียนสุจริต (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)

-

31 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

14,680

32 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

33,240

33 บริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

66,820

34 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

10,450

35 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

126,500

36 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

114,290

37 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (PLC) แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

194,210

38 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานตาแหน่ง
และวิทยฐานะ

-

39 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

35,000

40 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Technology)

20,480

41 พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้กฎหมาย วินัย และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

-

42 อบรม “เสริมสร้างสมรรถนะหัวหน้าหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในด้านการบริหาร
เบิกจ่ายงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ”

10,000

43 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

157,100

44 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ของชาติและแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

46,500

45 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4

13,250

หมายเหตุ

งบประมาณตามแผนงาน/ โครงการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางที่ 2
ที่
โครงการ
46 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4

จานวนเงิน (บาท)
6,300

47 พัฒนามาตรฐานและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

27,600

48 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

5,000

49 สานักงานแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล (Happy Office)

9,000

50 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

45,200

51 ตรวจสอบภายใน

รวมยอดเงินทั้งสิ้น

935,620

หมายเหตุ

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
1. นายวิทย์ ศรีวะรมย์
2. นายสมดุลย์ เจริญสุข
3. นายสมพงษ์ บุตรวัน
4. จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

คณะผู้จัดทำ
1. จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
2. นายกฤษฎิ์ การะเกตุ
3. นางเรณู นามประกอบ
4. นางฉัตรชฎา อำนา
5. นายอัตถศาสตร์ ผาบไชย
6. น.ส.จารุวรรณ์ ชุ่มใจ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

