แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
--------------------------สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนามาบริหารจัดการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทารายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2563 จานวน 8,000,000 บาท ดังนี้
ส่วนที่ 1 งบประมาณบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จานวน 4,767,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ที่
ก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งบประมาณ
รายการ
ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
150,000 และสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
150,000
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
150,000
ค่าวัสดุสานักงาน
350,000
ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
193,500
ค่าอาหารทางานนอกเวลา
100,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะและ คชจ.ประชุม 150,000
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
180,000
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
100,000
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต
22,500
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จาเป็น
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน 4 คน
741,600 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 คน
535,800 กลุ่มบริหารงานบุคคล
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
185,400 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
180,000 กลุ่มอานวยการ
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 คน
165,000 กลุ่มอานวยการ
- ค่าจ้างพนักงานทาความสะอาด 2 คน
238,800 กลุ่มอานวยการ
- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน
148,320 กลุ่มอานวยการ
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ที่
ข
1
2
3
4

รายการ
- ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 1 คน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
185,400
650,000
50,000
90,000
50,680
4,767,000

หมายเหตุ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

-3ส่วนที่ 2 งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จานวน 3,233,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
สพม.2
โรงเรียน
นโยบาย สพฐ.ที่ 1
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
100,000
กลุ่มนิเทศฯ
รู้ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและ
การยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบาย สพฐ.ที่ 2
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
2
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
580,000
กลุ่มนิเทศฯ
3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
500,000
กลุ่มนิเทศฯ
ปีการศึกษา 2563
นโยบาย สพฐ.ที่ 3
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
4
พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
150,000
450,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ
ประจาปี 2563
5
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมีวิทยฐานะและ
80,000
600,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(ว.21/2560)
6
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
95,000
กลุ่มนิเทศฯ
และออกแบบเทคโนโลยี (Coding and
Design Technology) เพื่อส่งเสริมทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
7
การพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้
50,000
กลุ่มนิเทศฯ
เชิงรุก (Active Learning)
8
ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
80,000
กลุ่มนิเทศฯ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้
บูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

-4ที่
9

10

11

โครงการ
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษด้วยการประเมิน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปี 2563
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบาย สพฐ.ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
12
โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา
นโยบาย สพฐ.ที่ 5
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13
การสร้างจิตสานึกและวินัยในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นโยบาย สพฐ.ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
14
ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ
ด้านนโยบายและแผน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
15
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานใน
ทุกระดับให้มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้หลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ
สพม.2
โรงเรียน
60,000

กลุ่มนิเทศฯ

18,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ

10,000

222,800

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

140,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

50,000

กลุ่มนิเทศฯ

200,000

กลุ่มนโยบาย
และแผน

700,000

กลุ่มอานวยการ

-5-

ที่
16
17
18

19

20

21

โครงการ
การจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Big Data
พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลสู่คุณภาพของผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก
พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
รวม

งบประมาณ
สพม.2
โรงเรียน
30,000

ผู้รับผิดชอบ

60,000

กลุ่มส่งเสริม
ทางไกลฯ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
กลุ่มนิเทศฯ

80,000

กลุ่มนิเทศฯ

150,000

กลุ่มนิเทศฯ

40,000

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

60,000

3,233,000

1,272,800

หมายเหตุ
เนื่องจากจานวนงบประมาณที่จะได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่ชัดเจน
จึงขอให้ทุกโครงการ/กิจกรรม ดาเนินการดังนี้
1.ให้ใช้งบประมาณ ร้อยละ 70 ของจานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2.กรณีโครงการ/กิจกรรมใดมีความจาเป็นต้องใช้ค่าอาหารเกินกว่า 120 บาท/มื้อ ให้อยู่ในเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
2.1 กรณีผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้บริหารระดับสูง/ผอ.ร.ร./ประธานสหวิทยาเขต
2.2 กรณีผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/แขกผู้มีเกียรติ/กรรมการอ่านผลงาน/
กรรมการระดับสูง
โดยทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลความจาเป็น เพื่อให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 อนุมัติก่อนดาเนินการ ทั้งนี้ไม่เกินอัตรา 140 บาท/มื้อ

