ส่วนที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้กําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนา
การศึกษา ตามเป้าหมาย กรอบแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560 -2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 - 2564
จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561 - 2564 และแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 : Sukhothai Model : 3
Good ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปได้
ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดสุโขทัย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสํานึก
ความเป็นไทยผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
2 สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน
3 เสริมสร้างทักษะความรู้ให้ก้าวทันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
รวมกลยุทธ์ที่ 1

งบประมาณ
132,000
90,000
30,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติตามฯ
น.ส.วีณา แสนโกศิก
กลุ่มส่งเสริมการจัด ฯ
นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุก
กลุ่มส่งเสริมการจัด ฯ
นางยุพิน พงษ์ปรีชา

252,000

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ที่
โครงการ
1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560
2 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคชาติ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560

งบประมาณ
415,660

141,010

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
นายณรงค์ ม่วงเย็น
น.ส.มะลิ ตุ้มบุตร
นางสิรธญา แก้วเนย
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
นายณรงค์ ม่วงเย็น
น.ส.มะลิ ตุ้มบุตร
นางสิรธญา แก้วเนย

ที่
โครงการ
3 เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
4 ลูกพ่อขุนรามคําแหงอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน

5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
6 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 1
7 ทดสอบเตรียมความพร้อม Pre O-net และ Pre NT ปี
การศึกษา 2560
รวมกลยุทธ์ที่ 2

งบประมาณ
54,500

194,950

75,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
นางบํารุงรัตน์ เจนนาวิน

กลุ่มนิเทศติดตามฯ
นายณรงค์ ม่วงเย็น
นายไกรสร พรมลา
น.ส.ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
นางประพรศิลป์ ชมนก

73,000

กลุ่มนิเทศติดตามฯ
นางบํารุงรัตน์ เจนนาวิน

16,500

กลุ่มนิเทเศติดตามฯ
น.ส.ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม
นายไกรสร พรมลา

970,620.00

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา
ที่
โครงการ
1 พัฒนาขีดสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2 เกษียณด้วยความสุข
3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและ
พัสดุ
4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
5 ประชุมพิจารณาบําเหน็จความชอบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําปี พ.ศ.2561
6 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งบประมาณ
100,800

32,570
191,000
30,000
25,000
26,655

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายภิญโญ บุญมา
นางพรพนา สุขอ่ํา
น.ส.ชญานิศา ควรสุวรรณ
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
นางจันทร์แดง ทับศูนย์
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
นางดารารัตน์ นิคม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุปราณี โดยด่วน
น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยรังษี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางเยาวรัตน์ ชื่นพุก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางประภัสสรณ์ เถาพันธ์

ที่
โครงการ
7 เชิดชูเกียรติครู ประจําปี พ.ศ.2561
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9 การบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปี พ.ศ. 2561
10 ประชุมมอบนโยบายและพิธีมอบรางวัล
11 คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลัง
สมอง ปีงบประมาณ 2561
12 สรรหาลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
13 พัฒนาศักยภาพข้าราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
รวมกลยุทธ์ที่ 3

งบประมาณ
20,000
134,480

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางเยาวรัตน์ ชื่นพุก
กลุ่มอํานวยการ
นางชุลีกร นิธิวรรณกุล

9,300

กลุ่มบริหารงานบุคคล
น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยรังษี

27,000

กลุ่มนิเทศติดตามฯ
นางประพรศิลป์ ชมนก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางรัตนา เสนาพิทักษ์

90,000

222,650
255,680

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางรัตนา เสนาพิทักษ์
กลุ่มนโยบายและแผน
นางวาริน นะริน

1,174,815

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
ที่
โครงการ
1 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ํา :
ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
2 การส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนปีการศึกษา 2561
รวมกลยุทธ์ที่ 4

งบประมาณ
10,000
117,825

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสิรมการจัดฯ
นางอิษฎาภรณ์
ประดุงรุก
กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ
นายประพันธ์ จันทร์จเร
นางยุพิน พงษ์ปรีชา

127,825

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด้อม
ที่
โครงการ
1 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึก รักษ์สิ่งแวดล้อม
สําหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
รวมกลยุทธ์ที่ 5

งบประมาณ
185,280
185,280

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ
นางณิชาภัทร ภู่ทอง

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่
โครงการ
1 ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

งบประมาณ
72,800

2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

250,000

3 สํานักงานสะอาดบรรยากาศสดใส ใส่ใจบริการ ประสานงาน
รัฐ
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสําหรับผู้บริหารและบคลการทางการศึกษา
5 การบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

380,000

หน่วยตรวจสอบภายใน
นายภิโญ บุญมา
นางพรพนา สุขอ่ํา
น.ส.ชญานิศา ควรสุวรรณ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
นายณรงค์ ม่วงเย็น
น.ส.มะลิ ตุ้มบุตร
นางสิรธญา แก้วเนย
กลุ่มอํานวยการ
นางทิพย์วรรณ คล่ําคง

96,535

กลุ่มอํานวยการ
น.ส.เสนอ แสงนิล

70,970

กลุ่มอํานวยการ
นางชุลีกร นิธิวรรณกุล
กลุ่มอํานวยการ
นายมานิต ปานสุข
นางวัลยา ผกามาศ ชํานิ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางรจนา พ่วงพี
นางวาริน นะริน

6 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

25,300

7 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.25612564) แผนปฎิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
8 การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

70,885

9 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการบริหาร
10 ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย
และการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รวมกลยุทธ์ที่ 6

ผู้รับผิดชอบ

392,800
86,800
75,000
1,521,090

กลุ่มนโยบายและแผน
นางรจนา พ่วงพี
นางวาริน นะริน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางวาริน นะริน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางเสาวลพ เดาวเรส

