แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
.......................................................
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึ กษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ได้รับ แจ้งจั ดสรรงบประมำณ
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 5,000,000 บำท ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 จึงได้กำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้
1. บริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (งบประจำ) จำนวน 2,892,000 บำท คิดเป็นร้อยละ
57.84
2. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ (งบพัฒนำ) จำนวน 2,108,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 42.16
ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อบริหารจัดการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
(งบประจา) จานวน 2,892,000บาท รายละเอียดแผนการใช้จ่าย ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ที่
รายการ
ผู้รับผิดชอบ
ตามแผนปฏิบัติการ ฯ
1 ค่ำใช่จ่ำยในกำรประชุม ก.ต.ป.น.
50,000
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์
2 ค่ำวัสดุสำนักงำน
300,000
3 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
50,000
4 ค่ำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
450,000
5 ค่ำใช้สอย
750,000
6 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ – ครุภัณฑ์
292,000
7 ค่ำสำธำรณูปโภค
1,000,000
รวมทั้งสิ้น
2,892,000
ส่วนที่ 2 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 จานวน 2,108,000 บาท รายละเอียดแผนการใช้จ่าย ดังนี้
ที่
โครงการ
1 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนวันครูในส่วนภูมิภำค

งบประมาณ
30,000

2

20,000

โครงกำรประชุมสัมมนำ ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริหำรงำนบุคคล/นำยปรีชำ
รักษ์ทอง
บริหำรงำนบุคคล/นำยจรูญ
พันธ์โภชน์

ที่
3

โครงการ
ด้ำนกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2562
โครงกำรประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผล กำร
ปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ
2562

งบประมาณ

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบโครงการ

44,600

บริหำรงำนบุคคล/นำงวำสนำ
ถำวรนุรักษ์

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนบุคคล สู่กำร
บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ และกำรพัฒนำดูแลระบบเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 และจ้ำงบุคลำกร
ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
5 โครงกำรสรุปรำยงำนผล กำรดำเนินงำนประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
6 โครงกำรแข่งทักษะทำงวิชำกำร งำนศิลปหัตถกรรม ครั้งที่
69 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และงำนมหกรรมวิชำกำรเปิด
โลกกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครั้งที่ 15
7 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
8 โครงกำรบริกำรจัดกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
โรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน และพัฒนำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
9 โครงกำรเสริมควำมรู้ด้ำนวินัย ป้องกันกำรกระทำผิดวินัย
จรรยำบรรณวิชำชีพ และป้องกัน กำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีงบประมำณ
2562
10 โครงกำรยกระดับ O-NET , NT

408,000

บริหำรงำนบุคคล/
นำงนภัสสรณ์ หมื่นภักดี

25,000

นโยบำยและแผน/นำงจิตรำ
แกล้วทนงค์

400,000

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ/
นำงสำวยุพำ จินำเจือ

20,000

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ/
นำงเยำวรัตน์ เพิงมำก
นโยบำยและแผน/
นำยอภิชัย ศรีสุขใส

11 โครงกำร ป.1 ที่นี่ไม่มีนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้

100,000

12 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ

170,000

4

500,000

43,920

กฎหมำยและคดี/
นำงจุรีรัตน์ สงณรงค์

346,480

นิเทศติดตำม/นำยจำรูญ หนู
สังข์
นิเทศติดตำม/
นำยประยงค์ ชูรักษ์
อำนวยกำร/
นำงวิมลมำศ สังสุณี

ที่

โครงการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
2,108,000

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบโครงการ

รำยละเอียดกำรอนุมัติเงินประจำงวด งบประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 งบประมำณสำหรับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3
ครั้งที่ 1 จำนวน 2,000,000บำท
ตำมหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/4972 ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2561
ครั้งที่ 2 จำนวน 1,000,000 บำท
ตำมหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/225 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2562
ครั้งที่ 3 จำนวน 1,000,000 บำท
ตำมหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/1745 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2562
ครั้งที่ 4 จำนวน 1,000,000 บำท
ตำมหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2507 ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2562

