
  

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 การจัดสรรงบประมาณ 
 คร้ังที่ 1 จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) 
 สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  ครั้งที่ 1 จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม  
ภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก 1 ผลผลิต 1 กิจกรรม คือ 

1. ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
   กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ เขตละ 2,000,000 บาท 
การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 นายสุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ได้อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณจำนวนดังกล่าว สำหรับการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. เป็นค่าบริหารจัดการสำนักงาน จำนวน 1,460,000 บาท 

 2. เป็นค่างบประมาณขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 540,000 บาท 
 
 

 คร้ังที่ 2 จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) 
 สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที ่ 2 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม      
ภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 

การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 นายสุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ได้อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณจำนวน ดังกล่าว ดังนี้   
 1. งบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงาน จำนวน 1,095,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาท) 
 2.งบประมาณขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 405,000 บาท (ส่ีแสนห้าพันบาท)  
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง สรุปการบริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            จำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท)  
ท่ี การบริหารจัดการงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

 คร้ังที่ 1 งบประมาณท่ีได้รับ จำนวน 2,000,000 บาท  

1 งบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงาน 1,460,000 

2 งบประมาณขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  540,000 
 คร้ังที่ 2 งบประมาณท่ีได้รับ จำนวน 1,000,000 บาท  
1 งบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงาน 1,095,000  
2 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา 405,000  
 คร้ังที่ 1 + คร้ังที่ 2  
1 งบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงานฯ 2,555,000 

2 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา 945,000 
 รวมทั้งสิ้น 3,500,000 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
ได้ประมาณการงบประมาณสำหรับบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขับเคลื่อนการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4,500,000 บาท โดยมีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้  
  1. ส่วนที ่  1 งบประมาณสำหรับบร ิหารจัดการสำนักงาน เขตพื ้นท ี ่การศึกษาม ัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน จำนวน 3,278,040 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันส่ีสิบบาท) 
 2. ส่วนท่ี 2 งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 1,221,960 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย 
หกสิบบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 งบประมาณบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 
3,278,040 บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       กลุ่มบริหารงานการเงิน 
1 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 90,000 และสินทรัพย์ 
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 60,000  
3 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 65,000  
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 350,000  
5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 100,000  
6 ค่าบริหารการปฏิบัติราชการ 350,000  
7 วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000  
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  15,000  
9 ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ สพม.กท 2 6,000  
10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจำเป็น    
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีการเงิน 2 คน  372,000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 คน  180,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 -  ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ  36,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีอำนวยการ 2 คน 360,000 กลุ่มอำนวยการ 
 - ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน 162,000 กลุ่มอำนวยการ 
 - ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 1 คน 121,200 กลุ่มอำนวยการ 
 - ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 1 คน 16,920 กลุ่มอำนวยการ 
 - ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 คน 152,880 กลุ่มอำนวยการ 
 -  ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 1 คน  83,040 กลุ่มอำนวยการ 
ข ค่าสาธารณูปโภค  กลุ่มบริหารงานการเงิน 
1 ค่าไฟฟ้า  500,000 และสินทรัพย์ 
2 ค่าน้ำประปา 20,000  

3 ค่าโทรศัพท์  18,000  
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข          120,000  

รวมทั้งสิ้น 3,278,040  
  
 
 
 



ส่วนที่ 2 งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 1,221,960 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
ท่ี 
 

โครงการ 
ตอบสนอง 

นโยบาย สพฐ. 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

สพม.กท 2 โรงเรียน 

1. นิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และ 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ด้านท่ี 1,2,3 
และ 4 

 
200,000 

 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 

2. ส่งเสริมคุณภาพและสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

ด้านท่ี 2 
80,000 

 
กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 
3. พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

ประจำปี 2565 
ด้านท่ี 3 50,000  กลุ่มพัฒนาครูฯ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย์ 

 
ด้านท่ี 3 

 
80,000 

 กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและ 
สินทรัพย์ 

5. พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ายสารสนเทศ 

ด้านท่ี 4 60,000  กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษาทางไกลฯ 

6. พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

 
ด้านท่ี 4 

 
70,000 

 กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล 

7. ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้านท่ี 4 30,000  หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

8. ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ 
ด้านนโยบายและแผนด้วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านท่ี 4 
 

100,000  
กลุ่มนโยบายและ 

แผน 

9. เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษาของ 
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้
หลักการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ด้านท่ี 4 

 
 
 

551,960  

กลุ่มอำนวยการ 

 รวม  1,221,960   



หมายเหตุ   นโยบาย สพฐ. 4 ด้าน ประกอบด้วย   
   ด้านท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
   ด้านท่ี 2 ด้านโอกาส 
   ด้านท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากจำนวนงบประมาณท่ีจะได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่ชัดเจน
จึงขอให้ทุกโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการดังนี้ 
 1.ให้ใช้งบประมาณ ร้อยละ 70 ของจำนวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 2.กรณีโครงการ/กิจกรรมใดมีความจำเป็นต้องใช้ค่าอาหารเกินกว่า 120 บาท/มื้อ ให้อยู่ในเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
       2.1 กรณีผู้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้บริหารระดับสูง/ผอ.ร.ร./ประธานสหวิทยาเขต 
       2.2 กรณีผู ้เข้าประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/แขกผู้มีเกียรติ/กรรมการอ่านผลงาน/
กรรมการระดับสูง 
 โดยทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อนุมัติก่อนดำเนินการ ท้ังนี้ไม่เกินอัตรา 140 บาท/มื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบบริหารจัดการส านักงาน
27.15 %

จ ำนวน 1,221,960 บำท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

จำนวน 4,500,000 บาท 

งบบริหารจัดการสำนักงาน 
72.85% 

จำนวน 3,278,040 บาท 
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