
 
 

แผนการใชจายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือดําเนินการบริหารสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ                 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ไดบริหารจัดการงบประมาณโดยกําหนดกรอบการบริหารตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และ
จุดเนนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนด รวมท้ังคํานึงถึงวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ 
จุดเนน และความสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดบริหารงบประมาณ    
โดยแบงออกเปน 3  สวน ดังนี้ 
 1. งบบริหารจัดการสํานักงาน จัดสรรเปนงบประจําสําหรับเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน 
เปนเงิน  3,100,000  บาท  
 2. งบพัฒนาตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน  จํานวน 19  โครงการ จํานวนเงิน 1,087,725 บาท   
 3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ  จํานวน 15 โครงการ  จํานวนเงิน 2,812,275 บาท   
  
ตารางแสดงงบบริหารจัดการสํานักงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   สงขลา เขต 2  จําแนกรายจาย  
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

งบบริหาร
จัดการ 

งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวม 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,100,000 3,900,000 7,000,000 
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจกลุม -   
2 งบพัฒนาคุณภาพการตามกลยุทธ  -   
3 งบบริหารจัดการ 3,100,000 -  
 3.1 วัสดุสํานักงาน 520,000    
 3.2 คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ 281,200    
 3.3 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง        150,000    
 3.4 คาซอมแซมครุภัณฑ 75,000    
 3.5 คาใชจายในการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ       100,000  
  

 3.6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000    
 3.7 คาจางถายเอกสาร 200,000    
 3.8 คาจางทําความสะอาด(กลุมนิเทศฯ)        12,000    
 3.9 คาจางพนักงานบริการ จํานวน 3 ราย       324,000    
 3.10 คาจางพนักงานธุรการกลุมการเงิน 63,000    
 3.11 คาจางธรุการกลุมอํานวยการ 63,000   

 



 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

งบบริหาร
จัดการ 

งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวม 

 3.12 คาสาธารณูปโภคจําแนกเปน : 812,000   
       - คาไฟฟา    
       - คาน้ําประปา     
       - คาโทรศัพท    
       - คาไปรษณียโทรเลข    

 3.13 คาเชาคอมพิวเตอร   199,800   
 3.14 กันไวเพ่ือรองรับนโยบายเรงดวน 100,000   

 
ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งบภารกิจกลุม จําแนกรายกลยุทธ  
                ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ปงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

กลยุทธ 
งบภารกิจกลุม งบพัฒนาคุณภาพ รวมท้ังหมด 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3 0 0 0 3 0 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ

สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน 

2 182,000 5 1,824,905 7 2,006,905 

กลยุทธท่ี 3  สงเสรมิสนับสนุนพัฒนา  
ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 50,000 4 407,650 5 457,650 

กลยุทธท่ี 4   สรางโอกาส ความเสมอภาค
และเทาเทียมทางการศึกษา 

1 0 
 

3 118,000 4 118,000 

กลยุทธท่ี ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

1 0 0 0 1 0 

กลยุทธท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจดัการและ
สงเสริมการมสีวนรวม 

11 855,725 
 

3 461,720 14 1,317,445 

รวม 6 กลยุทธ 19 1,087,725 15 2,812,275 34 3,900,000 

 

  

 



 
 

ตารางแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
                ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จําแนกตามกลยุทธ/โครงการ  

 
ท่ี กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจําปงบประมาณ 2521 

0 นางศรีวิภา  
            หิรัญสถิตย 

กลุมสงเสรมิฯ  

2 จัดงานวันคลายสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 
ประจําป 2562 

0 นางธนัญญาณ  
              เกตุแกว 

กลุมสงเสรมิฯ  

3 การเสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรม และ              
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 
(โรงเรียนสุจรติ) 

0 นางสุมาล ี
              บุญรัศม ี

กลุมสงเสรมิฯ  

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 1 0    

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสรมิการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

1 มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน ปการศึกษา 
2561 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ            
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 68  
การศึกษา  2561) 

1,004,905 นางธนัญญาณ  
              เกตุแกว 

กลุมสงเสรมิฯ  

2 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย และ
พัฒนาการอานออกเขียนได 

150,000 นางสาวศิริเพ็ญ 
             เพชรรัตน 

กลุมนิเทศฯ  

3 การจัดการเรยีนรูบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” 70,000 นางดลพรรณ  
              ทองแดง 

กลุมนิเทศฯ  

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 100,000 นางชนิกา  ดวงจักร กลุมนิเทศฯ  

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความ
เขาใจในทางการประเมินทักษะการคิด แกปญหา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

32,000 นายติณณพัศ   
            กล่ําจีน 

กลุมนิเทศฯ  

6 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET                
ของเครือขายสถานศึกษา 

150,000 นางพิมพพันธ 
          เฮงประดิษฐ 

กลุมนิเทศฯ  

7 แขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

500,000 นางสุคนธ  ลองวิไล กลุมสงเสรมิฯ  

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 2 2,006,905    

กลยุทธท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนพัฒนา  ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 การพัฒนาผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

210,000 นางกชนิกา  
             วงศวรนุช 

กลุมพัฒนาฯ  

2 การพัฒนาเสริมสมรรถนะความเปนมืออาชีพ
ของการบริหารจดัการองคกร 

97,650 นางกชนิกา 
            วงศวรนุช 

กลุมนิเทศฯ  

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครื่องมอืวัดผลและ
ประเมินผลขอสอบ แบบเลือกตอบและเขียนตอบ 

50,000 นายติณณพัศ  
             กล่ําจีน 

กลุมนิเทศฯ  

 

 

 



 
 

ท่ี กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษการออกเสียง แบบโฟนิคส 
(Phonics) 

50,000 นางนภวรรณ 
       สุวรรณประสม 

กลุมนิเทศฯ  

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
กระบวนการอานคดิวิเคราะหและเขียน 

50,000 นางณัฏฐฎาพร 
         เพชรัตนมณุ ี

กลุมนิเทศฯ  

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 3 457,650    

กลยุทธท่ี 4   สรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมทางการศึกษา 

1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

0 น.ส.วินิจ  ชัยหาญ กลุมสงเสรมิฯ ใชงบจาก
สพฐ. 

2 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ประจําป 2562 28,000 น.ส.วินิจ  ชัยหาญ กลุมสงเสรมิฯ  

3 ประชุมสมัมนา การสงเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี
ความสุข 

30,000 น.ส.วินิจ  ชัยหาญ กลุมสงเสรมิฯ  

4 พัฒนาเครือขายบุคลากรดาน ICT 60,000 นางกาลัญ ู
         นฤปยะกุล 

กลุมสงเสรมิ
ทางไกล  (ICT) 

 

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 4 118,000    

กลยุทธท่ี ๕  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต                  
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

0 นางสุมาล ี
              บุญรัศม ี

กลุมสงเสรมิฯ  

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 5 0    

กลยุทธท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจดัการและสงเสริมการมีสวนรวม 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

62,150 น.ส.อัญชิษฐา 
          ทาตะภริมย 

นโยบายและแผน  

2 ตรวจสอบขอมลูนักเรียนรายบุคคล ความซ้ําซอน  
และการเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัวประจําปการศึกษา 2561 

53,575 นางกาลัญ ู
         นฤปยะกุล 

กลุมสงเสรมิ
ทางไกล (ICT) 

 

3 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา 

80,000 น.ส.ณัฐธภา  ชูเย็น หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

 

4 นิเทศติดตามกํากับ และประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท้ังระบบโดยใชเครือขาย
สถานศึกษาเปนฐาน 

150,000 นายธรรมชาต ิ  
              ทองแดง 
   

กลุมนิเทศฯ  

5 ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศนสํานักงาน            
เพ่ือรองรับการใหบริการ 

120,000 นายพิษณ ุ       
             ธรรมรัตน 

กลุมอํานวยการ  

6 พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาสูมืออาชีพ 300,000 นางดารณ ี บุญสุย กลุมอํานวยการ  

7 พัฒนาชีวิตครูขาราชการคร ูบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจางประจํากอนวัยเกษียณ 

50,000 นางพรณภสัร   
              บุญเลิศ 

กลุมอํานวยการ  

8 การยกระดับคณุภาพการเขียนหนังสือราชการ 
สูมืออาชีพ 

50,000 นางพรจิตร  
          จันทสุวรรณ 

กลุมอํานวยการ  

 

 



 
 

ท่ี กลยุทธ/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ กลุมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

กลยุทธท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจดัการและสงเสริมการมีสวนรวม (ตอ) 

9 พัฒนาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 
และเว็ปไซตโรงเรียน 

120,000 นางกาลัญ ู
            นฤปยะกุล 

กลุมสงเสรมิ
ทางไกล  (ICT) 

 

10 พัฒนาระบบตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

20,000 นางพิมพพันธ 
          เฮงประดิษฐ 

กลุมนิเทศฯ  

11 สรางความเขมแข็งระบบประกันคณุภาพภายใน 
 เพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก 

100,000 น.ส.ศิรเิพ็ญ 
             เพชรรัตน 

กลุมนิเทศฯ  

12 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ.2562 

50,000 นางสมบูรณ   
              หนูสังข 

กลุมนโยบายและ
แผน 

 

13 โครงการสงเสริมสนับสนุนนําเทคโนโลยดีิจิทัล 
มาใชเพ่ือการเรียนการสอน 

74,720 นางกาลัญ ู
         นฤปยะกุล 

กลุมสงเสรมิ
ทางไกลฯ  (ICT) 

 

14 ติดตามการจดัการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) 

87,000 นางพัชรินทร  
              ไชยบุตร 

กลุมสงเสรมิ
ทางไกล  (ICT) 

 

 รวมงบประมาณกลยุทธท่ี 6 1,317,445    

 รวม 34 โครงการ   เปนเงิน 3,900,000    

 



 
 

แผนการใชจายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 

  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดจัดทําพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  
ข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และดําเนินการ
บริหารสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  โดยแบง
ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 1. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน เปนเงิน  600,000  บาท  
 2. คาใชจายในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน   
400,000 บาท    
  
ตารางแสดงคาใชจายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาสงขลา เขต 2  จําแนกรายจาย  
 

ท่ี รายการ 

งบประมาณ 

คาใชจายการ
บริหารสํานักงาน 

คาใชจายในการ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
รวม 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 600,000 400,000 1,000,000 

1 คาใชจายในการบริหารสํานกังาน -   
 1.1 คาจางลูกจาง 195,000   
 1.2 คาสาธารณูปโภค 240,000   
 1.3 คาใชสอย วัสด ุ       165,000    
2 คาใชจายในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา - 
400,000  

  

 



 
 

ตารางแสดงจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 ของ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จําแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ท่ี ดาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ดานท่ี 1 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และพระบรมวงศานุวงศ 

1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการจดัการเรียนรู
บูรณาการ “ศาสตรพระราชา” 

0 กลุมนิเทศ ฯ นางดลพรรณ/
น.ส.นรีนาถ  

 

2 โครงการจติอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสตูร
พ้ืนฐาน" 

0 กลุมพัฒนาบุคคล นางกชนิกา  

3 จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 
NEW DLTV 

65,000 สงเสริมการศึกษา
ทางไกล 

นางสุวรรณ ี  

 รวมดานท่ี 1 65,000    

ดานท่ี 2 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 

4 โครงการโรงเรยีนรวมพัฒนา Partnership 
School Project 

0 กลุมนิเทศ ฯ นายธรรมชาต ิ  

5 โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจําตาํบล 0 กลุมนิเทศ ฯ นายธรรมชาต ิ  

6 โครงการโรงเรยีนประชารัฐ 0 กลุมนิเทศ ฯ นางชนิกา  

 รวมดานท่ี 2 0    

ดานท่ี 3 โครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7 เดินหนา และพัฒนาการอานออก เขียนได                 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒20,000 กลุมนิเทศฯ น.ส.ศิริเพ็ญ   

8 โครงการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Big Data) 

30,000 สงเสริมการศึกษา
ทางไกล 

นางสุวรรณี  

9 โครงการจดัตั้งกลุมโรงเรียน 0 กลุมนิเทศฯ นายนิพล  

10 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก 15,000 กลุมนโยบายและแผน น.ส.อัญชิษฐา  

11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

50,000 กลุมนิเทศ ฯ นายธรรมชาต ิ  

12 โครงการสรางเครือขายและความรวมมือในการ
จัดการศึกษาระหวาง สพฐ. กับ สอศ. และ
หนวยงานทางการศึกษาอ่ืน 

0 กลุมสงเสรมิการจดั
การศึกษา 

นางกาญจนา  

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการจดั
อาหารกลางวันท่ีมีคณุภาพในโรงเรียนโดยใช
โปรแกรม Thai School Lunch" 

20,000 กลุมสงเสรมิการจดั
การศึกษา 

นางสุคนธ  

 

 

 

 



 
 

ท่ี ดาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ กลุมท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

14 โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 0 สงเสริมการศึกษา
ทางไกล 

นางสุวรรณี  

15 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 0 กลุมนิเทศฯ นางนภวรรณ  

16 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

0 กลุมนิเทศ น.ส.ศิรเิพ็ญ  

 รวมดานท่ี 3 335,000    

 รวม 16 โครงการ   เปนเงิน 400,000    
 

 


