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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

งบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ได้รับ  
เป็นงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ ประกอบด้วย 

1.งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จัดสรรงบประมาณ  
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด 
ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับจัดสรรตามรายไตรมาส 2 ครั้ง งบดำเนินงาน 
จำนวน 3,500,000 บาท 

1.1 บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 ครั้งที่ 1 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน จาก 2 ผลผลิต จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 

1.1.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
1.1.1.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

1.1.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
1.1.2.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ  

    1.1.2.2 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการ 
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area base)  

1.2 บัญชีจัดสรร งบประมาณ ปี 2565 ครั้งที่ 2 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนินงาน 2 ผลผลิต จำนวนเงิน 
1,500,000 บาท คือ 

1.2.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
1.2.1.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

1.2.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
1.2.2.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ  

    1.2.2.2 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการ 
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area base) 

นอกจากนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดทำแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2565 ในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ แยกเป็นรายไตรมาส 
   ไตรมาสที่  1  เดือนตุลาคม – ธันวาคม  2564 
   ไตรมาสที่  2  เดือนมกราคม –  มีนาคม  2565 
   ไตรมาสที่  3  เดือนเมษายน  -  มิถุนายน  2565 
   ไตรมาสที่  4  เดือนกรกฎาคม  -  กันยายน  2565 
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ตารางท่ี 1 งบประมาณรวมทุกงบที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณท่ี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ได้รับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 (ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65) (เม.ย.-มิ.ย.65) (ก.ค.-ก.ย.65) 
1 งบบุคลากร 20,897,961.29 7,033,938.14 6,931,793.23 6,929,512.57 - 20,895,243.94 

2 งบดำเนินงาน 53,249,348.00 13,783,260.89 15,971,562.06 18,380,056.17 - 48,134,879.12 

3 งบอุดหนุน 57,631,410.00 20,083,186.00 37,548,224.00 - - 57,631,410.00 

4 งบลงทุน 62,991,200.00 12,746,191.00 22,306,900.00 22,172,225.00 - 57,225,316.00 

5 งบรายจ่ายอื่น 1,982,895.00 90,468.00 641,452.00 412,339.00 - 1,144,259.00 
 

 

2. รายละเอียดงบประมาณและโครงการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 ได้กำหนดงบประมาณและโครงการ
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ และ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2565-2566 และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวน  5,000,000  บาท   ดังนี้ 

2.1  งบประจำ  เพ่ือใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจำนวน  3,000,000บาท 
2.2  งบพัฒนา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์  จำนวน 2,000,000 บาท 
 

ตารางท่ี 1   สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

ที ่ รายการจัดสรร 
จำนวน งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม สพป.ขก. 3 งบ สพฐ. งบอ่ืนๆ 

1 
งบประจำ  เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

- - 
3,000,000 - 

- 

2 
 
 
 

งบพัฒนา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

กลยุทธ์ที่1การส่งเสริมจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มี
ความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1 1 60,000 - - 

กลยุทธ์ที่2การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

1 3 30,000 - - 

กลยุทธ์ที่3ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี21 

14 47 1,200,000 1,215,580 - 

กลยุทธ์ที ่4เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 
 

9 30 710,000 3,570,000 - 

 รวมงบพัฒนา 25 81 2,000,000  3,785,580 1,000,000 

      รวมงบประมาณทั้งสิ้น       5,000,000 3,785,580 1,000,000 
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 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.ขก 3 
1. งบประจำ เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3,000,000 บาท 

 

ที ่ รายการ กรอบวงเงิน 
ปี พ.ศ.2565 

หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค่าทำการนอกเวลาราชการ 100,000 - จ่ายให้ ข้าราชการลูกจ้างของ สพป.ขก.
3 ที่ปฏิบัติ 

  
 

2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 36,000 งานล่วงเวลา  
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ  300,000 -  จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม    ก.

ต.ป.น.  
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

  
  
 

4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ 
ขนส่ง 

100,000 - จัดไว้เพื่อซ่อมแซมรถราชการที่มีสภาพ
ชำรุดจำเป็นต้องซ่อมแซม 

  
 

5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 80,000 - ใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงานตามความจำเป็นต้อง 
จ่ายจริง 

  

6 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 250,000 ใช้จ่ายเป็นค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่  
ในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์
ราชการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยเบิก
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง (ก.ม. ละ 
4 บาท) 

  
  
 

7 ค่าวัสดุสำนักงาน 600,000 - ใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  
8 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 
120,000 - ใช้จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 3 
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1. งบประจำ เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3,000,000 บาท(ต่อ)  
ที ่ รายการ กรอบวงเงิน 

ปี พ.ศ.2565 
หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ หมายเหตุ 

9 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  2 ราย 298,800 1. เจ้าหน้าคอมพิวเตอร์ 1อัตราๆละ  
15,000 บาท(15,000*12=180,000) 
จำนวน 12 เดือน 
2. เจ้าหน้าทำความสะอาด 1 อัตราๆละ
9,000 บาท(9,000*12=108,000) 
จำนวน 12 เดือน 
3. ประกันสังคม  450 x12*2  
= 10,800 (12เดือน) 

  
 

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น 708,200 1.จัดสรรสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่
สนองนโยบายสพป./สพฐ.  ที่ไม่มี
งบประมาณอ่ืนจัด 

 

   2.ค่าจ้างลูกจ้างศูนย์กรีน2 เดือน ๆ ละ 
9,000 บ.รวม 18,000 บ.) 

 

11 ค่าสาธารณูปโภค    407,000    
11.1 ค่าไฟฟ้า 300,000     
11.2 ค่าน้ำประปา 25,000    
11.3 ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 60,000    
11.4  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 22,000     

รวมทั้งสิ้น 3,000,000  
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2. งบพัฒนาจำนวน 25 โครงการ 81 กิจกรรมหลัก เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
จำนวน 2,000,000  บาท แยกตามประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที ่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

 
กลยุทธ์ที ่ 2   การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 การสร้างโอกาสและ 1.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน  10,000      
1.นิภาพร  พจนา 

  ความเสมอภาคทาง การศึกษาภาคบังคับ        
2.ดารารัตน์ สุนทรมณีรัตน์ 

  การศึกษาให้กับ งบประมาณป ี 2565       
3.ศิริกานดา คงโพธิ์น้อย 

  ประชากรวัยเรียน 2.ติดตามการดำเนินงานของสถาน  10,000      
1.นิภาพร  พจนา 

  ทุกคน   ศึกษาในการคัดกรองนักเรียนยากจน       
2.ศิริกานดา คงโพธิ์น้อย 

    3.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม  10,000      

1.พิภพ  เอกวุธ 

  4.สรุปรายงานผลโครงการ     

  รวมกลยุทธ์ที่ 2  30,000      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 ส่งเสริมการจัด 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค  60,000      1.นิภาพร  พจนา 

  การศึกษาให้ผู้เรียน ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19)        2.ดารารัตน์ สุนทรมณีรัตน์ 

  มีความปลอดภัย  ให้สถานศึกษา ของแต่ละศูนย์เครอืข่าย       3.ศิริกานดา คงโพธิ์น้อย 

   จากภัยทุกรูปแบบ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-17         

   ประจำป ี2565 2.สรุปรายงานผลโครงการ         

    รวมกลยุทธ์ที่ 1   60,000        
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กลยุทธ์ที ่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปศตวรรษท่ี 21 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 การพัฒนาความ 1. การดำเนินงานจัดการเรียนการสอน

โดยใช้ เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรม    

 50,000      ยุพาพร  หรเสริฐ 

 

เป็นเลิศทางวิชาการ
ที่สอดคล้องกับ     

  

ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบท
ของพ้ืนที่และผู้เรียน         

    2. การนิเทศติดตาม          

  
  3. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

วิธีการที่เหมาะสม         

    กับบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน         

    4. สรุป/รายงานผลโครงการ         
2 การพัฒนาการ 1.พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) 
และทักษะการคิด 
2.ประชุมถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญา
และทักษะสมอง (EF) 
3. อบรมการใช้โปรแกรมการ
ประเมินพัฒนาการ 
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
4. สรุป/รายงานผลโครงการ 

 70,000      เสาวนีย์  เวชพิทกัษ ์

 

เรียนการสอน
ปฐมวัยที่ส่งเสริม
ทักษะสมอง(EF) 
และทักษะการคิด 

     

      

3 การส่งเสริมและ 1. การประชุมชี้แจงสร้างความ 40,000   1.ยุพาพร  หรเสริฐ 

 พัฒนาหลักสูตร  เข้าใจการจัดกิจกรรมและการ    2.ปริญญา เฉิดจำเริญ 

 สถานศึกษาและ ประเมินคุณลักษณะอันพึง       3.อดุลย์ วงศ์ก้อม 

 กระบวนการเรียน ประสงค์และการอ่าน คิด     
 การจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ เขียน     
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 กลยุทธ์ที ่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

3 การส่งเสริมและ 2 สถานศึกษานำสู่การปฏิบัติ  40,000   1.ยุพาพร  หรเสริฐ 

 พัฒนาหลักสูตร และสำนักงานเขตพ้ืนที่    2.ปริญญา เฉิดจำเริญ 

 สถานศึกษาและ นิเทศติดตาม       3.อดุลย์ วงศ์ก้อม 

 กระบวนการเรียน 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้      

 การจัดการเรียนรู้ ค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี        

  (ต่อ) 4. การประเมินและรายงานผล      
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ     

  การอ่าน คิดวิเคราะห์      

    5.  สรุป/รายงานผลโครงการ       
 

4 ยกระดับคุณภาพ 1.การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์  210,000      1.รุ่งนภา แสนอำนวยผล 

 ผู้เรียน ผลการทดสอบ NTชั้น ป.3 ,    2.ปภัชญา  มิ่งขวัญ 

  O-NET ชั้นป.6 ,ม.3    3.วรารัตน์ ศรีปัญญา 

   2.การประชุมปฏิบัติการถอดบท       4.กีรติ ชาดาเม็ก   

  เรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ    5.ยุพาพร หรเสริฐ 

  ยกระดับผลสัมฤทธิ์(50,000)    6.โศศิษฐา  ไชยเทศ   

  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง    7.ทยุตเทวบุตร 

  การเรียน4 กลุ่มสาระ     

  การเรียนรู้หลักดังนี้     

  ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,     

  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ     

  (กลุ่มสาระละ 40,000)     

  4. สรุป/รายงานผลโครงการ     

  4. สรุป/รายงานผลโครงการ     

5 พัฒนาครูตาม 1.พัฒนาครูเพ่ือสอบความรู้ตาม  70,000      1.โศศิษฐา ไชยเทศ 

 กรอบวัดความรู้ทาง กรอบวัดความรู้ทาง     
2.ทยุต เทวบุตร 
 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือ ภาษาอังกฤษ (CEFR)     

  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 2. ติดตามประเมินผล       
 

  
3. สรุป/รายงานผลโครงการ 
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 

งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ)  
6 การพัฒนาความ 1. การดำเนินงานจัดการเรียนการ  60,000      อดุลย ์วงศก์้อม 

 เป็นเลิศทาง สอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจดัการ     

 วิชาการของ เรียนรู้ สื่อนวัตกรรม     

 สถานศึกษาในระดับ 2.การนิเทศติดตาม     

  มัธยมศึกษาเพื่อ 3.จัดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้วย         
 พัฒนาความพร้อม วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของ     

 
(ด้านการอ่าน พื้นที่และผู้เรียนเทคนิค/วิธีการ     
คณิตศาสตร์และ จัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม     

 วิทยาศาสตร์) ใน 5. การนิเทศติดตาม      
 การประเมินระดับ 6. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย     
 นานาชาติตาม วิธีการที่เหมาะสมกับบริบท     
 โครงการ PISA 7. สรุป/รายงานผลโครงการ     

7 การพัฒนาผู้เรียนด้าน 1. สร้างคู่มือการประเมินพหุปัญญา   50,000      1.ธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  

 พหุปัญญา  2. ประชุมชี้แจง        2.ยุพรพร หรเสริฐ 

   3. การนิเทศ ติดตาม         3.ปภัชญา มิ่งขวัญ 

   4. การค้นหาวิธีปฏิบัติการที่ดี         

   5. สรุป/รายงานผลโครงการ         
8 ส่งเสริมและพัฒนา 1. ส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถ  90,000      1.กีรติ ชาดาเม็ก           

 ความสามารถใน ในการจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อน    2.วรารัตน์ ศรีปัญญา 

  การจัดการเรียนรู้ ด้านวิทย์-คณิต (40,000)        

 ของครูผู้สอนด้าน 2. พัฒนาศักยภาพครูด้านการ    1.ปิยนาถ เครือวรรณ 

  วิทย์-คณิต  จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ       2.ยุพาพร หรเสริฐ 

  “Coding และ Computing     3.ธัญกนก ศรีบุญโรจน์ 

  Science” (50,000)      4.เสาวนีย์ เวชพิทักษ์ 

9 การส่งเสริมและ 1.ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพ  100,000      1.โศศิษฐา ไชยเทศ    

 พัฒนาระบบ ปัจจุบันปัญหาพัฒนาขับเคลื่อน    2.ภัทราภรณ์เบญจวัฒนานนท์ 

 ประกันคุณภาพ การดำเนินการประกันคุณภาพ    3.ธัญกนก ศรีบุญโรจน์ 

 การศึกษาตาม ที่เหมาะสม     

  มาตรฐานการ 2.ส่งเสริมและพัฒนาระบบ       
 

 ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ     

 ภายในสถานศึกษา 3.การให้คำปรึกษาแนะนำ     

   ช่วยเหลือติดตาม       
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

 การส่งเสริมและ 4.ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ     

 พัฒนาระบบ การดำเนินงาน     

 ประกันคุณภาพ(ต่อ) 5.การสังเคราะห์ SAR      

   6.สรุปรายงานประเมินผลการ
ดำเนินงาน       

 

10 การนิเทศบูรณา 1.นิเทศความพร้อมการจัดการ  230,000      1.พิภพ  เอกวธุ 

 การเพ่ือยกระดับ เรียนการสอนในช่วงการแพร่    2.ทยุตเทวบุตร 

  คุณภาพทางการ ระบาดไวรัสโคโรน่า        3.ปภัชญา มิ่งขวญั 

 ศึกษา 2.นิเทศตามประเด็นการ     

    พัฒนาคุณภาพการศึกษา        
  และความต้องการของเขตพ้ืนที่     

    
3.พัฒนาคุณภาพในการดำเนินงาน
ติดตามประเมิน         

  ผลการจัดการศึกษา และงานวิจัย 
    

  4.การส่งเสริมการเผยแพร่     

  งานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ     

  การศึกษาของศึกษานิเทศก์     

  5. สรุป/รายงานผลโครงการ     

11 พัฒนาประสิทธิ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้  30,000      1.ปริญญา เฉิดจำเริญ   

 ภาพการดำเนิน ฐานการเรียนรู้ลดใช้ พลังงาน    2.ยุพาพร หรเสริฐ 

 คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในศูนย์การเรียนรู้  Green  Office     

  2. นิเทศติดตาม การดำเนินงาน     

  ในสถานศึกษา     

   3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
 

  4.สรุป/รายงานผลโครงการ     

12 สนับสนุนการ 1.สนับสนุนงบประมาณศูนย์  200,000      1.ศุภิสรา ศรีไสย   

 ดำเนินงานศูนย์ พัฒนาคุณภาพการศึกษา     2.จิตรลดา ต้นพรหม  

 พัฒนาคุณภาพ จำนวน  17  ศูนย์         3.ยุพาพร หรเสริฐ 

  การศึกษา 2. ติดตามประเมินผล    4.ปิยนาถ เครอืวรรณ 

   4. สรุป/รายงานผลโครงการ 
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ/แหล่งงบ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบเขต  สพฐ. อื่น(ระบ)ุ 

13 ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและ
วิชาการ 

1.นิเทศ/ติดตาม/กำกับค่ายวิชาการ  50,000 1,000,000 น.ส.ปิยนาถ เครือวรรณ 

2.เตรียมความพร้อมการประเมิน RT     
3.เตรียมความพร้อมการประเมิน NT     
4.งานศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา      
5. งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต     

14 เสริมสร้างคุณธรรม  1.นิเทศโรงเรียนสุจริต  165,580  น.ส.ปิยนาถ เครือวรรณ 

 จริยธรรมและธรร 2.บริษัทสร้างการดี     

 มาภิบาลในสถาน 3 ประเมินสถานศึกษาออนไลน์     

 ศึกษา(โรงเรียน 4 การขับเคลื่อนต้านทุจริต     

 สุจริต) 5 สร้างสำนึกพลเมือง     

รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,200,000  215,580 1,000,000  
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กลยุทธ์ที ่ 4  เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 ขับเคลื่อนเป้าหมาย 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ  224,630      1.ศุภิสรา  ศรีไสย 

 ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิบัติการ ปี2565    2.จิตรลดา ต้นพรหม 

  สพป.ขอนแก่น 3 (196,500)       
 

  2.ประชุมกลั่นกรอง (8,490)     

    3. นำเสนอแผนปฏิบัติการ         
  (5,040)     
    4.การจัดทำรายงานผล         
  (14,600)     
  5. สรุป/รายงานผลโครงการ     
2 พัฒนาการ 1. กิจกรรมประชุมผู้บริหาร 80,000     1.วันเพญ็ ตันตระกูล 

 ดำเนินงานด้าน สถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา    2.ปดิวรดา เศษสนัต ์

 ประสิทธิภาพ และประธานศูนย์พัฒนา        3.มนูญ วงศ์บัวพันธุ ์

 ของ สพป.ขอนแก่น  คุณภาพการศึกษา (30,000)        4.วีรไท  เศษสันต ์

 เขต 3 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาศูนย์     
  5.ศักดา ศรีอรรคพรหม 

  บริการร่วม One Stop         

  Service Center (50,000)         

 
  

3. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา         

 
 

4. การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ         

 
 

5. ประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์
การศึกษา         

 
  6. สืบสานส่งเสริมวัฒนธรรม         
  7. การควบคุมภายใน         
  8. สรุป/รายงานผลโครงการ         
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กลยุทธ์ที ่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ)   

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

3 พัฒนาศักยภาพ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการทาง  235,370      1.ยุวดี แสนเมือง 

 ข้าราชการครูและ  วิชาการและการศึกษาดู    2..ธีระชัย ปิดตายัง 

 บุคลากรทางการ  งาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้     

 ศึกษา สังกัด สพป. 2. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ     

 ขอนแก่น เขต 3 ข้าราชการครูและบุคลากร     

  ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลดีเดน่     

  3.ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมือ     

  อาชีพ     

  4. สรุป/รายงานผลโครงการ     

4 ตรวจสอบการ 1. การพัฒนาความรู้ของ  30,000      บุษบา  สุขเอม 

 ดำเนินงาน การเงิน บุคลากร     

 การบัญชี/พัสดุ 2. ออกตรวจสถานศึกษา     

  สถานศึกษา 3.  สรุป/รายงานผลโครงการ         
5 พัฒนาบุคลากรด้าน 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง  40,000      กนกพร อัครพเิชษฐ ์

 เทคโนโลยี ความรู้ ความเข้าใจการนํา     

 สารสนเทศและการ ข้อมูลในระบบติดตาม     

 สื่อสาร  และประเมินผลแห่งชาติ     

   (eMENSCR)         

  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้     
   ระบบบริหารจัดการสำนักงาน         
  เขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++)     

  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้
ระบบสนับสนุนบริหาร     

  จัดการสถานศึกษา (SMSS++)     

  
4.พัฒนาระบบเครือข่าย 
Internet     

  5. สรุป/รายงานผลโครงการ     
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 กลยุทธ์ที ่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ)    

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

6 พัฒนาศักยภาพ 1.การนิเทศติดตามและ  100,000        1.เยาวลักษณ์ แช่ตัง 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน      2.จันทร์เพ็ญ อินทนนท์ 

 และบุคลากร ของผู้บริหารสถานศึกษา     

  ทางการศึกษา(ผอ. 2.  ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ       
 

 ใหม่) 3. สรุป/รายงานผลโครงการ     

7 ครูคลังสมอง การ 1. การจ้างบุคลากรด้าน   2,520,000    

 จ้างบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     

 วิทยาศาสตร์และ 2. สรุป/รายงานผลโครงการ     

  คณิตศาสตร์          

8 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน 

1. การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน 

   850,000    อรอนงค์ เทนอิสสระ 

     

    2. สรุป/รายงานผลโครงการ         
9 เสริมสร้างคุณธรรม  1.ศึกษาดูงาเขตสจุริตต้นแบบ  200,000  ปิยนาถ เครอืวรรณ 

 จริยธรรมและ 2.ประชุมเตรียมความพร้อมการ     

 สถานศึกษา ประเมิน ITA Online     

 ธรรมาภิบาลใน 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำ     

 (กิจกรรมสำนักงาน ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”     

 เขตพ้ืนที่การศึกษา 4. การตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ี     

 สุจริต) ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT)     

  5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ     

  ประเมินสถานศึกษาออนไลน ์     

รวมกลยุทธ์ที่ 4  710,000  3,570,000 0   
รวมกลยุทธ์ที่ 1 - 4 2,000,000  3,785,580 1,000,000   
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3. แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไตรมาสที่ 3 
 

            ตารางท่ี 5 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ   
 

ที ่ รายการ จำนวนเงินที่ได้รับ ผูกพัน ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
1 งบบุคลากร 20,897,961.29  20,895,243.94 2,717.35 
2 งบดำเนนิงาน 53,249,348.00  48,134,879.12 5,114,468.88 
 ค่าวัสด ุ   3,808,252.86  

 เงินสมทบประกันสังคม   1,212,862.00  

 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก   18,581,883.50  

 ค่าเช่าบา้น   2,136,400.00  

 ค่าล่วงเวลาราชการ   189,880.00  

 ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ   1,624,566.00  

 ค่าใช้จ่ายเดนิทางภายในประเทศ   449,675.83  

 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ   19,619,655.14  

 ค่าไฟฟา้   376,607.49  

 ค่าประปาและนำ้บาดาล   20,816.58  

 ค่าโทรศัพท ์   72,063.72  

 ค่าบริการไปรษณีย ์   42,216.00  

3 งบลงทุน     
 รายการครุภัณฑ์ 1,938,800.00  400,225.00 1,538,575.00 
 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 61,052,400.00  56,825,091.00 4,227,309.00 
4 งบเงินอุดหนุน     
 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั

นักเรียนระดับมัธยม 
118,000.00  118,000.00  

 ค่าหนังสือเรียน 7,848,719.00  7,848,719.00  
 ค่าจัดการเรียนการสอน 32,534,036.00  32,534,036.00  
 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7,508,290.00  7,508,290.00  
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4,437,270.00  4,437,270.00  
 ค่าอุปกรณ์การเรียน 5,185,095.00  5,185,095.00  
5 งบรายจา่ยอื่น 1,982,895.00  1,144,259.00 838,636.00 
 ค่าใช้จ่ายเดนิทางภายในประเทศ 17,120.00  17,120.00  
 ค่าวัสด ุ 380,498.00  380,498.00  
 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก 660,129.00  660,129.00  

 ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ 79,762.00  79,762.00  

 เงินสมทบประกันสังคม 6,750.00  6,750.00  
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา  
 

1.นายสนอง  สุดสะอาด ผู้อำนวยการสำงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
2.นายภมร  หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
3.นายอภิชัย  เสนาโยธ ี รองผู้อำนวยการสำงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
4.นายชุติพนธ์  จะชาลี รองผู้อำนวยการสำงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 
 

ผู้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
1.นางศุภิสรา ศรีไสย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ประธานคณะทำงาน 
2.นางสาวณปภัช  อรหันตา ลูกจ้าง สพป.ขก 3    คณะทำงาน 
3.นางสาวสายชล  วงษ์ษา  ลูกจ้าง สพป.ขก 3    คณะทำงาน 
4.นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขานุการคณะทำงาน 

 

ผู้จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.นางจรรยาพร  ทศยันไชยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประธานคณะทำงาน 

2.นางวันทนีย์  จันทร์ห้างหว้า นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  คณะทำงาน 

3.นางนันท์นภัสร์  โพธิ์ไพร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขานุการคณะทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


