รายละเอียด กิจกรรม/โครงการ แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น

69,000.00 พ.ย.61 - ส.ค.62

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น

2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนะแนว สู่ทกั ษะอาชีพ

60,700.00 พ.ย.61 - ส.ค.62

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและศูนย์สาระการเรียนรู้

240,800.00 พ.ย.61 - ส.ค.62

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น

4 โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

180,000.00 ก.พ. และ ส.ค.62

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย

5 โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่การจัดการเรียนการสอน

123,900.00 มี.ค. - ก.ย.62

นายปรีดา นิตยารส

6 โครงการการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา

62,100.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นายปรีดา นิตยารส

7 โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจาปี 2562

350,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางวนิชา ประยูรพันธุ์

8 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

225,825.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางวนิชา ประยูรพันธุ์

9 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล

150,000.00 มี.ค. - ก.ย.62

นางศศิธร โพธิอ์ ่อนแย้ม

10 โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร

120,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางศศิธร โพธิอ์ ่อนแย้ม

11 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับที่มุ่งเน้นการใช้แบบทดสอบอัตนัย

36,560.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์

12 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทาง

68,900.00 ธ.ค.61 - ก.ย.62

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์

56,580.00 ธ.ค.61 - ก.ย.62

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ

14 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริง (Active Learning)

65,600.00 ธ.ค.61 - ก.ย.62

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ

15 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา

60,000.00 ก.พ. - ก.ย.62

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และสร้างจิตสานึกความเป็นไทยใน

75,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International
Student Assessment)
13 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

สถานศึกษาตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

ที่

ชื่อโครงการ

17 โครงการการการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

30,000.00 มี.ค. - ก.ย.62

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

18 โครงการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

100,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

19 โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

200,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

20 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

130,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
22 โครงการการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

20,000.00

4-ม.ค.-62

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

249,540.00 ม.ค. - ก.ย.62

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

23 โครงการพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา

113,000.00 ม.ค. - ก.ย.62

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

24 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนา

249,540.00 ม.ค. - ก.ย.62

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

25 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

294,660.00 ม.ค. - ก.ย.62

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

26 โครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวนิ ัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

150,000.00 24 - 25 ม.ค. 62

นายศรายุทธ อยู่ภกั ดี

27 โครงการการบริหารงานบุคคลและอัตรากาลังในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

162,950.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางวิไลลักษณ์ ฦาชา

28 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ

731,450.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางวิไลลักษณ์ ฦาชา

ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

มีคุณธรรม จริยธรรม

ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ

29 โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รบั ผิดชอบ

44,320.00 ต.ค. - พ.ย.61

นางสาวธัญพร ตรีมูรติ

40,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางสาวธัญพร ตรีมูรติ

ปีการศึกษา 2561
30 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
31 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรวมพัฒนาเต็มศักยภาพ
32 โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพ
33 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43
34 โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณของ สพม.30 และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

100,000.00 ก.พ. - ก.ย.62

นางปิยะนันท์ มโนธรรม

80,000.00 มิ.ย. - ก.ย.62

นางปิยะนันท์ มโนธรรม

300,000.00 พ.ย. - ธ.ค.61

นางกัญญาณัฐ สมบัติธรี ะ

82,420.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร

80,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นายชาตรี ทวีนาท

36 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

97,470.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นายชาตรี ทวีนาท

37 โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ DLIT เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยคลังความรู้ (DLIT Resources)

89,160.00 ต.ค.61 - มี.ค.62

นายชาตรี ทวีนาท

38 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

210,820.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

นายเอกชัย อ้อทอง

39 โครงการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ประจาปี 2562 โครงการต่อเนื่อง

171,400.00

16-ม.ค.-62

นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์

40,000.00

เม.ย.-ก.ย. 62

นายกันต์ชย ธุลีจันทร์

22,660.00

พ.ค.-ก.ย. 62

นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต

ตรวจสอบภายใน
35 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงาน
AMSS++ (Smart Area) และระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)

40 โครงการบริหารจัดการขยะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 “ทาความดีด้วยหัวใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจาปี ๒๕๖2
41 พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC”

รวมทั้งหมด 5,734,355.00

