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ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริหารสานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ และจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 7,992,800 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
งบประมาณ
เจ้าภาพปฏิบัติ
(บาท)
1 บริหารจัดการงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานประจา
-ค่าวัสดุสานักงาน/จ้างทาของ
700,000.- กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
-ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์
250,000.- กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
-ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
150,000.- กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
-ค่าสาธารณูปโภค
800,000.- กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
งบภาระงาน
-จ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ 2561
982,800.- กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
งบดาเนินงาน
-ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
400,000.- กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวมงบบริหารจัดการตามความจาเป็นพื้นฐาน
3,282,800.งบภารกิจหลัก
กลุ่มอานวยการ
2 พัฒนาศักยภาพประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา
200,000.- นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรรัตนกร
3 พัฒนาศักยภาพ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
150,000.- นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ
ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา
นางสุภัค สาระสุข
4 พัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
40,000.- นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรรัตนกร
ราชการ
นางสุภัค สาระสุข
ที่

งาน/โครงการ

38
ที่

งาน/โครงการ

5 การประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกษียณอายุราชการ
ประจาปี 2561
6 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
7 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์
8 กิจกรรมสัมพันธ์ ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
รวมกลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
9 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10
11

12

13

14
15

งบประมาณ
เจ้าภาพปฏิบัติ
(บาท)
150,000.- นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ

100,000.- นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรรัตนกร
150,000.- นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ
20,000.- นางอรุณี ชัยสุวรรณ
810,000.-

90,000.- นายมนตรี ประไวย์
นางชลกนก ศรีไทย
การติดตาม ประเมินผล และรายงานตามนโยบาย
50,000.- นายมนตรี ประไวย์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น
นางธมลวรรณ พลัง
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
50,000.- นายมนตรี ประไวย์
(ทวิศึกษา)
นางชลกนก ศรีไทย
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
50,000.- นายมนตรี ประไวย์
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ
นางชลกนก ศรีไทย
นางจิราพร ศิริโฉม
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
70,000.- นายมนตรี ประไวย์
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
นางชลกนก ศรีไทย
รวมกลุ่มนโยบายและแผน
310,000.กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
100,000.- นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
การพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
70,000.- นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
รวมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
170,000.สารสนเทศและการสื่อสาร

39
ที่
16

17

18
19

20
21
22
23
24

งาน/โครงการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน และครูผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ในระดับโรงเรียน
รวมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาศักยภาพการทางานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์
ทีมเขตพื้นที่การศึกษาก้าวไกลการศึกษาไทยก้าวหน้า”
การจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมีแนวทางการ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์การ
รวมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพระบบนิเทศ : การนิเทศการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
รวมพลังสร้างสรรค์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 อ่านออก เขียนได้ยกชั้น
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา

25
26 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพัฒนา

การศึกษาและเครือข่ายการจัดการศึกษา
รวมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าภาพปฏิบัติ

70,000.- นางพิกุล ธงไชย
70,000.100,000.- นายพิศาล ฉันท์ทอง
100,000.450,000.- นางสินีนาถ เกษแก้ว
40,000.- นางสินีนาถ เกษแก้ว

490,000.200,000.- นางจิราพร ศิริโฉม
100,000.- นายเฉลิมชัย ถึงดี
นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
300,000.- นายบุญเจริญ บุญเชิด
200,000.- นายอุดม ภาสดา
100,000.- นายบุญเจริญ บุญเชิด
600,000.- นายนพพล พลอาสา
450,000.- นายพลพล พลอาสา
1,950,000.-

40
ที่

งาน/โครงการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
28 ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ด้วยกระบวนการสภานักเรียน และพัฒนากิจกรรม
สภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประจาปี
งบประมาณ 2561
29 การสนับสนุนสถานศึกษา เข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560
30 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561
รวมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
31 การตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมหน่วยตรวจสอบภายใน
รวมทุกกลุ่ม/หน่วย
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าภาพปฏิบัติ

500,000.- นางนิตยา ธรรมนาม
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
80,000.- นางนิตยา ธรรมนาม
นางพจนีย์ พระใหม่งาม

30,000.- นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม
นางคัทลียา ฉิมถาวร
100,000.- นางคัทลียา ฉิมถาวร
นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม
710,000.100,000.- นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง
นายพิทยา ดวงงาม
100,000.4,710,000
7,992,800

