
ส่วนที่ 3 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  สืบเนื่องจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรัฐบาล     
มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทั่วประเทศ จัดท าแผนปฏิบัติการล่วงหน้า  
1 ปี โดยจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท    
เพ่ือใช้ส าหรับบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายงบงานประจ า  จ านวน  5,000,000 บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      จ านวน  3,000,000 บาท  
รายละเอียดดังตารางที่  15 

ตารางที่  15   แสดงกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ที ่ รายการงบประมาณ งบประมาณ 
1 งบงานประจ า 

  - ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    งบประมาณ  4,070,000 บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค                   งบประมาณ    930,000 บาท 

5,000,000 
 
 

2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 5 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3,000,000 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จ านวน   1   โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จ านวน  9  โครงการ 974,750 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน  15  โครงการ 

1,138,130 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ            
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  จ านวน  2  โครงการ 

5,000 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  จ านวน  10  โครงการ 882,120 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,000,000 
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เพ่ือให้การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ง่ายต่อการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบงานประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ก าหนดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
รายละเอียดดังตารางที่ 16 

ตารางที่ 16   แผนการใช้จ่ายงบงานประจ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกเป็นรายไตรมาส 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณ การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 4,070,000     

1. ค่าอาหารท าการนอกเวลา 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

2. ค่าเบี้ยเลีย้งท่ีพักและพาหนะ 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. คา่ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

4. ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

5. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

6. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา    
    เครื่องปรับอากาศ 

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

7. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

8. ค่าวัสดุส านักงาน 330,000 82,500 82,500 82,500 82,500 

9. ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ าเป็น 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

11. ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบตัิงาน 
    1) แม่บ้าน 2 ราย ๆ ละ 12 
เดือน ๆ ละ 9,000 บาท 
    2) กลุ่มบริหารงานการเงินฯ      
4 ราย  
     - วุฒิ ปวส. 1 ราย เดือนละ 
11,500 บาท 
    - วุฒิ ป.ตรี 3 ราย เดือนละ    
15,000 บาท 

 
216,000        

 
 
 

138,000 
 

540,000 
 

 
54,000 

 
 
 

34,500 
 

135,000 

 
54,000 

 
 
 

34,500 
 

135,000 

 
54,000 

 
 
 

34,500 
 

135,000 

 
54,000 

 
 
 

34,500 
 

135,000 
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ตารางที่ 16  แผนการใช้จ่ายงบงานประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกเป็นรายไตรมาส (ต่อ) 

 
รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณ การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
   3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ราย 
วุฒ ป.ตรี เดือนละ  15,000 บาท 
   4) กลุ่มอ านวยการ  2 ราย       
วุฒิ ป.ตรี  เดือนละ   15,000 บาท 
   5) งาน ICT  1 ราย               
วุฒิ ป.ตรี เดือนละ 15,000 บาท 
    6) พนักงานขบัรถยนต์ 2 ราย ๆ 
ละ 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท 
 

180,000 
 

360,000 
 

180,600 
 

216,000 

45,000 
 

90,000 
 

45,000 
 

54,000 
 

45,000 
 

90,000 
 

45,000 
 

54,000 
 

45,000 
 

90,000 
 

45,000 
 

54,000 
 

45,000 
 

90,000 
 

45,000 
 

54,000 
 

ค่าสาธารณูปโภค 930,000     

12. ค่าไฟฟ้า 670,000 167,500 167,500 167,500 167,500 

13. ค่าน้ าประปา 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

14. ค่าโทรศัพท ์ 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 

15. ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 

รวมท้ังสิ้น 5,000,000 
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 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ จ านวน 37 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
3,000,000  บาท  สนองนโยบายทั้ง 5 นโยบาย  รายละเอียดตามตารางที่ 17 

 ตารางที่ 17  แสดงโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ าแนกตามนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ ไม่ใช้งบประมาณ 

                     รวมโครงการนโยบายที่ 1 จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
นางรัชนก  อยู่หนุน 80,000 

2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยรูปแบบโรงเรียน   
สามภาษา (English Trlingual Edcation) 

นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 66,000 

3 โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561          นางสาวขวัญตา  วงศ์สมทุร 21,400 
4 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ   

และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
นายขจรเกียรติ  เครือประดับ 695,350 

5 การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
ในการสอบปลายปี  เพ่ือการประเมินคุณภาพผู้เรียน       
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 12,000 

6 แข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2562 นางชวนฝัน  ภูเตศวร 100,000 
7 การบริหารจัดการขยะสู่การเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะ และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
นางรัชนก  อยู่หนุน ไม่ใช้งบประมาณ 

8 ค่ายนักอนุรักษ์วัยเยาว์  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายขจรเกียรติ เครือประดับ ไม่ใช้งบประมาณ 

9 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)          
สู่การปฏิบัติ 

นางกนกวรรณ ญาณกิตต ิ
นางเกตุแก้ว  อัตตะ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

                       รวมโครงการนโยบายที่ 2 จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ  974,750 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือเพ่ือความมั่นคง 

ของสังคมและประเทศชาติ 
นายขจรเกียรติ เครือประดับ 46,950 

2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 นางหริณญา รุ่งแจ้ง 118,650 
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในสถานศึกษา นางรัชนี  ปานแดง 14,680 
4 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภายใต้รูปแบบ Active Learning                            
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 93,400 

5 นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ 91,730 
6 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นางเรวดี  บุตรเล็ก 
นางพนัธนนัท์  เล็กมาก 
นายขจรเกียรติ เครือประดับ 

231,330 

7 ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน   
และผู้อ านวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางเรวดี  บุตรเล็ก 
นางสาวพัชราภรณ์  น้อยเรืองนาม 

47,250 

8 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
“หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วย” 

นางบุญเรียม  แก้วดี 122,400 

9 ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี นายขจรเกียรติ เครือประดับ 6,500 
10 ประชุมสัมมนาผู้บริหารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน นายขจรเกียรติ  เครือประดับ 21,500 
11 นิเทศภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ ์ 31,900 
12 ฝึกอบรมปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) 
นางพัชรี อรรฆเมธี 25,500 

13 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

นางนิรชา  ศรีพลอย 
นายสุวรรณ  จันทร์ศรี 

96,340 

14 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอ าเภอและ
ระดับกลุ่มโรงเรียน 

นางเรวดี  บุตรเล็ก 
นางพันธนันท์  เล็กมาก 

190,000 

15 การประชุมทางไกล (VDO Conference) เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน           
ประจ าปี 2562 

นางสาวผ่องศรี  นิ่มน้อม 
นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

                       รวมโครงการนโยบายที่ 3 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ  1,138,130 
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
                ทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียน   

ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 
นางบังอร  ครุฑไชยนัต์ 5,000 

2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 

นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ ์ ไม่ใช้งบประมาณ 

                        รวมโครงการนโยบายที่ 4 จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  5,000 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดระบบบริหารส านักงาน    

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
นางเรวดี  บุตรเล็ก 
นางพันธนันท์  เล็กมาก 
นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ 

71,350 

2 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

นางสาวนรารัตน์  รักสม 40,000 

3 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสาวขวัญตา  วงศ์สมทุร 72,900 
4 เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยม และ

วัฒนธรรมองค์กร 
นางเรวดี  บุตรเล็ก 
นางพันธนันท์  เล็กมาก 
นางสาวพัชราภรณ์  น้อยเรืองนาม 
นางสาวนิศารัตน์  คลังทรัพย ์

47,385 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ 27,240 
6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
นางเรวดี  บุตรเล็ก 
นายปิยนันท์  พูนสวัสดิ์ 

44,300 

7 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา นางสาวนันทกา  สุจนิพรัหม 58,690 
8 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการส่งเสริม “ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) 
นางสาวนันทกา  สุจนิพรัหม 15,000 

9 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

นายไพรัช  มณีโชติ 505,255 

10 พัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร          
จัดการศึกษา 

นายปรัชญา  อาษา ไม่ใช้งบประมาณ 

                       รวมโครงการนโยบายที่ 5 จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ  882,120 
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 โครงการรองรับ  กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก สพฐ. 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับ 
1 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พบพระ พบธรรม  น าชีวิต”  

และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทรงคุณค่า” ประจ าปี พ.ศ.
2562 

นางบุญเรียม  แก้วดี 240,340 

2 พัฒนาสรรมถนะ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้าง 
ประสบการณ์บุคลากรทางการศึกษา 

นางบุญเรียม  แก้วดี 382,200 

3 พัฒนาสรรมถนะ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 

นางบุญเรียม  แก้วดี 653,600 

4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางณชสร  นิลทวี 36,280 
5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบActive 

Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ ์ 67,550 

6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านการ
ค านวณ “Coding & Computing Science” 

นางสาวจอมขวัญ  สมบูรณ ์ 142,145 

7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1         
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวกรวิกา  พงศาปาน 121,100 

                       รวมโครงการทั้งหมด 7 โครงการ   งบประมาณ  1,643,215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


