
 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค ำน ำ 

 
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นเอกสารที่ 

    จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ซึ่งได้รับงบประมาณ  
    จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 
 

   กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สำรบัญ 

            
หน้า 

ค ำน ำ 
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      

     - การจัดสรรค่าใช้จ่ายงบบริหารส านักงาน         1  
     - พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษาชุมพร เขต 2                    1 

การบริหารจัดการส านักงาน จ าแนกตามภารกิจ        2 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามนโยบาย             3 
แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการส านักงาน      5 
แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย     6 
ภาคผนวก 

      คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

งบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดสรรเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
ที ่ รายการ จ านวนเงินงบประมาณ 
1 การบริหารจัดการส านักงาน 3,000,000.- 
2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย และบริบทของ สพป.ชพ.2 2,360,710.- 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 5,360,710.- 
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1. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   จ ำนวน  3,000,000 บำท 
    จ าแนกตามภารกิจงาน ดังนี้ 

ที ่ รายการ รวมทั้งป ี ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

ผู้รับผิดชอบ 

ก ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ 2,600,000      
กลุ่มการเงิน
และสินทรัพย์ , 
กลุ่มนโยบาย
และแผน 

1 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 80,000 - - 40,000 40,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ/              

ก.ต.ป.น. 
70,000 10,000 20,000 20,000 20,000 

3 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน            
6 ครั้ง 

50,000 15,000 10,000 15,000 10,000 

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/
ฝึกอบรม 

300,000 - 100,000 100,000 100,000 

5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 25,000 5,000 10,000 5,000 5,000 
6 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 50,000 10,000 10,000 15,000 15,000 
7 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 300,000 - 100,000 100,000 100,000 
8 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 1,800 - - - 1,800 
9 วัสดุส านักงาน 300,000 - 100,000 100,000 100,000 

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 20,000 20,000 30,000 30,000 
11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
12 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 
50,000 - 10,000 20,000 20,000 

13 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000 - 10,000 10,000 10,000 
14 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 8 คน 507,000 126,750 126,750 126,750 126,750 
15 ตรวจสอบภายใน 20,000 - 10,000 10,000 - 
16 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ าเป็น 696,200 100,000 200,000 200,000 196,200 
ข ค่ำสำธำรณูปโภค 400,000     
1 ค่าไฟฟ้า 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
2 ค่าน้ าประปา 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
3 ค่าไปรษณีย ์ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 
4 ค่าโทรศัพท์ 50,000 10,000 10,000 15,000 15,000 

รวมงบประมำณจ ำแนกตำมภำรกิจ 3,000,000 389,250 829,250 899,250 882,250 
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2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   จ ำนวน 2,360,710  บำท 
    จ าแนกตามนโยบาย  ดังนี้ 

 
แผนงบประมำณ งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำย / โครงกำร ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

61) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.

62) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

62) 

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

62) 

โครงกำร 

นโยบำยท่ี 1  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 484,340      
1. การแข่งขันกีฬานักเรยีนขั้นพื้นฐาน ต้าน
ภัยยาเสพตดิ (สพฐ.เกมส์) 

58,380 58,380    นางเบญญาภา   
    ฉัตรชัยพันธ์ 

2. กีฬาต้านภัยยาเสพตดิระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

425,960    425,960 นางเบญญาภา   
    ฉัตรชัยพันธ์ 

นโยบำยท่ี 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 915,420      
1. สัมมนาวิชาการ “การจดัการเรยีนรู้
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในช้ันเรียน
ในศตวรรษที่ 21” 

202,700 202,700    นางเพ็ญศรี ศรรีอด 
ประเทียบอินทร ์

2. งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

400,000    400,000 นางจารุวรรณ          
     ใจเพียร 

3. แนะแนวการศึกษาอาชีพ ปีการศึกษา 
2562 

132,485   132,485  นางจารุวรรณ      
     ใจเพียร 

4. นิเทศเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการมี
งานท า 

26,470   26,470  นางสาวมณฑิรา         
   มณเฑียรทอง 

5. เกษตรอินทรีย์เพื่อการมีงานท า 80,445    80,445 นางจารุวรรณ    
     ใจเพียร 

6. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ 
Active Learning ที่ส่งเสริมในศตวรรษท่ี 21 
บูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

20,700   20,700  นางสาวมณฑิรา         
   มณเฑียรทอง 

7. ส่งเสริมทักษะภาษาไทย 26,150   26,150  นางสาวมณฑิรา         
   มณเฑียรทอง 

8. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการมี
งานท า 

26,470    26,470 นางสาวมณฑิรา         
   มณเฑียรทอง 
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แผนงบประมำณ งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
นโยบำย / โครงกำร ไตรมำส 1 

(ต.ค.-
ธ.ค.61) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

62) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.

62) 

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

62) 

โครงกำร 

นโยบำยท่ี 3 พัฒนำผู้บริหำร คร ูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

908,650      

1. พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย 295,100   295,100  นางสวภา  ศิร ิ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสทิธิภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

8,500   8,500  นางศิมารัฐ             
      มีฉิม 

3. ส่งเสริมงานวิจยัในช้ันเรียนและวิจัยระดับ
โรงเรียนโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน 

336,000    336,00
0 

นายนิติภัทร     
   อ าพันมาก 

4. พัฒนาศักยภาพครูผูส้อนสาระเทคโนโลยี 
(วิทยากรค านวณ : Computing Science) 

69,050   69,050  นางสาววรรณ์ฤทัย     
      แสงนิล 

5. กีฬาส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

200,000   200,000  นางเบญญาภา 
    ฉัตรชัยพันธ์ 

นโยบำยท่ี 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศกึษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศกึษำ 

-      

นโยบำยท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำร 

52,300      

1. การจดัท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ของหน่วยงาน 

30,000   30,000  นายภาคภมูิ          
     มณีบางกา 

2. การตดิตาม ประเมินผลและรายงานผล
การบริหารจัดการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

22,300    22,300 นางจิตรา  
    พรหมเรือง 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,360,710 261,080 - 808,455 1,291,175  
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แบบติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูล ณ วันที่........... เดือน................................................ พ.ศ. ..................... 
1. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
 

ที ่ รายการ งบประมาณที่
ได้รับ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

ก ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ 2,600,000   
1 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 80,000   
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ/  ก.ต.ป.น. 70,000   
3 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 6 ครั้ง 50,000   
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม 300,000   
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 25,000   
6 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 50,000   
7 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 300,000   
8 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 1,800   
9 วัสดุส านักงาน 300,000   

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000   
11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000   
12 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,000   
13 ค่าถ่ายเอกสาร 30,000   
14 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 8 คน 507,000   
15 ตรวจสอบภายใน 20,000   
16 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ าเป็น 696,200   
ข ค่ำสำธำรณูปโภค 400,000   
1 ค่าไฟฟ้า 200,000   
2 ค่าน้ าประปา 100,000   
3 ค่าไปรษณีย ์ 50,000   
4 ค่าโทรศัพท์ 50,000   

รวมทั้งสิ้น 3,000,000   
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แบบติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ/รำยงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูล ณ วันที่........... เดือน................................................ พ.ศ. ..................... 

2. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   จ ำนวน 2,360,710  บำท 

โครงการ      ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สนองกลยุทธ์ที่    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ลักษณะโครงการ   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ระยะเวลาด าเนินการ   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วัตถุประสงค์ …………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เป้าหมาย  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วิธีด าเนินงาน ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เชิงคุณภาพ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ .…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ............. บาท 
งบประมาณท่ีใช้  ............ บาท 
งบประมาณคงเหลือ ............ บาท 

ผลการด าเนินงานที่ภาคภูมิใจ (Best practice)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปัญหา/อุปสรรคของการด าเนินงานตามโครงการ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานในปีต่อไป  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



 
 
            คณะผู้จัดท ำ 

 
ที่ปรึกษำ 

  นายอดุลย์  เงินศรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  นายนุกูล  ชูนุ้ย  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
  นายโสพัฒน์  กลับชนะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

ผู้จัดท า 
   นางจันทรา  หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

 
 

 
 

 
 

 


