แผนการใชจายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต 2 ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อดํ า เนิน การบริห ารสํานักงานและพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามบริบ ทของ
เขตพื้นที่การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ไดบริหารจัดการงบประมาณโดยกําหนดกรอบการบริหารตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และ
จุดเนนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด รวมทั้งคํานึงถึงวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ
จุดเนน และความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 จําแนกรายจาย
ที่

รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจกลุม
2 งบพัฒนาคุณภาพการตามกลยุทธ
3 งบบริหารจัดการ
3.1 วัสดุสํานักงาน
3.2 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ
3.3 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
3.4 คาซอมแซมครุภัณฑ
3.5 คาใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
3.6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
3.7 คาจางถายเอกสาร
3.8 คาจางทําความสะอาด(กลุมนิเทศฯ)
3.9 คาจางพนักงานบริการ จํานวน 3 ราย
3.10 คาจางพนักงานธุรการกลุมการเงิน
3.11 คาจางธุรการกลุมอํานวยการ

งบประมาณ

งบพัฒนาคุณภาพ
งบบริหาร
รวม
การศึกษา
จัดการ
3,100,000 3,900,000 7,000,000
3,100,000
520,000
281,200
150,000
75,000

100,000
200,000
200,000
12,000
324,000
63,000
63,000

ที่

งบประมาณ

รายการ

งบพัฒนาคุณภาพ
งบบริหาร
การศึกษา
จัดการ
812,000

3.12 คาสาธารณูปโภคจําแนกเปน :
- คาไฟฟา
- คาน้ําประปา
- คาโทรศัพท
- คาไปรษณียโทรเลข
3.13 คาเชาคอมพิวเตอร
3.14 กันไวเพื่อรองรับนโยบายเรงดวน

รวม

199,800
100,000

ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งบภารกิจกลุม จําแนกรายกลยุทธ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2562
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมสนับสนุนพัฒนา
ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลยุทธที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค
และเทาเทียมทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สงเสริมการมีสวนรวม
รวม 6 กลยุทธ

งบภารกิจกลุม
โครงการ งบประมาณ
3
0
2
182,000

งบพัฒนาคุณภาพ
รวมทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
0
0
3
0
5
1,824,905
7
2,006,905

1

50,000

4

407,650

5

457,650

1

0

3

118,000

4

118,000

1

0

0

0

1

0

11

855,725

3

461,720

14

1,317,445

19

1,087,725

15

2,812,275

34

3,900,000

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

กลยุทธ/โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กลุมทีร่ ับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1
2
3

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจําปงบประมาณ 2521
จัดงานวันคลายสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
ประจําป 2562
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
(โรงเรียนสุจริต)
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 1

0
0
0

นางศรีวิภา
กลุมสงเสริมฯ
หิรัญสถิตย
นางธนัญญาณ
กลุม สงเสริมฯ
เกตุแกว
นางสุมาลี
กลุม สงเสริมฯ
บุญรัศมี

0

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
1

3

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา
2561 สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
การศึกษา 2561)
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และ
พัฒนาการอานออกเขียนได
การจัดการเรียนรูบรู ณาการ “ศาสตรพระราชา”

4

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

100,000

5

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความ
เขาใจในทางการประเมินทักษะการคิด แกปญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
ของเครือขายสถานศึกษา
แขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 2

32,000

นายติณณพัศ
กล่ําจีน

150,000

นางพิมพพันธ
กลุมนิเทศฯ
เฮงประดิษฐ
นางสุคนธ ลองวิไล กลุม สงเสริมฯ

2

6
7

1,004,905

150,000
70,000

500,000

นางธนัญญาณ
เกตุแกว

กลุมสงเสริมฯ

นางสาวศิริเพ็ญ
กลุมนิเทศฯ
เพชรรัตน
นางดลพรรณ
กลุม นิเทศฯ
ทองแดง
นางชนิกา ดวงจักร กลุม นิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

2,006,905

กลยุทธที่ 3 สงเสริมสนับสนุนพัฒนา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
2
3

การพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
การพัฒนาเสริมสมรรถนะความเปนมืออาชีพ
ของการบริหารจัดการองคกร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลขอสอบ แบบเลือกตอบและเขียนตอบ

210,000
97,650
50,000

นางกชนิกา
กลุมพัฒนาฯ
วงศวรนุช
นางกชนิกา
กลุม นิเทศฯ
วงศวรนุช
นายติณณพัศ
กลุม นิเทศฯ
กล่ําจีน

ที่
4
5

กลยุทธ/โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษการออกเสียง แบบโฟนิคส
(Phonics)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
กระบวนการอานคิดวิเคราะหและเขียน
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 3

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กลุมทีร่ ับผิดชอบ หมายเหตุ

50,000

นางนภวรรณ
กลุมนิเทศฯ
สุวรรณประสม

50,000

นางณัฏฐฎาพร
เพชรัตนมุณี

กลุมนิเทศฯ

0

น.ส.วินิจ ชัยหาญ

กลุมสงเสริมฯ

28,000

น.ส.วินิจ ชัยหาญ

กลุมสงเสริมฯ

ประชุมสัมมนา การสงเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี
ความสุข
พัฒนาเครือขายบุคลากรดาน ICT

30,000

น.ส.วินิจ ชัยหาญ

กลุมสงเสริมฯ

60,000

รวมงบประมาณกลยุทธที่ 4

118,000

นางกาลัญู
นฤปยะกุล

กลุมสงเสริม
ทางไกล (ICT)

457,650

กลยุทธที่ 4 สรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมทางการศึกษา
1
2
3
4

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2562

กลยุทธที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 5

0

นางสุมาลี

0

บุญรัศมี

กลุมสงเสริมฯ

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม
1
2
3
4
5
6
7
8

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตรวจสอบขอมูลนักเรียนรายบุคคล ความซ้ําซอน
และการเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัวประจําปการศึกษา 2561
พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา
นิเทศติดตามกํากับ และประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบโดยใชเครือขาย
สถานศึกษาเปนฐาน
ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศนสํานักงาน
เพื่อรองรับการใหบริการ
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาสูมืออาชีพ
พัฒนาชีวิตครูขาราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจางประจํากอนวัยเกษียณ
การยกระดับคุณภาพการเขียนหนังสือราชการ
สูมืออาชีพ

62,150
53,575

น.ส.อัญชิษฐา
นโยบายและแผน
ทาตะภิรมย
นางกาลัญู
กลุมสงเสริม
นฤปยะกุล
ทางไกล (ICT)

80,000

น.ส.ณัฐธภา ชูเย็น

150,000

นายธรรมชาติ
ทองแดง

120,000

นายพิษณุ

300,000
50,000
50,000

หนวยตรวจสอบ
ภายใน
กลุมนิเทศฯ
กลุมอํานวยการ

ธรรมรัตน
นางดารณี บุญสุย กลุมอํานวยการ
นางพรณภัสร
กลุมอํานวยการ
บุญเลิศ
นางพรจิตร
กลุม อํานวยการ
จันทสุวรรณ

ใชงบจาก
สพฐ.

ที่

กลยุทธ/โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กลุมทีร่ ับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม (ตอ)
9
10
11
12
13
14

พัฒนาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
และเว็ปไซตโรงเรียน
พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562
โครงการสงเสริมสนับสนุนนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชเพื่อการเรียนการสอน
ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV)
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 6

120,000

1,317,445

รวม 34 โครงการ เปนเงิน

3,900,000

20,000
100,000
50,000
74,720
87,000

นางกาลัญู
นฤปยะกุล
นางพิมพพันธ
เฮงประดิษฐ
น.ส.ศิรเิ พ็ญ
เพชรรัตน
นางสมบูรณ
หนูสังข
นางกาลัญู
นฤปยะกุล
นางพัชรินทร
ไชยบุตร

กลุมสงเสริม
ทางไกล (ICT)
กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ
กลุมนโยบายและ
แผน
กลุมสงเสริม
ทางไกลฯ (ICT)
กลุมสงเสริม
ทางไกล (ICT)

แผนการใชจายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต 2 ได จั ด ทํ า พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดําเนินการ
บริหารสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบง
ออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. คาใชจายในการบริหารสํานักงาน เปนเงิน 600,000 บาท
2. ค าใช จ ายในการดํ าเนิ นงานตามแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา จํ านวน 6 โครงการ เป นเงิ น
400,000 บาท
ตารางแสดงคาใชจายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จําแนกรายจาย
งบประมาณ
ที่

รายการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1 คาใชจายในการบริหารสํานักงาน
1.1 คาจางลูกจาง
1.2 คาสาธารณูปโภค
1.3 คาใชสอย วัสดุ
2 คาใชจายในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

คาใชจายการ
บริหารสํานักงาน

600,000
195,000
240,000
165,000
-

คาใชจายในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

รวม

400,000 1,000,000

400,000

ตารางแสดงจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 ของ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จําแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

ดาน/โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ดานที่ 1 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ
1
2
3

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการจัดการเรียนรู
บูรณาการ “ศาสตรพระราชา”
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตร
พื้นฐาน"
จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
NEW DLTV
รวมดานที่ 1

กลุมที่
รับผิดชอบ

0

กลุมนิเทศ ฯ

0

กลุมพัฒนาบุคคล

65,000

สงเสริมการศึกษา
ทางไกล

นางสุวรรณี

65,000

นางดลพรรณ/
น.ส.นรีนาถ
นางกชนิกา

ดานที่ 2 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
4

0

กลุมนิเทศ ฯ

นายธรรมชาติ

5

โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership
School Project
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

0

นายธรรมชาติ

6

โครงการโรงเรียนประชารัฐ

0

กลุมนิเทศ ฯ
กลุมนิเทศ ฯ

รวมดานที่ 2

นางชนิกา

0

ดานที่ 3 โครงการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7
8
9

เดินหนา และพัฒนาการอานออก เขียนได
ปการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)
โครงการจัดตั้งกลุม โรงเรียน

๒20,000

กลุมนิเทศฯ

น.ส.ศิริเพ็ญ

30,000

สงเสริมการศึกษา
ทางไกล

นางสุวรรณี

กลุมนิเทศฯ

นายนิพล

0

10 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

15,000

กลุมนโยบายและแผน

น.ส.อัญชิษฐา

11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพนื้ ที่เปนฐานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12 โครงการสรางเครือขายและความรวมมือในการ
จัดการศึกษาระหวาง สพฐ. กับ สอศ. และ
หนวยงานทางการศึกษาอื่น
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการจัด
อาหารกลางวันที่มีคณ
ุ ภาพในโรงเรียนโดยใช
โปรแกรม Thai School Lunch"

50,000

กลุมนิเทศ ฯ

นายธรรมชาติ

0

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

นางกาญจนา

20,000

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

นางสุคนธ

หมายเหตุ

ที่

ดาน/โครงการ

งบประมาณ

14 โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

0

15 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

0

16 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
รวมดานที่ 3

0

รวม 16 โครงการ เปนเงิน

335,000

400,000

ผูรับผิดชอบ

กลุมที่
รับผิดชอบ

สงเสริมการศึกษา
ทางไกล

นางสุวรรณี

กลุมนิเทศฯ

นางนภวรรณ

กลุมนิเทศ

น.ส.ศิรเิ พ็ญ

หมายเหตุ

