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พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ“ค่ายเยาวชน..รักษพ์งไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ประจ าป ี2562

ประชุมคณะท างาน/อบรมครูวทิยากร 28,540

อบรมเยาวชน 342,000

นิเทศ ติดตาม 20,000

ร่วมงานสีสันพรรณไม้ระดับประเทศ 27,460

2 โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน นางฐาสสิร์  นวิญ์ญาณสุธี 

กิจกรรมActive Learning  เพื่อพฒันาทกัษะการคิด สู่ทกัษะผู้เรียน

ในศตวรรษที่21

อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครู 64,990

แลกเปล่ียนเรียนรู้ / จัดตลาดนัดวชิาการ และจัดเวทเีสวนา 12,000

3 โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วชิาการ และ350 525 149,200 150,075     นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) 

คร้ังที่ 68 ปกีารศึกษา 2561
4

โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศของนักเรียน

ระดับจังหวดั ป ี2562
1,750 32,000 494,000      527,750

 นางพัทธนันท์ 

 ตันติสิทธิพร
5 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  

โครงการย่อยการพฒันาความสามารถ
75,000      75,000 นางสุคนธ์  มณีขวัญ

ทางวชิาการ

แผนการการใช้จ่ายงบประมาณโครงการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ โครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
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6 โครงการกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาภเูก็ต (สพป.ภเูก็ต เกมส์)คร้ังที่2/2562 5,250 160,000 723,000 888,250     นายทวีศักด์ิ  เครือแพทย์

7 โครงการปรับภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาผู้เรียน สพป.ภเูก็ต1,900 74,100 76,000       นางสุคนธ์  มณีขวัญ

8
โครงการพฒันาความเข้มแข็งลูกเสือ - เนตร

นารี
1,900 61,100 233,700 164,700 461,400     นางสุคนธ์  มณีขวัญ

9 โครงการพฒันาความเข้มแข็งสภานักเรียน 131,000 131,000     นางสุคนธ์  มณีขวัญ

# โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 9,050 195,300 33,000 237,350     นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธี

คุณลักษณะอันพงึประสงค์และค่านิยมของชาติ 

# โครงการยกระดับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 1,050 28,480 3,470 1,000 34,000       นางอ าไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์

ชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 (RT) ลดนักเรียนหอ้งเรียน ป.7

# โครงการพฒันาการอ่าน การเขียน หอ้งเรียน ป.7 143,700 67,960 150,340 362,000     นางอ าไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์

# โครงการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวยั ปงีบประมาณ2562 66,000 41,400 22,800 37,520 167,720     นางอุมาวรรณ  ตะวัน

# โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาวทิยาการค านวณ 161,650 80,260 74,700 13,400 330,010     นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล

# โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2021 525 66,300 3,175 70,000       นางอ าไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์

# โครงการส่งเสริมการเร่งรัดพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์62,825 4,920 2,000 69,745       นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธี

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา

# โครงการ English for All of Phuket Primary Educational Service 700 30,800 8,500 40,000       นางอ าไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์

Ofiice’ s School.(English for All PK.)

# โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 2,525 48,475 51,000       นางอ าไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์

ต่างประเทศรายวชิาภาษาอังกฤษ 
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# โครงการพฒันากระบวนการวดัและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพ43,700 257,400 12,000 313,100     นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

การศึกษา (O-NET) นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล

# โครงการส่งเสริมนักเรียนค้นพบตนเองเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ 24,500 30,000 54,500       นางกัลยกร  กาชัย

# โครงการ“เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับการพฒันาที่ยั่งยืน” 11,400 22,600 34,000       นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

# โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเปน็พเิศษ33,640 13,120 46,760       นางอุมาวรรณ  ตะวัน

# โครงการพฒันาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 34,250 11,600 45,850       นายชัยสิทธิ์  วิจิตร

# โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 20 ป ี 11,500 11,310 2,000 14,500 39,310     นายปราโมทย์  รัตนมงคล

(2562 – 2581) นางสาวอุษา  ภาษี

# โครงการพฒันาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานขา้ราชการครู 88,250 308,960 397,210     

และบคุลากรทางการศึกษา สพป.ภเูก็ตสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

# โครงการโรงเรียนคู่พฒันาสู่ความเปน็เลิศ (Benchmarking school30,330 826,800 857,130     นางมาลัยพร  รัตนดิลก ฯ

 and Best  Practices)” นางอรสา อุราพรรณอนันต์

# โครงการจัดท าแผนพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ประจ าปี5,700 8,700 14,400       นายปราโมทย์ รัตนมงคล 

งบประมาณ 2562 นางสาวอัญชลี แซ่แต้

# โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ “การวจิัยเพื่อพฒันากรอบสมรรถนะ 26,950 56,300 1500 84,750       นายปราโมทย์ รัตนมงคล 

ครูในศตวรรษที่ 21” นางสาวอัญชลี แซ่แต้

# โครงการ“งานวนัเกียรติยศ เราสร้างเองได้” คร้ังที่ 2 ประจ าป ี2562 39,900 733,472 773,372     นางสาวอัญชลี แซ่แต้
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# โครงการติดตามและประเมินผลข้าราชการครู ตามโครงการพฒันาครู 15,800 3,100 4,000 1,000 23,900       นายปราโมทย์ รัตนมงคล 

รูปแบบครบวงจร ประจ าปงีบประมาณ 2562 นางสาวอัญชลี แซ่แต้

# โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเปน็ครูมืออาชีพ 34,200 219,500 253,700     นายปราโมทย์ รัตนมงคล 

นางสาวอัญชลี แซ่แต้

# โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรฟนัเฟอืงจิตอาสาอย่างยั่งยืน ประจ าป ี4,750 49,200 218,600 30,000 25,200 1,500 329,250     นายปราโมทย์ รัตนมงคล 

พ.ศ.2562 นางสาวอัญชลี แซ่แต้

#
โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอ

ภาคทางการศึกษา
525 10,050 3,360 700 3,365        18,000 นางกัลยกร  กาชัย   

# โครงการจัดการศึกษาทางเลือก...สู่การเรียนรู้อย่างอิสระและมีความสุข15,200 52,800 2,400 70,400       นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร

# โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  100,960 5,700 19,500 32,120 158,280     น.ส.สุจิตรา   วงศ์ทวีพิทยากุล

# โครงการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV เทดิไทอ้งค์ราชันย์ 140,450 36,850 12,700 190,000     นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล

# โครงการพฒันาศักยภาพครูผู้สอนเทคโนโลยสู่ีครูคอมมืออาชีพ 53,960 29,240 11,020 7,000 101,220     นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล

# โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับ 100000 100000 200,000     นางเสริมศรี  พรหมตรัง 

การบริการอย่างมีคุณภาพ

# โครงการพฒันาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม้ี59,300 29,650 29,650 29,650 36,400 29,650 39,650 37,250 29,650 44,850 34,300 400,000     นางรานี  เครือสมบัติ

ประสิทธภิาพ และคณะ

# โครงการ PR Digital 53,200 148,200 57,700 259,100     นางนิชฎา  ซิมอาจิน

# โครงการตรวจสอบการปฏบิติัตามระเบยีบ กฎหมายและติดตามการใช้จ่าย17,040 13,200 3,000 3,800 1,500 5,040 43,580       นางสุคนธ์  คงพันธ์

งบประมาณ
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# โครงการวเิคราะห ์สรุปผลการด าเนินงาน

ประจ าปงีบประมาณ 2561 จัดท า

31,050 10,000 1,400 7,650 7,650 7,650        65,400 นางบุญศรี  กุลด ารงวิวัฒน์

และบริหารแผนปฏบิติัการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562# โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐาน 12,400 22,000 34,400       นางมาลัยพร  รัตนดิลก 

การศึกษา ณ ภูเก็ต

# โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจการปฏบิติังานใหส้อดคล้องกับการประเมิน 65,800 65,800       นางพรรณมณี ลิมป์-

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พัฒนโสภณ

# โครงการพฒันาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,800 80,700 84,500       นางกัลยกร  กาชัย

# โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ PK-BIG-DATA สพป.ภเูก็ต 30,800 54950 500 86,250       นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล

367,075 1,297,405 887,635 501,365 769,170 334,375 1,030,050 1,062,305 1,069,920 233,680 1,657,472     8,715,462รวมงบประมาณ


