
 



 
 

 



 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ความจำเป็นพื้นฐาน (งบประจำ) เพ่ือการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
จำนวน 3,500,000 บาท และได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม เป้าเหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จและงบประมาณ 
ตามภาระงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,500,000 บาท เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

1. งบดำเนินงาน (งบประจำ) 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสำนักงาน 400,000 
 (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 100,000 
 (3) ค่าเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น. 24,000 
 (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 600,000 
 (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 
 (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 
 (7) ค่าวัสดุสำนักงาน 350,000 
 (8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลี่น 200,000 
 (9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 70,000 
 (10) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 80,000 
2 ค่าสาธารณูปโภค  
 (1) ค่าไฟฟ้า 600,000 
 (2) ค่าน้ำประปา 32,200 
 (3) ค่าโทรศัพท์ 25,000 
 (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข 25,000 
3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น  
 (1) ค่าจ้างเวรยาม 1 อัตรา  (9,000+450*1*12) 113,400 
 (2) ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา 

    อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท จำนวน 4 อัตรา (9,000+450*3*12) 
340,200 

 (3) ค่าจ้างพนักงานขับรถ 1 อัตรา (9,000+450*1*12) 113,400 
 (4) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา (9,000+450*2*12) 226,800 
 รวม 3,500,000 

 
 
 



ท่ี รายการ จ่ายจริง งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ก. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 ค่าใชจ่้ายในการประชมุผู้บริหาร 716,600.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 839,280.00 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3 ค่าเบ้ียประชมุคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนเิทศการศึกษา 43,550.00 24,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
4 ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพาหนะ 1,389,086.80 600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000.00 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000.00 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
7 วัสดุส านักงาน 500,000.00 350,000.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00
8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 340,000.00 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
9 ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 150,000.00 70,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 100,000.00 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
11 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ าเป็น(ระบุ)

11.1 ค่าจ้างเวรยาม 1 อัตรา  (9,000+450*1*12) 113,400.00 113,400.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00
11.2 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 3  อัตรา  (9,000+450*3*12) 340,200.00 340,200.00 85,050.00 85,050.00 85,050.00 85,050.00
11.3 พนักงานขับรถ 1 อัตรา  (9,000+450*1*12) 113,400.00 113,400.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00
11.4 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 2 อัตรา (9,000+450*2*12) 226,800.00 226,800.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00

ข. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 778,594.87 600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
ค่าน้ าประปา 41,094.46 32,200.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00 8,050.00
ค่าโทรศัพท์ 39,470.32 25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00
ค่าไปรษณีย์โทรเลข 34,993.00 25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00

รวม 6,066,469.45 3,500,000.00 875,000.00 875,000.00 875,000.00 875,000.00

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวท่ีจ้างโดยงบประจ าของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีงบประมาณ  2564  จ านวน 7  อัตรา ดังนี้
1. นายทองใบ  ดีทุม              เวรยาม  (9,000 บาท)            7. นางสาวนัชชา  พานิชศิริ  (9,000 บาท)
2. นายกิตติพงษ์  จ าปาทิ  พนักงานขับรถยนต์ (9,000 บาท) 5. นางสาวมณีรัตน ์ พาทอง พนกังานท าความสะอาด (9,000 บาท)

3. นางสาวอุบล  ดวงชยั         พนักงานท าความสะอาด ( 9,000 บาท) 6. นางสาววรรณภา  เสือรอด (9,000.-บาท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 สพป.ขอนแก่น เขต 2 งบประจ า (ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 3,500,000 บาท)
แผนการใช้จ่าย

4. นายนเิวสน ์ หนจิูต     พนกังานท าความสะอาด (9,000 บาท)



โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำปี
งบประมาณ  2564 

งบ สพฐ. 
(47,420) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย  “ปัญหาหยุดยั้ง
ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ปีงบประมาณ  2564 

งบ สพฐ. 
(36,300) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 

งบ สพฐ. 
(201,625) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีงบประมาณ 2564 

งบ สพฐ. 
(39,320) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาครู
นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 

งบ สพฐ. 
(65,300) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6 โครงการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 
2564 

15,000 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียน 

ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด 

ภาคเรียน ปีงบประมาณ 2564 
88,680 กลุ่มนิเทศฯ 

2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็ก
ศตวรรษท่ี 21                        

159,800 กลุ่มนิเทศฯ 

3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้
นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

104,800 กลุ่มนิเทศฯ 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 
สำหรับนักเรียน ป.1- ม.3 

299,860 กลุ่มนิเทศฯ 



 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนที่มี 

ผลสัมฤทธิ์ต่ำ 30 โรงเรียนท้าย สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

128,400 กลุ่มนิเทศฯ 

6 การศึกษาและพัฒนากระบวนการนิเทศการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดล  
KK2-LCI & A 

156,600 กลุ่มนิเทศฯ 

7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
4+1 

178,100 กลุ่มนิเทศฯ 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม THE 
GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) และการคิดเลขเร็ว
แบบเวทคณิต 

142,400 กลุ่มนิเทศฯ 

9 การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาโดยใช้การเรียนรู้แบบ
บูรณาการสามประสาน (BOM) 

96,400 กลุ่มนิเทศฯ 

10 การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมด้วยการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

123,300 กลุ่มนิเทศฯ 

11 พัฒนานายทะเบียนวัดผลโรงเรียนในการบันทึกผลการ
เรียนนักเรียนด้วยโปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 
2563 

งบ สพฐ. 
(31,500X 

กลุ่มนิเทศฯ 

12 เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ (โรงเรียนคุณธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

งบ สพฐ. 
(92,100) 

กลุ่มนิเทศฯ 

13 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

73,600 กลุ่มนิเทศฯ 

14 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 310,000 กลุ่มนิเทศฯ 
15 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศรร.) 

73,980 กลุ่มนิเทศฯ 

16 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 93,800 กลุ่มนิเทศฯ 
17 การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับ

ปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเทสซอรี 
(Montessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบ สพฐ. 
(600,000) 

กลุ่มนิเทศฯ 

18 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย 241,720 กลุ่มนิเทศฯ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
19 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

330,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

20 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 100,500 กลุ่ม ICT 
21 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
31,260 กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ 

22 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้น
ความรู้เบื้องต้น 

180,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ 

23 การงฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ขั้นสูง 
(A.T.C.) 

768,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ 

24 การสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 40,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด 
              ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึง

โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
44,820 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 “รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564” งบ สพฐ. 
(30,000) 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม งบ สพฐ. 
(560,700) 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 250,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
5 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยี 

สารสนเทศ DLTV DLIT 
งบ สพฐ. 

(119,000) 
กลุ่ม ICT 

 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School) และ 

ธนาคารขยะ 
งบ สพฐ. 
(20,000) 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณและคัดแยกขยะหรือนำขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

งบ สพฐ. 
(20,000) 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานและ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

150,000 กลุ่มอำนวยการ 



 
 
 กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบ สพฐ. 
(430,000) 

กลุ่มอำนวยการ/นิเทศฯ 

2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 290,000 กลุ่มนิเทศฯ 
3 พัฒนาตามนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

4 การจัดทำข้อมูลโปรแกรมสถานศึกษาและการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

38,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

5 การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  (โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์) 

25,800 กลุ่มอำนวยการ 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

40,000 กลุ่มอำนวยการ 

7 ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 73,620 ตสน. 
8 วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ชาติ  ศาสนา  

และประเพณีไทย 
162,000 กลุ่มอำนวยการ 

9 การพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ  

111,600 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

10 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

11 การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 200,000 กลุ่มอำนวยการ 
12 การปฏิบัติงานนักการพัฒนา (จิตอาสา) ตามโครงการ

โรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

60,000 กลุ่มอำนวยการ 

13 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 60,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

14 ฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

48,900 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

15 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 2 

25,920 กลุ่มอำนวยการ 

16 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

10,000 กลุ่มอำนวยการ 

17 การแข่งขันกีฬา สพป.ขอนแก่น เขต 2 สัมพันธ์ ปี 2564 65,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 



 
 
 


