
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

……………………………… 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ได้วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยใช้
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศง 2562  ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 5,186,000 บาท โดยจ าแนกงบประมาณได้ดังนี้ 
         1.1 งบบริหารงาน ของ สพป.ตราด เป็นเงิน  3, 000,000 บาท 
        1.2 งบตามภารกิจกลุ่ม    เป็นเงิน 874,360 บาท 
          1.3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นเงิน 1,311,640 บาท  
             รวมงบประมาณท้ังสิ้น  3,186,000 บาท  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จุดเน้นเชิง
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และบริบทต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รวมถึงผลการ
ด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ดังนี้ 
 
           1. งบบริหารงานของ สพป.ตราด   1 โครงการ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

1 การบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  3,000,000 ตุลาคม 62- 
กันยายน 63  1.1 ค่าวัสดุการบริหารจัดการ สพป.ตราด 

     - ค่าวัสดุ                                              130,000 บาท 
     - ค่าหนังสือพิมพ์รายเดือน/ 
       ค่าตอบแทนผู้สื่อข่าว                               60,000 บาท 
1.2 ค่าใช้จ่ายจัดประชุม  
     (อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)                 100,000 บาท 

 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     - ผอ.สพป.ตราด                                       70,000 บาท 
     -  เจ้าหน้าที่ สพป.ตราด                            100,000 บาท 
1.4 ค่าสาธารณูปโภค 
     - ค่าไฟฟ้า                                             550,000 บาท 
     - ค่าน้ าประปา                                         23,000 บาท 
     - ค่าโทรศัพท์                                           20,000 บาท 
     - ค่าไปรษณีย์                                          24,000 บาท 
     - เช่าพ้ืนที่เว็บไซต์                                     30,000 บาท  
1.5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง                                       100,000 บาท 
1.6 ค่าซ่อมแซม อาคาร ครุภัณฑ์ รถยนต์              150,000 บาท 
1.7 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
     ของ สพป.ตราด (ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง 8 อัตรา) 1,372,860 บาท 
1.8 ค่าใช้จ่ายตามนโยบาย สพฐ./ผอ.สพป.ตราด     270,140 บาท  

  

      รวม 8 กิจกรรม                                 3,000,000 บาท   

 
   2. งบตามภารกิจกลุ่ม 9 โครงการ จ าแนกได้ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

 1 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

290,000 พฤศจิกายน 62- 
กันยายน 63 

2 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  472,300 กันยายน – 
ธันวาคม 62 

3 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 110,250 ตุลาคม 62- 
กันยายน 63 

4 การขับเคลื่อนนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
สพป.ตราด 

53,485 ตุลาคม 62- 
กันยายน 63 

5 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562  ระดับจังหวัด  

12,940 สิงหาคม – 
ธันวาคม 62 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของชาติ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

งบบริหาร 
จัดการ สพป. 

ตุลาคม 62- 
กันยายน 63 

7 การประชุมผู้อ านวยการโรงเรยีน/พุธเช้าข่าว สพฐ. /รอง ผอ.สพป./  
ผอ.กลุ่ม/และบุคลากร สพป.ตราด 

ตุลาคม 62- 
กันยายน 63 

8 ตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณสถานศึกษาในสังกัด 
ปีงบประมาณ 2563 

ตุลาคม 62- 
กันยายน 63 

9 จัดท าทะเบียนประวัติเพ่ือการบริหารจัดการ ก.ค.ศ. 16 มกราคม 63 

 รวม 9 โครงการ 874,360  

 
  3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 โครงการ  จ าแนกได้ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

1 ส่งเสริมคุณธรรมตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 

36,000 มิถุนายน 62 - 
กันยายน 63 

2 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สามัญจังหวัดตราด ประจ าปี 2563 
(งบประมาณ อบจ.1,425,000บาท /เขตพ้ืนที่ 200,000 บาท) 

200,000 กรกฎาคม- 
กันยายน 63 

3 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 45,000 มิถุนายน 62 - 
กันยายน 63 

4 อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 40,000 มิถุนายน 62 - 
กันยายน 63 

5 พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน 

100,000 มิถุนายน 62 - 
กันยายน 63 

6 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร 

55,940 พฤษภาคม – 
กันยายน 63 

7 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 12,800 พฤศจิกายน 62 – 
กันยายน 63 

8 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  
สพป.ตราด    

ใช้งบ
โครงการ
นิเทศ 

บูรณาการฯ 

พฤศจิกายน 62 – 
กันยายน 63 

9 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) สพป.
ตราด 

พฤศจิกายน 62 – 
กันยายน 63 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

10 พัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   

19,120 
กุมภาพันธ์ 63 

11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจ 
และพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ Tepe Online 

20,000 พฤศจิกายน 62- 
กันยายน 2563 

12 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

157,780 พฤศจิกายน 62- 
กันยายน 2563 

13 พัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

251,200 กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 63 

14 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม : อบรม
ครูหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

95,800 กรกฎาคม – 
กันยายน 63 

15 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 30,000 พฤศจิกายน 62 – 
กันยายน 63 

16 บริหารจัดการและสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ น้ าเสีย 
พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ 

40,000 กรกฎาคม – 
กันยายน 63 

17 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 

208,000 ตุลาคม 62- 
กันยายน 63 

 รวม  17 โครงการ 1,311,640  

 
            4.  โครงการรอการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย   4 โครงการ  จ าแนกได้ดังนี้  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

1 ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

273,100 สิงหาคม –  
กันยายน 63 

2 เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครู (เกษียณอายุราชการ) 273,000 สิงหาคม –  
กันยายน 63 

3 พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 100,000 สิงหาคม –  
กันยายน 63 

4 การสร้างความเข้มแข็งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 110,000 สิงหาคม –  
กันยายน 63 

 รวม 4 โครงการ 5,186,015  



 
 
 
 


