แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่

งาน/โครงการ
บริหารจัดการงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
งานประจา
- ค่าวัสดุสานักงาน/จ้างทาของ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าจ้างเหมาบริการ
รวมงบบริหารจัดการตามความจาเป็นพื้นฐาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย

1,086,000
770,000
270,000
1,374,000
3,500,000

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย

โครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ที่
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

งาน/โครงการ
กลุ่มอานวยการ
การจัดอบรมการเขียนข่าวและถ่ายภาพข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นจากสมาร์ทโฟน
การแสดงความราลึกบูรพาจารย์วันครู ปี 2562
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด
รวม 8 โครงการ
รวมกลุ่มอานวยการ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย
นโยบายที่ 5

50,000
30,000
20,000
10,000
10,000

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

120,000

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย

ที่
9.
10.
11.
12.
13.

งาน/โครงการ
กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 และแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ ประจาปี 2562
ประชุมปฏิบัติการเครือข่ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับจังหวัด 5 เขต
รวม 5 โครงการ

รวมกลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
14. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารงานสถานศึกษาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
รวม 1 โครงการ
รวมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย
นโยบายที่ 5

212,000

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

20,000
-

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

232,000

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย
นโยบายที่ 5

30,000

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

30,000

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย

ที่
15.
16.
17.
18.
19

งาน/โครงการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาการวางแผนการบริหารอัตรากาลัง 10 ปี (ข้อมูล 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561-2571)
การจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
อบรมพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
อบรมพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โครงการวิทยฐานะสาหรับข้าราชการครูฯ
รวม 5 โครงการ
รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจาปีและการรื้อถอนอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
21. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ประจาปีงบประมาณ
2562
รวม 2 โครงการ
รวมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย

25,000
20,000
25,000
25,000
30,000

นโยบายที่ 3
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ

125,000

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย

55,000

นโยบายที่ 3
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ

-

พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ

55,000

ที่
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

งาน/โครงการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฝึกอบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกประวัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย
ระบบ “Logbook teacher” และการเขียนรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน
13 ตัวชี้วัด
อบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการขับเคลื่ อ น
กระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณการศึกษา สาหรับข้าราชการครู
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ ผ่านระบบ Online อย่างเป็นระบบและครบวงจร
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการตรวจติดตาม กิจกรรม พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวม 7 โครงการ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
50,000

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย
นโยบายที่ 3
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ

50,000

พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ

50,000

พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ

20,000
-

พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ

-

พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ
พัฒนาผู้บริหาร ครู ฯ

รวมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

170,000

-

ที่
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

งาน/โครงการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพิ่มโอกาส การเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม “กิจกรรมประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ
เนตรนารี”
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
พัฒนาระบบการดาเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2562
ค่ายภาวะผู้นาเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน ประจาปี 2562
ปั่นเพื่อน้อง 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา สพป.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 4
พัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
การแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม 10 โครงการ

รวมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย
นโยบายที่ 4

40,000
95,000
15,000
50,000
-

200,000

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาฯ

นโยบายที่ 2
พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
นโยบายที่ 4
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาฯ

นโยบายที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่1
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย

ที่
39.

งาน/โครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
รวม 1 โครงการ
รวมหน่วยตรวจสอบภายใน

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46..
47.
48

กลุ่มกฎหมายและคดี
อบรมพัฒนาด้านการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
รวม 1 โครงการ
รวมกลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
การแข่งขันนักเรียนท่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
พัฒนาเทคนิคการอสนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นิเทศ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
50,000

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย
นโยบายที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ

50,000
41,000
41,000
300,000
20,000
20,000
20,000
20,000
30,000
27,000
20,000

นโยบายที่ 3
พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย
นโยบายที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
าคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ที่

งาน/โครงการ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สนองยุทธศาสตร์/นโยบาย

49.
50.

นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
การใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสาหรับครูสอนภาษาอังกฤษที่สอนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคานวณ “Coding และ Computing Science”
พัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นิเทศ ติดตามการดาเนินการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนคุณธรรม
พัฒนาครูในการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมการสร้างสื่อและเกมวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
รวม 19 โครงการ

30,000
-

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รวมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รวมทุกกลุ่ม / หน่วย 59 โครงการ
รวมทั้งสิ้น

477,000
1,500,000
5,000,000

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

