
 

66 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ส่วนที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ 

      
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินงาน ตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนองกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความจ าเป็นของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย            
สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด  ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา  ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์                     
และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนอง กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ตามแนวทางการด าเนินงานที่
หน่วยเหนือก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  การพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่                 
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้บูรณาการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สู งสุดต่อผู้เรียน              
เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000,000.- บาท  ดังนี้ 

1. งบประจ า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สพป. จ านวน  2,151,000.-  บาท 
มีรายการค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้าง  รวม  16 รายการ 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  1,849,000.-  บาท    
มีโครงการกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการศึกษา จ านวน  23  โครงการ 
 

 
 
 
 
 



 

67 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

แผนการบริหารงบประมาณ งบประจ า ปงีบประมาณ 2565 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ 
งบด าเนินงาน 

 

ท่ี แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณปี 

2565 
ท่ี แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณปี 
2565 

ก.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  (1,040,000.-)   ข. ค่าสาธารณูปโภค (520,000.-)   

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ  ก.ต.ป.น. 
 

80,000 12 ค่าไฟฟา้ 
            

400,000  

2 ค่าเบ้ียเลี้ยงที่พกัและพาหนะ 
            

170,000  13 ค่าน้ าประปา 
                  

40,000  

3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
             

50,000  14 ค่าโทรศัพท ์
                  

40,000  

4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์
                 

50,000  15 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 
                   

40,000  

5 ค่าซ่อมแซมสิ่งกอ่สร้าง 
              

50,000    
  

 

6 ค่าวัสดุส านักงาน 
               

150,000  ค.  ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน 5 คน 

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
                  

100,000   16 ค่าจ้างลูกจ้างรายเดอืน  591,000 

8 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
                  

70,000    
 

 

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
                  

40,000    
 

 

10 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
               

130,000    
 

 

11 ค่าใช้จ่ายตามภารกิจ 
 

150,000  
  
 

  
 

       รวม                                                      ข+ค=1,111,000 

 รวม ก + ข + ค  = 2,151,000.- 
 
 
 
 
 
 



 

68 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

สรุป โครงการ/กิจกรรม “งบพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”            
ประจ าปงีบประมาณ 2565   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
สนอง 

งบประมาณ 
กลยุทธ์ 

1 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 43,800 

2 การพัฒนาครูผู้รับผดิชอบการประเมิน ITA ONLINE กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 4 39,200 
3 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 40,650 
4 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 4 38,800 
5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการ            

ทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 44,900 

6 พัฒนาทักษะการนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 4 19,800 
7 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็ง                  

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 55,800 

8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 1,3 99,500 

9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 71,850 
10 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 1,3 135,000 
11 ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 50,000 

12 พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
บูรณาการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1,2 70,000 

13 แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1,2 59,930 
14 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพ          

การบริหารจัดการ 
กลุ่มอ านวยการ 4 173,700 

15 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินการด้านการเงินและพัสด ุ

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

3 44,000 

16 พัฒนาการบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3,4 300,000 
17 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 3,4 197,620 
18 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 4 40,000 

19 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพ            
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 3,4 51,450 

20 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และจัดท า      
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มนโยบายและแผน 4 133,560 

21 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   กลุ่มนโยบายและแผน 4 39,440 
22 ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1,2,3,4 100,000 
23 สนับสนุนด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2  ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,849,000 

 



^

L"umslSdieiquul533i"  uls3@°i@   2565

@ma°"Tmiufl"3ns5armsmsfinu"3ufigru§iu

aV112
51gnl5

dutl53;3J1"fitflgrgu@ufla55 l"um51Sdiuqutl58;ou"

[fls3iiafi  1 tfl53jiafi 2 1flstliad 3 1fli3jiafi 4

(fl.fl.-6.fl64) 3J.fl.-fi.fl.65) (13J.tl.  -a.U.65) (fl.fl.  -fl.tl.65)

{Uuflalfl5 26,172,800 6,544,200.00 6,544,200.00 6,544,200.00 6,540,200.00

OaqufllLuuqlu
39,536,100 2,500,000.00 4,294,675.00 5,293,540.00 9,089,350.00

34 {U@{fy!u 47,453,100 - 9,490,620.00 23,726,550.00 14,235,930.00

{uL§uQ"apu 94,033,361 18,806,672.00 28,210,008.00 23,508,340.00 23,508,341.00

5
dqu51U@190u

920,200 10,000.00 250,000.00 330,200.00 300,000.00


	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2565
	img581

