สรุปแผนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

จุดเน้น

แผนการดาเนินงาน

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

ก.งบพื้นฐาน
1 บริหารจัดการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42
2 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามนโยบายเร่งด่วน
้ ฐานเ
รวมงบพืน

4,200,000
300,000

5
การบริหารจัดการ
5
การบริหารจัดการ

Smart Area

ต.ค.61 - ก.ย.62

Smart Area
Smart School

ต.ค.61 - ก.ย.62

4,500,000

ใชง้ บ สพม.42

บริหารงานการเงินฯ
(งบพัฒนาส่วนกลาง)
นโยบายและแผน
(งบพัฒนาส่วนกลาง)
ร้อยละ 60

ข. งบตามภาระงาน และจุดเน้นเพื่อขับเคลือ่ นนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ึ ษาเพือ
1. การจ ัดการศก
่ ความมนคง
่ั
1 ตามรอยศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
งบ สพฐ.

1
การจัดการศึกษา
เพือ่ ความมั่นคง

Smart Student

นโยบายที่ 1 ใชง้ บประมาณจาก สพฐ.

2. พ ัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการโอนข้อมูลผลการเรียน
จาก Student หรือ Secondary เข้าสู่
ระบบ SGS เพือ่ รายงานผลการเรียน GPA
3 การจัดงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพืน้ ที่ฯ
4 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล :
การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
นานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562
5 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) เพือ่ การนาขยะมา
ใช้ประโยชน์
6 อบรมเชิงปฏิบตั ิการครูเพศวิถศี ึกษา ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถศี ึกษารอบด้าน

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 2

ต.ค.61 - ก.ย.62
ใชง้ บ สพม.42

42,400

2
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนฯ

281,500

2
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
ร้อยละ 0

ต.ค.61

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

Smart Student

ต.ค.-ธ.ค.61

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

89,500

2
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

Smart Student

ม.ค.-พ.ค.62

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

61,310

2
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

Smart school
Smart Student

ต.ค.61-ก.ย.62

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

55,320

2
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

Smart Student
Smart Teacher

ก.ค.-ก.ย.62

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

530,030

Smart Student

ใชง้ บ สพม.42

ร้อยละ 7.07

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

แผนการดาเนินงาน

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

3
การพัฒนาผู้บริหาร Smart Teacher
ครู และบุคลากรฯ

ม.ค.62

กลุ่มอานวยการ

3
การพัฒนาผู้บริหาร Smart Principal
ครู และบุคลากร Smart Teacher
ทางการศึกษา

ธ.ค.61,
ก.ค.62,
ส.ค.62,
ก.ย.62

บริหารงานบุคคล
และพัฒนาครูฯ

นโยบาย สพฐ.

จุดเน้น

ึ ษา
3. การพ ัฒนาผูบ
้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศก
7 ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา“งานวันครู
ประจาปี 2562”

85,000

8 พัฒนาศักยภาพ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

400,000

- อบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร

37,200

- อบรม คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยฯ 22,200
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ มุทิตาจิตกตัญญูครู 197,600
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่

112,200

- ส่งเสริมวิทยฐานะข้าราชการ

30,800

9 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
ในสถานศึกษา

54,600

3, 5
การพัฒนา/
การบริหารจัดการ

Smart School
Smart Teacher

ก.พ.-ก.ย.62

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

42,900

3
การพัฒนาผู้บริหาร Smart Teacher
ครู และบุคลากร Smart Student
ทางการศึกษา

เม.ย.-ก.ย.62

ส่งเสริม
การจัดการศึกษา

252,314

3, 5
การพัฒนา/
การบริหารจัดการ

Smart School
Smart Principal

เม.ย.-พ.ค.62

นโยบายและแผน

183,356

3
การพัฒนาผู้บริหาร Smart Teacher
ครู และบุคลากร Smart Student
ทางการศึกษา

มิ.ย.-ก.ย.62

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

23,700

3 และ 5
Smart Teacher
การพัฒนาบุคลากร
Smart School
และบริหารจัดการ

มิ.ย.-ก.ย.62

เทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

47,200

3
การพัฒนาผู้บริหาร
Smart Teacher
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

มิ.ย.-ก.ย.62

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

งบ สพฐ.
(88,900)

3
การพัฒนาผู้บริหาร
Smart Teacher
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

ต.ค.61-ก.ย.62

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

10 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการบุคลากรเพือ่ ทาหน้าที่
นักจิตวิทยาโรงเรียน

11 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(การวางแผนระดับสถานศึกษา)
12 ฝึกอบรมปฏิบตั ิการหลักสูตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศึกษา DLIT ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
14 ฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะเพือ่ ผลิต
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

15 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ด้วย
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)

ที่

โครงการ

งบประมาณ

16 พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนสุขศึกษาและพล
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

งบ สพฐ.
(177,800)

17 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

งบ สพฐ.
(415,800)

18 อบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์

19 การขับเคลื่อนการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามแนวทาง
Active learning สู่ ศตวรรษที่ 21
รวมงบประมาณ นโยบายที่ 3
(ยอดรวมเฉพาะโครงการใช้งบเขต
้ ที)่
พืน

ความสอดคล้อง
นโยบาย สพฐ.

จุดเน้น

3
การพัฒนาผู้บริหาร
Smart Teacher
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
3
การพัฒนาผู้บริหาร
Smart Teacher
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

งบ สพฐ.
(69,420)

3
การพัฒนาผู้บริหาร
Smart Teacher
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

งบ สพฐ.
(50,600)

3
การพัฒนาผู้บริหาร Smart Teacher
ครู และบุคลากร Smart Student
ทางการศึกษา

1,089,070

แผนการดาเนินงาน

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.-ก.ย.62

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

พ.ค.-ก.ย.62

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

ต.ค.61-ก.ย.62

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

พ.ค.-ก.ค.62

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
ร้อยละ 14.52

ใชง้ บ สพม.42

ึ ษาทีม
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศก
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน
ึ ษา
และลดความเหลือ
่ มลา้ ทางการศก
20 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรู้
4
ความเข้าใจ กระบวนการจัดตั้ง และการ
สร้างโอกาสในการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา และ
138,080
เข้าถึงบริการ
Smart School
ต.ค.-ธ.ค.61
การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
การศึกษาที่มี
อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี
คุณภาพ
(พ.ศ.2564-2566)
21 พัฒนาบุคลากรระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา เพือ่ การบริหารจัดการ

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 4

139,840

277,920

4, 5
สร้างโอกาส/
บริหารจัดการ

Smart School
Smart Area
ใชง้ บ สพม.42

พ.ค.62

นโยบายและแผน

นโยบายและแผน
ร้อยละ 3.70

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง

แผนการดาเนินงาน

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

Smart Area
Smart School
Smart Principal

พ.ย.-ธ.ค.61
เม.ย.62
ส.ค.-ก.ย.62

นโยบายและแผน

กลุ่มอานวยการ

นโยบาย สพฐ.

จุดเน้น

5
การบริหารจัดการ

ิ ธิภาพการบริหารจ ัดการ
5. เพิม
่ ประสท
22 ทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (พ.ศ.2561-2565) ขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบตั ิ และจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

532,080

23 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42

114,240

5
การบริหารจัดการ

Smart Principal

ธ.ค.61,
มี.ค.62,
มิ.ย.62,
ก.ย. 62

24 ประชุม สัมมนาบุคลากรเพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพและการบริหารจัดการภายใน
องค์การสู่เป้าหมาย ประจาปี 2562

67,640

5
การบริหารจัดการ

Smart Area

ต.ค.61-ก.ย.62

อานวยการ

25 สร้างความเข้มแข็งด้านบริหารงบประมาณ
ด้วยงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา
และสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

40,000

5
การบริหารจัดการ

Smart School
Smart Area

พ.ย.61-ก.ย.62

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

26 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา

76,000

5
การบริหารจัดการ

Smart School
Smart Teacher

ต.ค.61-ก.ย.62

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลฯ

59,460

5
การบริหารจัดการ

Smart Area

ต.ค.61-ก.ย.62

กลุ่มอานวยการ

66,140

5
การบริหารจัดการ

Smart Area
Smart School

มิ.ย.-ก.ย.62

อานวยการ

110,580

5
การบริหารจัดการ

Smart School
Smart Principal
Smart Teacher

ม.ค.-ก.ย.62

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

36,840

5
การบริหารจัดการ

Smart Area

ต.ค.61-ก.ย.62

อานวยการ

Smart Area
Smart School
Smart Principal

ก.ค.-ส.ค.62

นโยบายและแผน
กลุ่มอานวยการ

27 พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานงาน
จัดระบบบริหาร สพม.42 ปี 2562
- มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS)
- คุณธรรมความโปร่งใส (ITA)
- มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
28 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบควบคุมภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับสานักงานเขตพืน้ ทีการศึกษา
29 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
30 สานักงานปลอดขยะ (Zero Waste Office)
31 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และศึกษาดูงานเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
รวมงบประมาณ นโยบายที่ 5

รวมทัง้ สิน้ งบยุทธศาสตร์
(24 โครงการ ใช้งบประมาณเขตพื้นทีฯ่ )

รวมงบประมาณบริหารจัดการเขตพื้นที่

334,700
5
(ของบ สพฐ.
การบริหารจัดการ
เหลือจ่ายปลายปี )
1,102,980
3,000,000

ใชง้ บ สพม.42

ร้อยละ 14.71

งบประมาณไม่รวมโครงการงบประมาณจาก สพฐ .
(จานวน 7 โครงการ คือ 1, 15-19 และ 31)

7,500,000 (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประมาณการ งบประมาณบริหารจัดการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบพืน้ ฐาน)
ที่

รายการ

1 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่านา้ ประปา
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าไปรษณีย-์ โทรเลข
2 ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั งิ านใน สพม.42 รวม 18 อัตรา
- 7,000 บาท/เดือน ........1........ อัตรา
- 8,000 บาท/เดือน ........1....... อัตรา
- 9,000 บาท/เดือน ........10...... อัตรา
- 9,500 บาท/เดือน ........3......... อัตรา
- 10,000 บาท/เดือน .....4...........อัตรา
3 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (ฐานข้อมูล รวมงบจาก สพฐ.)
4 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ส้านักงาน (ไม่รวมวัสดุนา้ มันเชือเพลิง )
5 ค่าวัสดุนา้ มันเชือเพลิง และหล่อลืน่
6 ค่าขยะ
7 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
8 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
9 ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ (รวมค่าใช้จา่ ยบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)
10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส้านักงาน
11 ค่าหนังสือพิมพ์
รวมทัง้ สิน้ บริหารจัดการสานักงาน
งบประมาณบริหารตามความจาเป็นเร่งด่วน

การใช้จา่ ยจริง
ปีงบประมาณ 2561

ประมาณการปี 2562
ประมาณการ
ประมาณการ
ต่อเดือน
12 เดือน

774,528.43
13,411.40
69,571.24
136,427.00

64,544.04
1,117.62
5,797.60
11,368.92

800,000
13,000
70,000
100,000

2,021,367.52

173,500.00
7,000.00
8,000.00
90,000.00
28,500.00
40,000.00
30,596.97
46,472.00
17,749.40
220.00
34,268.33
2,582.81
7,768.79
3,241.67
401.67
399,629.80

2,082,000
84,000
96,000
1,080,000
342,000
480,000
250,000
350,000
200,000
2,640
367,540
30,000
100,000
30,000
4,820
4,400,000
600,000

367,163.60
557,664.00
212,992.74
2,640.00
411,220.00
30,993.66
93,225.51
38,900.00
4,820.00
4,734,925.10

