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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 (งบประจ า) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

ที่ รายการ 
จัดสรร

งบประมาณ      
ปี พ.ศ. 2562 

หมายเหต ุ

ก. ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ     
1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 91,050  
2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนิเทศฯ กตปน. 22,500  
3 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 300,000  
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 75,000  
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์             112,500  
6 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 2,700  
7 วัสดุส านักงาน 150,000  
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 187,500  
9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,250  
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 75,000  
11 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (2 ราย) 297,000  
12 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน ์ 150,000  
13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ าเปน็ (ส ารองจ่าย) 1,000,000  
    

  รวม 2,474,500  
ข. ค่าสาธารณูปโภค    
1 ค่าไฟฟา้ 675,000  
2 ค่าน้ าประปา 22,500  
3 ค่าโทรศัพท ์ 40,500  
4 ค่าไปรษณยี์โทรเลข 37,}500  

  รวม 775,500  
รวมทั้งสิ้น 3,250,000  

 

หมายเหตุ    รายการ ก 1 – 12 และรายการ ข 1 - 4  การใช้จ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายทุกรายการ 
                 รายการ ก 13 ให้เสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อขอให้ ผอ.สพป.ขก. 1 พิจารณาอนุมัติ 
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สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบตามภารกิจงานกลุ่ม ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สนองนโยบายสพฐ. 
กลุ่ม 

ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

กิจกรรมหลัก 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

920,850 นโยบายที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

2 
 
 
 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลทั้งระบบ 

348,560 
 
 
 

นโยบายที่ 3 
 
 
 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
 

3 โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึง   
การบริหารศึกษาที่มีคุณภาพ        
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริหาร
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

141,410 นโยบายที่ 4 กลุ่มส่งเสริม             
การจัดการศึกษา 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
กิจกรรมหลัก  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการภารกิจได้ตาม
มาตรฐานส านักงาน 

839,180 นโยบายที่ 5 กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มนโยบายและ

แผน 
กลุ่มบริหารการเงิน

และสินทรัพย์ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา และ 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
รวมทั้งสิ้น 2,250,000   
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สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบจาก สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(ฐาน ปี 2561) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 แข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 560,000 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 
2 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนฯ (วิทย์-คณิต) 80,700 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 
3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกล DLTV  130,000 นางสารภี  ประจันตะเสน 
4 พัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 46,200 นางนฤมล  แหวะสอน 
5 ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน 37,320 นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน 
6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 14,200 น.ส.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน 
7 ประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 37,000 น.ส.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน 
8 ประชุมคณะท างานปรับมาตรการคืนอัตราว่าง 4,500 น.ส.วิจิตร  มูลแวง 
9 การส ามะโนประชากรวัยเรียนและการรับนักเรียน 20,000 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 
10 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (O-NET) 903,460 นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง 
11 ประชุมจัดท าแผนด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม(RT) 57,200 น.ส.ชนกกาญจน์ ตุไตลา 
12 ประชุมประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) 136,896 น.ส.ชนกกาญจน์ ตุไตลา 
13 ประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 255,300 น.ส.วิจิตร  มูลแวง 
14 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 60,000 น.ส.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์ 
15 ทดสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 588,160 นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา 
16 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 42,500 น.ส.กชพร  จันทนามศรี 
17 แข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 68,900 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 
18 สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือ 109,000 นางพัฒนา  สิมมาโคตร 
19 พัฒนาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวการจัด

ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายให้มี
คุณภาพ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

59,280 น.ส.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน 

20 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           
ปีการศึกษา 2561 

149,958 น.ส.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์ 

21 สานพลังประชารัฐ (รร.คุณภาพประจ าต าบล) 69,500 นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ 
22 เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา 20,000 นางเจษฏาภรณ์  วงษ์ทรงยศ 
23 ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 30,000 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 
24 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 346,500 นายวราวุธ  ปัทถาพงษ์ 
25 แก่นน าเครือข่ายนักธุรกิจน้อย 30,000 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 
26 พัฒนาและยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน (ITA) 

150,000 นางวิไลวรรณ  รักสนิท 
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สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบจาก สพฐ. และหน่วยงานอ่ืนๆ (ต่อ) 

 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(ฐาน ปี 2561) 
ผู้รับผิดชอบ 

27 สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย 
พลังงานและความหลายหลายทางกายภาพ 

40,000 นางปุณิกา  กิตติภูมิ 

28 ค่ายทักษะชีวิตด้วยหลักคุณธรรม 80,000 นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ 
29 ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 440,000 นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ 
30 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม และกีฬา  (สนับสนุนจาก

อบจ.ขอนแก่น) 
1,000,000 นางสาวสุกัญญา มาช านิ 

 


