กลุ่มนโยบายและแผน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จานวนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ได้จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดังนี้
แผนการใช้เงินงบประมาณ ครั้งที่ 1 จานวน 1,500,000 บาท
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว4774 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
- กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (O2937)
1

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ตป.น.)

69,200 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

2

เพื่อประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (15 พ.ย.62 - 29 ก.พ.63)

42,400 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

3

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

85,900 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4

ค่าวัสดุ

2,500 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (1,000,000บาท)
- กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา
สาหรับ โรงเรียนปกติ (O2939)
1

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ 8 คน (952,800 บาท)

397,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

จัดสรร 5 เดือน (ต.ค.62 - ก.พ.63)
2

ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ/ชดเชยน้ามัน

20,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

3

ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

80,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

4

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(ประชุม)

33,720 กลุ่มอานวยการ

(101,160 บาท) จัดสรร 4 เดือน (ต.ค.62 - ม.ค.63)
5

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย)์

400,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

จัดสรร 4 เดือน (ต.ค.62 - ม.ค.63)
6

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
(100,000 บาท) ( 4 เดือน ต.ค.62 - มค.63)

50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ที่
7

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการแตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่

ผู้รับผิดชอบ

7,400 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
8

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมจัดตั้งคาขอ งปม.)

1,920 กลุ่มนโยบายและแผน

9

ทาป้ายพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

3,800 กลุ่มอานวยการ

10 ค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันที่ 17-18 มกราคม 2563

1,200 กลุ่มอานวยการ

11 กองทุนทดแทนเงินประกันสังคม

4,030 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

งานเร่งด่วนตามภารกิจ

930

- กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
สาหรับโรงเรียนปกติ (O2939)
1

รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา ปี พ.ศ.2562

53,000 กลุ่มนโยบายและแผน

2

ค่าวัสดุ /ค่าซ่อมแซม/ค่าขนส่งยานพาหนะ

50,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

3

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต

84,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

4

เช่าพื้นที่จัดทาเว็บไซด์ สพป.ชลบุรี เขต 2

21,600 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

5

ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2(หนังสือพิมพ์)

6

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ

4,900 กลุ่มอานวยการ
38,200 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ" สู่กลุ่มงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(114,600 บาท)(4เดือน ต.ค.62- ม.ค.63)
7

จัดซ่อม หลังคา ฝ่า เพดาน อาคารวิทยบริการ

20,000 กลุ่มอานวยการ

8

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

16,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9

งานเร่งด่วนตามภารกิจ

12,300
รวม

1,500,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
แผนการใช้เงินงบประมาณ ครั้งที่ 2 จานวน 2,000,000 บาท
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว397 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา สาหรับโรงเรียนปกติ(O2937)
1

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ (กลุ่มอานวยการ) จานวน 5 ราย

150,600 กลุ่มอานวยการ

เงินเดือน 9,500 บาท/3คน,11,000บาท/1คน,10,700บาท/1คน (มี.ค.-พ.ค.63)
2

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ (กลุ่มบริหารงานการเงิน)จานวน 3 ราย 102,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
เงินเดือน 13,500 บาท /10,500บาท /10,000 บาท (มี.ค.-พ.ค.63)

3

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

78,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
4

เพื่อประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน(จ้างลูกจ้าง)

36,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

เขตพื้นที่การศึกษา 12,000 บาท จานวน 1 คน (มี.ค.-พ.ค.63)
5

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(ประชุม)

33,720 กลุ่มอานวยการ

(101,160 บาท) จัดสรร 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค. 63)
6

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

7

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ

38,200 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ (ก.พ. - พ.ค. 63)
8

งานศิลปหัตถรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาคกลาง

330,680 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

และภาคตะวันออก
9

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

10 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ

50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
55,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
11 ประชุมสัมมนาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

373,625 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อานวยการสถานศึกษา สงกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
12 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา

39,300 กลุ่มบริหารงานบุคคล

สพป.ชลบุรี เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี
13 พัฒนาระบบช้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

35,040 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

14 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการเสริมสร้างความสามัคคี

36,350 กลุ่มอานวยการ

15 จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563

20,000 กลุ่มนโยบายและแผน

ที่
9

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การจัดสวัสดิการภายใน สพป.ชลบุรี เขต 2

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มอานวยการ

10 การตรวจสอบสถานศึกษา

-

หน่วยตรวจสอบภายใน

11 การตรวจสอบ สพป.ชลบุรี เขต 2

-

หน่วยตรวจสอบภายใน

12 โครงการจัดงานวันครู ประจาปี 2563

126,400 กลุ่มอานวยการ

ครูดีในดวงใจ ใช้เงินในวันครู (4,500 บาท)
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์

25,574 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ

14 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย)์

50,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

15 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

16 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ/ชดเชยน้ามัน

40,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

17 ค่าวัสดุ /ค่าซ่อมแซม/ค่าขนส่งยานพาหนะ

10,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

18 ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563
งานเร่งด่วนตามภาระกิจ

220,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
49,511

รวม

2,000,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
แผนการใช้เงินงบประมาณ ครั้งที่ 3 จานวน 1,500,000 บาท
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว1236 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถม
ศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) งบดาเนินงาน
สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ (กลุ่มอานวยการ) จานวน 5 ราย

200,800 กลุ่มอานวยการ

เงินเดือน 9,500 บาท/3คน,11,000บาท/1คน,10,700บาท/1คน
(มิ.ย.- ก.ย. 63 เดือนละ 50,200 จานวน 4 เดือน)
2

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่ (กลุ่มบริหารงานการเงิน)จานวน 3 ราย

136,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

เงินเดือน 13,500 บาท /10,500บาท /10,000 บาท
(มิ.ย.- ก.ย. 63 เดือนละ 34,000 จานวน 4 เดือน)
3

เพื่อประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน(จ้างลูกจ้าง)

48,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

เขตพื้นที่การศึกษา (มิ.ย.- ก.ย. 63 เดือนละ 12,000 จานวน 4 เดือน)
4

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(ประชุม)

33,720 กลุ่มอานวยการ

(101,160 บาท/ปี) จัดสรร 4 เดือน (มิ.ย. - ก.ย. 63)
5

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ

38,200 ศน.สมลักษณ์

PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ (มิ.ย. - ก.ย. 63)
6

โครงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

7

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย)์

8

ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

9

ค่าวัสดุ /ค่าซ่อมแซม/ค่าขนส่งยานพาหนะ

10 ค่า พ.ร.บ./ประกันภัย
11 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพ

13,000 กลุ่มอานวยการ
300,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
50,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
100,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
30,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
152,100 กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรด้านการวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2563
12 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ร.ร.

56,840 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

13 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

285,950 กลุ่มพัฒนาครูฯ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกษียณ)
14 ซ่อมอาคารสถานที่ (โรงจัดเก็บรถ)

6,000 กลุ่มอานวยการ

15 รื้อถอน ผนังอลูมิเนียมพร้อมกระจก ห้องประชุม VDO Conference

2,500 กลุ่มอานวยการ

16 งานเร่งด่วนตามภารกิจ

46,890
รวมทั้งสิ้น

1,500,000

