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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

ส่วนที่ 3 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินการบริหารส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้บริหารจัดการงบประมาณโดยก าหนดกรอบการบริหารตามนโยบาย ประเด็น     
กลยุทธ์ เป้าหมาย และจุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด รวมทั้งค านึงถึง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็นกลยุทธ์ จุดเน้น และความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ไดบ้ริหารงบประมาณ โดยแบ่งออกเป็น 3  ส่วน ดังนี้ 
 1. งบบริหารจัดการส านักงาน จัดสรรเป็นงบประจ าส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน 
เป็นเงิน 3,233,600 บาท  
 2. งบพัฒนาตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 422,000  บาท  
 3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ์ จ านวน 17 โครงการ จ านวนเงิน 1,766,400 บาท   
 
ตารางที่ 17  งบบริหารจัดการส านักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สงขลา เขต 2 จ าแนกรายจ่าย  
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

งบบริหาร
จัดการ 

งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวม 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,233,600 2,188,400 5,422,000 
1 งบพัฒนาคุณภาพการตามประเด็นกลยุทธ์  - 1,605,000  
2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจกลุ่ม - 583,400  
3 งบบริหารจัดการ 3,233,600 -  
 3.1 วัสดุส านักงาน 500,000    
 3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 200,000    
 3.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง    100,000    
 3.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000    
 3.5 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   40,000    
 3.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000    
 3.7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 80,000    
 3.8 ค่าจ้างท าความสะอาด (กลุ่มนิเทศฯ)     12,000    
 3.9 ค่าจ้างพนักงานบริการ จ านวน 3 ราย   324,000    
 3.10 ค่าจ้างนักการภารโรง จ านวน 1 ราย     108,000    
 3.11 ค่าจ้างพนักงานธุรการกลุ่มการเงิน 1 ราย 144,000    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

งบบริหาร
จัดการ 

งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวม 

 3.12 ค่าจ้างธรุการกลุ่มอ านวยการ 1 ราย 156,000   
 3.13 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ราย 156,000   
 3.14 ค่าจ้างธุรการกลุ่มบุคคล 1 ราย 156,000   
 3.15 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนโยบายและแผน      

        1 ราย 
144,000   

 3.16 ค่าสาธารณูปโภคจ าแนกเป็น : 800,000   
       - ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าประปา/ค่าไปรษณีย์โทรเลข    
         ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต    

 3.17 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย   3,600   
 3.18 ค่าบ าบัดน้ าเสีย   5,000   
 3.19 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 35,000   
 3.20 กันไว้เพ่ือรองรับนโยบายเร่งด่วน 100,000   

 
ตารางที่ 18 จ านวนโครงการและงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งบภารกิจกลุ่ม จ าแนกตามประเด็น              
                กลยุทธ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ประเด็นประเด็นกลยุทธ์ งบภารกิจกลุ่ม งบพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งหมด 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง    1 27,000 2 60,000 3 87,000 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

1 0 1 380,000 2 380,000 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

1 100,000 8 720,000 9 820,000 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2 0 3 240,000 5 240,000 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1 0 0 0 1 0 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และจดัการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยดีจิิทัล (Digital 
Technology)  และส่งเสรมิการมสี่วนร่วม                
เพื่อพัฒนามุ่งสู ่ Thailand ๔.๐ 

8 295,000 3 366,400 11 661,400 

รวม 6 ประเด็นกลยุทธ ์ 14 422,000 17 1,766,400 31 2,188,400 
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ตารางที่ 19  แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
                 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามประเด็นกลยุทธ์/โครงการ  

 

ที ่ ประเด็นกลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1 การจัดการเรยีนรู้บรูณาการ “ศาสตร์พระราชา”      30,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางดลพรรณ  
          ทองแดง 

 

2 การขับเคลื่อนโรงเรียนคณุธรรม สพฐ.      27,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางดลพรรณ  
         ทองแดง 

 

3 สร้างภมูิคุ้มกันภยัคุกคามในรูปแบบใหม่      30,000   กลุ่มส่งเสรมิฯ  นางศรีวิภา   
       หิรัญสถิตย ์ 

 

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท์ี่ 1 87,000    

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  70                   
ปีการศึกษา 2564 (ส่งเสริมความเป็นเลิศ              
ทางวิชาการ) 

      380,000   กลุ่มส่งเสรมิฯ  นางธนัญญาณ ์   
           เกตุแก้ว 

 

2 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด 

-  กลุ่มส่งเสรมิฯ  นางสุมาล ี  
           บุญรัศมี   

 

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท์ี่ 2 380,000    

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครผูู้สอนให้มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

      90,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางนภวรรณ  
   สุวรรณประสม   

 

2 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย     100,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางสาวศิริเพญ็   
        เพชรรัตน์ 

 

3 ส่งเสริมพัฒนาการของผูเ้รียนระดบัปฐมวัย       80,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางชนิกา   
        ดวงจักร ์             

 

4 พัฒนาการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน       70,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางจารุวรรณ   
      ประสานสงฆ ์

 

5 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ     180,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางชนิกา  
          ดวงจักร ์

 

6 สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคณุภาพภายใน เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

      90,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางสาวศิริเพญ็           
         เพชรรัตน์ 

 

7 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
ทักษะการแก้ปัญหา ส าหรับการเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
ตามแนวทางการประเมิน ของ PISA 

      40,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางสาวสุภาวด ี  
           จันเกื้อ 

 

8 พัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาองักฤษให้กับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) 

      70,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางนภวรรณ  
    สุวรรณประสม   
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ที ่ ประเด็นกลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

9 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง 

    100,000   กลุ่มพัฒนาฯ  นางสาวศรีพิมพ ์  
           จิตภักด ี

 

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท์ี่ 3 820,000    

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1 นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูด้้วยแพลตฟอรม์ทาง
การศึกษา (DEEP) 

      40,000   กลุ่มนิเทศฯ  นายพิรม บุญญคง  
          และคณะ 

 

2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม สพป.สงขลา 
เขต ๒ 

    120,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางชนกนันท์   
       จิตประพันธ์ 

 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

      80,000   กลุ่ม ICT  นางพัชรินทร์   
          ไชยบุตร 

 

4 การเกณฑ์เด็กเข้าเรยีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ของปีการศึกษา 2564 “ 

 -     กลุ่มส่งเสรมิฯ  นางสาววินิจ   
        ชัยหาญ 

 

5 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครอง
นักเรียนของสถานศึกษา 

 -  กลุ่มส่งเสรมิฯ  นางสาวนริสมา   
          เพ็ชรแก้ว 

 

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท์ี่ 4 240,000    

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                        และการเปลีย่นแปลงของโลก 
1 ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 -  กลุ่มส่งเสรมิฯ  นางสุมาล ี  

         บุญรัศม ี  
 

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท์ี่ 5 -    

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
                           และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มเพ่ือพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 
1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
โดยการใช้โปรแกรมระบบการบรหิารจัดการ
สถานศึกษา (School MIS) 

      85,000   กลุ่มนิเทศฯ  นางสาวสุภาวด ี  
          จันเกื้อ 

 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรยีนรู้การทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561–
2565(ทบทวนปี 2564)และจดัท าแผนปฏิบัติการ     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    45,450  (อนุมัติแล้ว) 
กลุ่มแผนฯ  

นางสาวอัญชิษฐา   
       ทาตะภิรมย ์

 

3 โครงการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

      20,000   กลุ่มแผนฯ  ว่าท่ี ร.ต.อนุชาต ิ  
            จูวัตร์ 

 

4 การติดตาม ประเมินผลตามนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ สพฐ.ประจ าปีงบประมาณ 2564 

      17,600   กลุ่มแผนฯ  ว่าท่ี ร.ต.อนุชาต ิ   
           จูวัตร์ 

 

5 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
การศึกษา 

     120,000   กลุ่มนิเทศฯ  นายธรรมชาติ  
      ทองแดง           
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ที ่ ประเด็นกลยุทธ์/โครงการ งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6 เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงาน                    
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
ตามหลักธรรมาภิบาล” 

40,000  กลุ่มบุคคล  นางสุจาร ี  
         ศรีสัมพุทธ 

 

7 พัฒนาการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและ                    
Big Data ของเขตพื้นท่ี” 

90,000  กลุ่ม ICT  นางพัชรินทร์   
         ไชยบุตร 

 

8 พัฒนาระบบตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

62,000  กลุ่มนิเทศฯ  นางชนกนันท์  
       จิตประพันธ์ 

 

9 โครงการประชุมผู้บริหาร 172,500  กลุ่ม
อ านวยการ  

นางกันต์กนิษฐ์   
      กฤตย์วุฒิกร 

 

10 โครงการประชุมจดัท าข้อมูลสภาพอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8,000  กลุ่มบุคคล  นางสาวนุชาดา   
          คงสะอาด 

 

11 เสรมิสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของ สพป.สงขลา เขต 2 

  -     กลุ่มส่งเสรมิฯ  นางสาวศศิมน    
        ยางทอง  

 

 รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธท์ี่ 6 661,400    

 รวม 31  โครงการ 2,188,400    
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