
ส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 



 

การบริหารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ไดจัดตั้งแผนการบริหารงบประมาณเพ่ือใช 
ในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  โดยวิเคราะหโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกําหนด  ไปสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบดวย  
                ๑. งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน     ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                ๒. งบประมาณการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ              จํานวน     ๗,๑๐๕,๒๓๗ บาท 
                                                                            รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๑๒,๑๐๕,๒๓๗ บาท 

๑. งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน  

๑ ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา - 
๒ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ก.ต.ป.น.) ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๒๐,๐๐๐ 
ค่าใช้สอย  

๓ ค่าจ้างเหมาบริการ  ๑,๓๑๔,๐๐๐  
๔ ค่าซอ่มแซม บํารุงรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสารฯ  ๒๐,๐๐๐  
๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ประชุมฯ  ๘๐๐,๐๐๐  
๖ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  ๒๐๐,๐๐๐  
๗ ค่ารับรองพิธีการ  -    

รวม  ๒,๓๓๔,๐๐๐  
ค่าวัสดุ  

๘ วัสดุสํานักงาน  ๕๐๐,๐๐๐  
๙ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๒๐๐,๐๐๐  
๑๐ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ๑๒๐,๐๐๐  

รวม  ๘๒๐,๐๐๐  
ค่าสาธารณูปโภค  

๑๑ ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์และบริการสื่อสาร  ๑,๒๕๐,๐๐๐  
รวม  ๑,๒๕๐,๐๐๐  

ค่าพัฒนาการศึกษา  
๑๒ ค่าพัฒนาการศึกษา  ๕๗๖,๐๐๐  

รวม  ๕๗๖,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐,๐๐๐  

 



 

๒. งบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ไดว้ิเคราะหโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่ได้จัดลําดับความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วนโดยสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน ๓๖ โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น  
๗,๑๐๕,๒๓๗ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) จําแนกตามกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 

ที ่ กลยุทธ์ จํานวน
โครงการ งบประมาณ 

๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ ๒ ๑๗๐,๒๒๕ 
๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน ๔ ๒,๖๐๒,๘๑๐ 
๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี ๒๑ ๑๒ ๗๓๓,๘๖๕ 
๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ๑๘ ๓,๕๙๘,๓๓๗ 

รวมทั้งสิ้น  ๓๖ ๗,๑๐๕,๒๓๗ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรม ๗ ส สาํนักงานน่าอยู่ น่าเรียนรูสู้่คณุภาพ * ๑๓๓,๕๔๐ อํานวยการ 

๒ ปรับภูมิทัศน์ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เอื้อต่อการให้บริการ 

๓๖,๖๘๕ อํานวยการ 

รวมท้ังสิ้น ๑๗๐,๒๒๕  

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๑ ครูดีวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด "สอนด ีเห็นผล คนช่ืนชม" * ๓๙,๙๑๐ นิเทศ ติดตาม และประเมินการ
จัดการศึกษา 

๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม  ๕๐,๐๐๐ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๓ การน้อมนําศาสตรส์องพระราชาสูก่ารพัฒนาท่ียั่งยืน ๗๐,๔๐๐ นิเทศ ติดตาม และประเมินการ
จัดการศึกษา 

๔ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๕๔๒,๕๐๐ 
(งบสมทบ ๑,๙๐๐,๐๐๐) 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น ๒,๖๐๒,๘๑๐  

กลยุทธ์ที ่๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา ๘๓,๒๐๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๒ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏบิัติ

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี รูปแบบออนไลน ์
 ๒๕,๐๐๐ กฎหมายและคด ี

๓ เด็กคอน รู้จักและรักเมืองคอน ๑๑๕,๔๐๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๔ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ PISA ปีการศึกษา 2565 ๖,๐๕๕  นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๕ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวินัย สําหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
  ๖๒,๗๒๐ กฎหมายและคด ี



ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๖ พัฒนาความเข้มแข็งการดาํเนินงานแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อ
การศึกษาต่อและการมีงานทํา 

 ๒๑,๙๔๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๗ พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย   ๗,๖๐๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๘ พัฒนาทักษะและส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้วิทยาการคํานวณ สู่การพา
นวัตกรรม 

  ๑๕,๕๒๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๙ พัฒนาและยกระดับคณุภาพการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

๒๕๕,๑๐๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑๐ พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาสู่คณุภาพและมาตรฐานการศึกษา ๖๑,๔๐๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑๑ วัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ๓๑,๔๐๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑๒ ยกระดับคุณภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ๔๘,๕๓๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

รวมทั้งสิ้น ๗๓๓,๘๖๕  

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๑ ประชุมสมัมนาทางวิชาการเพื่อพฒันาองค์กรสู่ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" *  ๒๒๗,๑๐๐ อํานวยการ 
๒ เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการบริหารงานการเงินและการบริหารสินทรัพย์ *  ๑๓,๘๘๐ บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
๓ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา *  ๒๕๔,๙๙๒ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
๔ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช * 
 ๒๓,๐๘๕ บริหารงานบุคคล 

๕ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว๒๓/๒๕๖๔) *  

 ๑๕,๐๒๐ บริหารงานบุคคล 

๖ สร้างความสุขในองค์กร เพื่อเพิ่มความสําเร็จในการทํางาน ภายใต้ช่ือ 
"ใจช่ืนบาน งานสําเร็จ" (Happy Workplace) * 

 ๕๘,๖๘๐ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๗ การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี ๒๕๖๕ *  ๑๒๙,๘๖๐ 
(งบ สพฐ. ๓๐,๐๐๐) 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๘ ตรวจสอบ พัฒนา และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
และการพสัดุของสถานศึกษา 

 ๔๐,๐๐๐  หน่วยตรวจสอบภายใน 

๙ ส่งเสริมการนเิทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

 ๒๖,๒๐๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑๐ เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และเพิ่มศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา IQATC (Internal Quality Assurance Teacher to 
Coach) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้อย่างยั่งยืน 

 ๑๑๙,๗๗๐ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑๑ สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสูต่ําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

 ๙,๙๒๐ บริหารงานบุคคล 

๑๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๒๐๗,๘๐๐ กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา
ทางไกล 

๑๓ พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
เกษียณอายรุาชการ ประจําปี ๒๕๖๕ 

 ๓๗๒,๙๙๐ พัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

๑๔ พัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพ ๖ ปี แรก
เตรียมการสู่ครมูืออาชีพ 

 ๖๖,๘๕๐  พัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

๑๕ เสรมิสร้างและพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 ๒๙๕,๔๔๐ พัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

๑๖ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๕ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบตัิการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ๔๐๒,๘๕๐ นโยบายและแผน 



ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๑๗ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  ๗๕๑,๙๐๐ พัฒนาครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา 
๑๘ พัฒนาบุคลากรที่ปฏบิัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ๕๕๒,๐๐๐ พัฒนาครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา 
รวมทั้งสิ้น ๓,๕๙๘,๓๓๗  

หมายเหตุ : ๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ ใช้งบประมาณของสาํนักงาน 
                     เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน ๕,๑๗๕,๒๓๗ บาท 
                 ๒. โครงการที่ดําเนนิการแล้ว * 
 


