สวนที่ 3
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
3.1 การจัดสรรแผนการบริหารงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดกําหนดกรอบแนวทาง วิธีการดําเนินงาน
มุงสูเปาหมายความสําเร็จ ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และไดดําเนินการบริหารงบประมาณตามแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยไดการจัดสรรงบประมาณตามแผนบริหารงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตารางที่ 10 บัญชีจัดสรรแผนการบริหารงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่
ก.
1
2
3
4
5
6
7

รายการงบประมาณ

คาใชจายพื้นฐาน (คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ)
คาสาธารณูปโภค
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุสาํ นักงานและวัสดุคอมพิวเตอร
คาจางถายเอกสาร /จัดทําเอกสาร
คาซอมแซมยานพาหนะขนสง
คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาที่พักและยานพาหนะ
คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงและบํารุงสวน
คาซอมแซมอาคารและสิ่งกอสรางของสํานักงานและโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติและ
8 คาใชจายตามภารกิจเรงดวน (อนุมัติตามความจําเปน)
รวม (ก)
ข คาใชจายตามแผนงาน (คาตอบแทน)
1 คาจาง/คาตอบแทนบุคลากรปฏิบตั ิงานใหสํานักงาน รวม 11 อัตราเดิม 12 เดือน
- เจาหนาที่ธรุ การประจํากลุม วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา เดือนละ 15,000 บาท และเงิน
สมทบประกันสังคม 5%
- เจาหนาที่ธรุ การประจํากลุม วุฒิ ปวส. 3 อัตรา เดือนละ 11,500 บาท และเงิน
สมทบประกันสังคม 5%
- พนักงานบริการ 1 อัตรา และพนักงานขับรถ 2 อัตรา วุฒิการศึกษาภาคบังคับ
เดือนละ 9,000 บาท และเงินสมทบประกันสังคม 5%
รวม (ข)
คาใชจายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา (คาตอบแทน ใชสอย
ค และวัสดุ)
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการประจําป พ.ศ.2562 หรือ ภารกิจของหนวยงาน
1 (พิจารณาหลังไดรับงบประมาณทัง้ ปจาก สพฐ.)
รวม (ค)
รวมทั้งสิ้น (ก + ข + ค)

งบประมาณ
(บาท)
1,200,000
300,000
70,000
80,000
70,000
1,239,300
20,800
300,000
3,280,100
1,719,900

1,719,900

5,000,000
5,000,000
10,000,000

หมายเหตุ

3.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
สนองกลยุทธเชิงนโยบาย 5 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 11 รายละเอียดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา สนองกลยุทธเชิงนโยบาย 5 นโยบาย
ที่
ประเด็นนโยบาย/ชื่อโครงการ
งบประมาณ
นโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1
การแขงขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
98,735
2
อบรมเชิงปฎิบัติการคณิตคิดเร็ว โดยใชเทคนิคเวทคณิต
254,940
3
การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย : การออกแบบการ
282,200
เรียนรู กิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรมหลัก ที่เนนการลงมือปฏิบัติจริง(Active
Learning)
4
พัฒนาศักยภาพครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในการสรางเครื่องมือวัด
161,070
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ
5
พัฒนาโรงเรียนแกนนําหองสมุดมีชีวิต และกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
139,700
6
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนขนาด
396,740
เล็กดวยระบบครูพี่เลี้ยงโดยครูผูผานการอบรม(Boot Camp)
7
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
1,546,500
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูของผูเ รียนในศตวรรษที่ 21
8
เยี่ยมบานนักเรียน
111,640
9
10

ประชุม เชิ งปฏิบั ติก ารเจ าหนา ที่ส งเสริ มความประพฤตินั กเรีย นนั กศึ กษา
(พสน.)
สงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) แบบโครงงาน

นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
11 การพัฒนาบุคลากรโดยการใชทักษะ Coaching
12
13
14

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว สังกัด สพป.สุ
ราษฎรธานี เขต 1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการสรางชุมชนในการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) และการบันทึกใน
ระบบ Log Book
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบรรจุใหม ตําแหนง ครูผูชวย

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ผูรับผิดชอบโครงการ

หมายเหตุ

น.ส.นิภาพร ทิพยแกว
นางณธาอร ทองปรีชา
นางอรุณศรี จงจิตต
น.ส. นลิน เล็กมาก
น.ส.นลิน เล็กมาก
1. นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
2. น.ส. นลิน เล็กมาก
1. นางอรุณศรี จงจิตต
2. ศึกษานิเทศกทุกคน
1. นายมนตชัย วุฒิพงศ
2. น.ส. เพ็ญรัตน สุทธิรักษ

94,000 1. นายมนตชัย วุฒิพงศ

2. ส.ต.ต.ยุทธนาบุณยะตุลานนท

99,850 นายสุรชัย ชวยเกิด
และคณะ
95,000 1.นายผัน หอมเกตุ
2.นายพิชัย ภัทธิยธนี
3.นายสมชาย คชไพร
620,000 1.นายผัน หอมเกตุ
2.นายพิชัย ภัทธิยธนี
3.นายสมชาย คชไพร
340,000 1.นายผัน หอมเกตุ
2.นายพิชัย ภัทธิยธนี
3.นายสมชาย คชไพร
320,000 1.นายผัน หอมเกตุ
2.นายพิชัย ภัทธิยธนี
3.นายสมชาย คชไพร
46

ที่
ประเด็นนโยบาย/ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
15 อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (แผนIEP)
171,180 นางณธาอร ทองปรีชา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
16 ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร
408,900 นางดวงมณี ฉิมพลี
การศึกษาผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
17 สพป. นาอยู เปนองคกรปลอดภัยยั่งยืน
60,400 นางดวงมณี ฉิมพลี
18 ประชุมเพื่อพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของลูกจาง ประจํา/
193,300 นายสมชาย สําอางคกาย
ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง)
19 อบรมเชิงปฏิบัติการการลดใชกระดาษดวย QR Code
80,850 นางเรณู นาคพังกาญจน
20 สงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให
75,000 นายสุรชัย ชวยเกิด
เขมแข็ง
21 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
376,500 1. นายชูศักดิ์ แกวนุน
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2562 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
2. น.ส.พวงทอง ศิริพันธุ
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
3. น.ส.วัลภรณ เอตะนาม
รวม
5,550,005

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเหตุ

*ใ ช เ งิ น ง บ
งบ ปร ะม า ณ
เ ห ลื อ จ า ย
พ.ศ.2561
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