
 

แผนการใชจายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือดําเนินการบริหารสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ                 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ไดบริหารจัดการงบประมาณโดยกําหนดกรอบการบริหารตามนโยบาย ประเด็นกลยุทธ 
เปาหมาย และจุดเนนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนด รวมท้ังคํานึงถึงวัตถุประสงค 
เปาหมาย ประเด็นกลยุทธ จุดเนน และความสําเร็จของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ไดบริหารงบประมาณ โดยแบงออกเปน 3  สวน ดังนี ้
 1. งบบริหารจัดการสํานักงาน จัดสรรเปนงบประจําสําหรับเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน 
เปนเงิน  3,000,000  บาท  
 2. งบพัฒนาตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน  จํานวน 11  โครงการ จํานวนเงิน 445,150 บาท   
 3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ จํานวน 18 โครงการ จํานวนเงิน 1,554,850 บาท   
 

ตารางท่ี 11 งบบริหารจัดการสํานักงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   สงขลา เขต 2 จําแนกรายจาย  
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

งบบริหาร
จดัการ 

งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวม 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,000,000 2,000,000 5,000,000 
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจกลุม -   
2 งบพัฒนาคุณภาพการตามประเด็นกลยุทธ  -   
3 งบบริหารจัดการ 3,000,000 -  
 3.1 วัสดุสํานักงาน 400,000    
 3.2 คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ 220,000    
 3.3 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง        40,000    
 3.4 คาซอมแซมครุภัณฑ 50,000    
 3.5 คาใชจายในการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ       60,000  
  

 3.6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,000    
 3.7 คาจางถายเอกสาร 110,000    
 3.8 คาจางทําความสะอาด(กลุมนิเทศฯ)        12,000    
 3.9 คาจางพนักงานบริการ จํานวน 3 ราย       324,000    
 3.10 คาจางพนักงานธุรการกลุมการเงิน 144,000    
 3.11 คาจางธรุการกลุมอํานวยการ 156,000   
 3.12 คาจางเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 156,000   
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

งบบริหาร
จดัการ 

งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวม 

 3.13 คาจางธุรการกลุมบุคคล 100,000   
 3.13 คาสาธารณูปโภคจําแนกเปน : 925,600   
       - คาไฟฟา    
       - คาน้ําประปา     
       - คาโทรศัพท    
       - คาไปรษณียโทรเลข    

 3.14 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย   3,600   
 3.15 คาบําบัดน้ําเสีย   5,000   
 3.16 คาใชจายในการประชุม 33,800   
 3.14 กันไวเพ่ือรองรับนโยบายเรงดวน 120,000   

 
ตารางแสดงจาํนวนโครงการและงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งบภารกิจกลุม จําแนกตามประเด็น              
                กลยุทธ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ประเด็นประเด็นกลยุทธ 
งบภารกิจกลุม งบพัฒนาคุณภาพ รวมท้ังหมด 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ประเด็นกลยุทธท่ี 1 จดัการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง    

1 5400 3 105,600 4 111,000 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2  พัฒนาคณุภาพผูเรยีนและ
สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

1 53,400 1 432,765 2 486,165 

ประเด็นกลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรยีน 

3 199,000 6 580,000 9 779,000 

ประเด็นกลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

3 100,000 3 128,795 6 228,795 

ประเด็นกลยุทธท่ี ๕ จดัการศึกษาเพ่ือเสรมิสราง
คุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

0 0 1 9,190 1 9,190 

ประเด็นกลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการ
และจดัการศกึษาโดยใชเทคโนโลยดีจิิทัล (Digital 
Technology)  และสงเสรมิการมสีวนรวมเพ่ือ
พัฒนามุงสู  Thailand ๔.๐ 

3 87,350 4 298,500 7 385,850 

รวม 6 ประเด็นกลยุทธ 11 445,150 18 1,554,850 29 2,000,000 
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ตารางแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
                 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามประเด็นกลยุทธ/โครงการ  

 

ท่ี ประเด็นกลยุทธ/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ประเด็นกลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1 การจัดการเรียนรูบูรณาการ                  
“ศาสตรพระราชา” 

28,100 นางดลพรรณ กลุมนิเทศฯ  

2 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 50,000 นางดลพรรณ กลุมนิเทศฯ  
3 การเสริมสรางความเข็มแข็งสภานักเรียน 

สงขลา เขต 2 
5,400 น.ส.วินิจ กลุมสงเสริมฯ  

4 สรางภูมิคุมกันภัยนักเรียนฯ 27,500 นางศรีวิภา กลุมสงเสริมฯ  
 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 1 111,000    

ประเด็นกลยุทธท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

53,400 นางชนิกา กลุมนิเทศฯ  

2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ)                                 

432,765 นางธนัญญญาณ กลุมสงเสริมฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 2 486,165    

ประเด็นกลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 

1 "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
จากผลการสอบ O -NET และ NT" 

100,000 นายนิพล กลุมนิเทศฯ  

2 การพัฒนาเสริมสมรรถนะผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง 

120,000 นางกชนิกา กลุมพัฒนาฯ  

3 "พัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อดิจิทัล
และหองสมุดเพ่ือการเรียนรู" 

60,000 นายพิรม กลุมนิเทศฯ  

4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

130,000 น.ส.ศิริเพ็ญ กลุมนิเทศฯ  

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 100,000 นางชนิกา กลุมนิเทศฯ  

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด              
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางเปน
กระบวนการ โดยครูผูประสานงาน              
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ระดับประถมศึกษา (PEER Center) 

70,000 นางนภวรรณ กลุมนิเทศฯ  
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ท่ี ประเด็นกลยุทธ/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ประเด็นกลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 

7 เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือสรางเสริมศักยภาพของการจัด
การศึกษา  

105,000 นางเพียรเพ็ญ กลุมบุคคลฯ  

8 โครงการประชุมผูบริหารโรงเรียน 73,000 นางดารณี กลุมอํานวยการ  

9 แนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ  ประจาํป 2563 

21,000 น.ส.วินิจ กลุมสงเสริมฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 3 779,000    

ประเด็นกลยุทธท่ี 4  สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (แผนการ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก) 

18,795 น.ส.อัญชิษฐา กลุมแผนฯ  

2 สงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชเพ่ือการเรียนการสอน 

60,000 นางพัชรินทร กลุม ICT  

3 พัฒนาการศึกษาทางดวยเทคโนโลยี
การศึกษาไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

50,000 นางพัชรินทร กลุม ICT  

4 นิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษา 

100,000 นายธรรมชาต ิ กลุมนิเทศฯ  

5 ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณงบ
ประจาํป 2553 

- นางรัตนา กลุมแผนฯ  

6 จัดทําขอมูลประชากรวัยเรียน ป 2563 - น.ส.วินิจ กลุมสงเสริมฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 4 228,795    

ประเด็นกลยุทธท่ี ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
                        และการเปล่ียนแปลงของโลก 
1 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัด

กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9,190 นางสุมาลี กลุมสงเสริมฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 5 9,190    
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ประเด็นกลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
                           และสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนามุงสู  Thailand ๔.๐ 
1 "ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 
2565 และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563   

42,350 น.ส.อัญชิษฐา กลุมแผนฯ  

2 "พัฒนาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
และBig Data ของเขตพ้ืนท่ี 

120,000 นางกาลัญู กลุม ICT  

3 พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการระบบ
บริหารการเงินและพัสดุยุค 4.0 

45,000 น.ส.วรนัน กลุมการเงิน  

4 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

33,500 นางพิมพพันธ กลุมนิเทศฯ  

5 "จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

25,000 นางสมบูรณ กลุมแผนฯ  

6 การจัดทํารายงานผลการติดตาม
ประเมินผล ตามนโยบาย สพฐ. 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

20,000 นางสมบูรณ กลุมแผนฯ  

7 สรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

100,000 น.ส.ศิริแพ็ญ กลุมนิเทศฯ  

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท่ี 6 385,850    

 รวม 29  โครงการ 2,000,000    
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