
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
3/2564

ไตรมาส 
4/2564

1 ด้านความม่ันคง

1 สร้างธรรม สร้างทาน สร้างสุข " ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ นางสาวพิมพ์ชนก ศิริอ่อน

2
โครงการสภานักเรียนเสริมสร้างประชาธิปไตย สพป.สมุทรปราการ เขต 2                                 
 1.กิจกรรมประชุมกลุ่มโรงเรียนในการคัดเลือกสภานักเรียนกลุ่มโรงเรียน จ านวน  5  กลุ่มโรงเรียน  
2.กิจกรรมอบรมคัดเลือกสภานักเรียนเขต สพป.สป.2

"        26,200 1,800     21,850 2,550     26,200 นางสาวประไพวรรณ       
          ธีระพงษ์วัฒนา

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 " ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ
นางสาวประไพวรรณ       

          ธีระพงษ์วัฒนา

4
โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สู่การปฏิบัติ และเศรษฐกิจ
พอเพียง

"        24,620     24,620 นางปฐมาภรณ์              
พุฒพลายงาม

กิจกรรม 1. ประชุมวางแผน  1,890

2. อบรมครูโรงเรียนท่ีประสงค์ประเมินศูนย์ฯ 12,100

 3. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนท่ีเตรียม 8,000.00  8,000

ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 - ค่าวัสดุ 2,630.00 2,630

5 เสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม "        46,700     46,700 นางสุทินี กรินทรากุล

1 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีของโรงเรียนคุณธรรม 6,120

2. จัดท าเอกสารการถอดบทเรียนเผยแพร่ 15,200

3. จัดท าคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 24,120

แบบสรุปโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ
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2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

6
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้ส่ือเกมเป็นฐาน (Game – based Learning) ใน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ

"        21,600 ๑๑,๘๐๐ ๙,๘๐๐ 21,600 นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน จัดท าคู่มือการอบรม

2 ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุท ารูปเล่มคู่มือการอบรมฯ 

๓.ด าเนินการจัดการอบรมระบบออนไลน์ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม -กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอ าเภอบางพลี และบางเสาธง
 - กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มอ าเภอบางบ่อ

๔.ประชุมสรุปผลรายงานกิจกรรมการอบรม

7 ส่งเสริมพัฒนาส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ " ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ

8 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก "        31,900 500     31,900 น.ส.วราพร ไตรยะสุทธ์ิ

กิจกรรม จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนขนาดเล็ก

1 ประชุมวิทยากร คร้ังท่ี 1 (ป.1-3)

2 ประชุมวิทยากร คร้ังท่ี 2 (ป.4-6)

3 จัดการอบรมออนไลน์

4 สรุปและรายงายผล

9 โครงการงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน "      239,560   239,560   259,560 นางศุกรรญา ทรัพย์สิน

1.เสนอขออนุมัติโครงการ

2.อบรมเจ้าหน้าท่ีประมวลผลการแข่งขันแต่ละศูนย์แข่ง

3.ประชุมคณะกรรมการตัดสินเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การแข่งขัน

4.จัดการแข่งขันทักษะ      ทางวิชาการ และเทคโนโลยี เพ่ือหาตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

5.ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

6.สรุปและรายงานผลการแข่งขัน
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10
โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ท่ี 1

"
 สพฐ.

(332000)
นางปฐมาภรณ์              
 พุฒพลายงาม

กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 1,700

         2. ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา

         3. ออกประเมินฯ 201,275

         4. ประชุมคณะกรรมการสรุปผล 8,500

 - ค่าวัสดุ 8,330

 - ค่าถ่ายเอกสาร 2,447.40

 - ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 13,250

 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 45,400

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

11 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ "        53,800 6,600      36,550    10,650    53,800    นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน

1.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

2.ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

3. จัดท าคู่มือพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

4. อบรม/พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา "        57,100     57,100     57,100 นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ

๓. ประชุมคณะกรรมการฯ

๔. ด าเนินกิจกรรม

๕. ประเมินผลโครงการ

mailto:ppattarasan@gmail.com


ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
3/2564

ไตรมาส 
4/2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ

๖. สรุปผล/รายงานผล

13 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า "        93,600     93,600     93,600 นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ

๓. ประชุมคณะกรรมการฯ

๔. ด าเนินกิจกรรม

๕. ประเมินผลโครงการ

๖. สรุปผล/รายงานผล

14 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกมิติ "      110,620   110,620   110,620 นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ

๓. ประชุมคณะกรรมการฯ

๔. ด าเนินกิจกรรม

๕. ประเมินผลโครงการ

๖. สรุปผล/รายงานผล

15 นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา " ๔๐,๐๐๐ ๓๔,๓๕๐ ๕,๖๕๐ นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์โดย จัดท าแผนนิเทศ

2.จัดท าส่ือ เคร่ืองมือ นวัตกรรมการนิเทศ เคร่ืองมือวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

3.กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
 และการนิเทศ ติดตามงาน/โครงการตามนโยบาย อย่างน้อย 1 คร้ัง/ภาคเรียน

๒๘,๔๐๐

4.ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจเพ่ือวางแผนนิเทศติดตามการขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาการศึกษา ๕,๙๕๐
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๕.กิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
   - ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา
   - จัดซ้ือวัสดุท ารูปเล่มรายงานถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา

๕,๖๕๐

16 ส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้ "        56,300     56,300     56,300 น.ส.วราพร ไตรยะสุทธ์ิ

1. ประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน

2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน ตามบริบทโรงเรียน

3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)

4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิตสู่ศตวรรษท่ี 21

5. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานการใช้หลักสูตร

6. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานการใช้หลักสูตร

17
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"        37,800     37,800     37,800 นางศศิชา คล้ายแจ้ง

1.ประชุมคณะท างานฯ

2.ด าเนินการอบรมตามโครงการฯ

3.นิเทศติดตาม สรุปประเมินผล

18 พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย งบประมาณ 2564 "        22,850 7200 15650 22850 พัฒน์ชญา  ทองแซม

1.ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

2.อบรมเร่ืองการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

3.สรุปและรายงานผล

19 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย "        82,000 18000 54000 10000 53680 28320 นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม

1.แจ้งรายละเอียดการรายงานผลฯ

2อบรมทดแทนเร่ืองน้ าและอากาศฯ
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3ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ

4.อบรมเร่ืองการจัดท าโครงงานตามวัฏจักรการสืบเสาะส าหรับเด็กปฐมวัย

5.สรุปรางานผลเพ่ือขอรับตราพระราชทานฯ

20 การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2563 "  - ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ

21 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา "        64,000 62,400 1,600 64,000 นางสาวพรพิมล ธนะศรี

กิจกรรม ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คร้ัง 100 คน 17,000 17,000

2.2 การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน 1 คร้ัง 100 คน 17,000 17,000

2.3 นิเทศติดตาม และการประเมินผล ทุกโรงเรียน (71 x 400 = 28,400) 28,400 28,400

2.4 วัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบการอบรม เล่มละ 50 บาท จ านวน 32 เล่ม เป็นเงิน 1600 บาท 1,600 1,600

22 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 "        60,000 นางสาวนวลฉวี คนเท่ียง

กิจกรรม 

1.ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน จ านวน 20 คน 2 วัน 6,800 6,800

2.การประชุมทางไกล (Video Conference) อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕64 โรงเรียนสังกัด จ านวน 5 วัน ๆ ละกลุ่มโรงเรียน

18,000 17,000 2,200 37,200

3.นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณภาพต่ าและสูง จ านวน 40 โรงเรียน 16,000 16,000

4.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

23 การจัดงานวันครู ประจ าปี  2564  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 "             770          770 นางอารมณ์  ค ายา

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการฯ

24 โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสเพ่ือพัฒนาการมีงานท า "  - ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ นางทัศนีย์ พันธ์ุซาว

25 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารบุคคล สพป.สมุทรปราการ เขต 2 "        50,000 10,000    25,000    15,000    -          12,000    3,715      34,285    นางสาวสนธยา  ผลหมู่



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
3/2564

ไตรมาส 
4/2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ

1. น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ

2. วางแผนเตรียมการและประสานงานผู้เข้าร่วม

โครงการวิทยากรและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

3. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการ

สถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

4. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน

ด้านต่างๆ ในการบริหารงานบุคคล

5. ด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

ในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและ

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

26 การพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส ประจ าปี  2564 "        83,000     83,000     83,000 นางทัศนีย์  เฉยสอาด

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

2. ด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา

ศักยภาพฯ การปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์

ท่ีควรจะได้รับ

4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

27 โครงการพัฒนาบุคลากรและประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก "        25,000     25,000     25,000 นางสาวแววมณี  จิตต์อารี

1. วางแผนการด าเนินงาน (Planning)



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
3/2564

ไตรมาส 
4/2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ

2. ต้ังคณะท างาน ประชุมคณะท างานจัดเตรียมเอกสาร

ข้ันด าเนินการ (Do)

 - ด าเนินการพัฒนา

ข้ันตรวจสอบ (Check)

-ประเมินความพึงพอใจ

ข้ันรายงาน (Action)

-สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

28 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม "        24,000     24,000     24,000 นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม

1.แจ้งรายละเอียดการรายงานผลการรด าเนินงาน

2.ประชุมปฏิบัติการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเล้ียงต่อการจัดการศึกษาฯ

3.นิเทศ ติดตาม

4.สรุป รายงานโครงการ

29 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และ DLIT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ "        63,600     63,600     63,600 นางลักษมี ลุประสงค์ 

๑.อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV/DLIT

ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จ านวน 71 โรงเรียน

2. ประเมินการจัดการเรียนการสอนทางไกล  DLTV/DLIT 

ตามมาตรฐานการจัดศึกษาทางไกลท่ี สพฐ.ก าหนด

30 โครงการพัฒนาการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจ าปี 2564 "        30,000 นางสาววิรยา วงนอก

กิจกรรมท่ี 1 ด าเนินงานการประเมินการคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564

3,000 3,000



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
3/2564

ไตรมาส 
4/2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาครูนักจิตวิทยา 
เพ่ือการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ประจ าปี 2564 เชิงปฏิบัติการ
ด้วยรูปแบบ Blended Learning 
ผ่านโปรแกรม Zoom เป็นเงิน 17,580 บาท

9,600 1,700 6,280 17,580

กิจกรรมท่ี 3 เย่ียมบ้านนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 3 อ าเภอ 20,000 20,000

กิจกรรมท่ี 4 การสร้างนวัตกรรมทางสังคม 
โดยการสร้างบทเรียนออนไลน์และสร้างบอร์ดเกมเพ่ือลดความเส่ียงปัญหาซึมเศร้าในเด็ก
และวัยรุ่น จ านวน 4,420 บาท

4,420 4,420

31 โครงการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว "        13,800 11,700 2,100 11,700 2,100 นางทัศนีย์ พันธ์ุซาว

กิจกรรม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

1. ระดับปฐมวัย

2. ระดับประถมศึกษา

3. รายงานผลการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย

    และ ระดับประถมศึกษา

4. วัสดุส านักงาน

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

32 สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม " ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ

33 พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ " นางวาสนา แจ่มเจริญ

กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ังภายในและภายนอก 50,000 50,000 15,000 15,000 20000

6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

34 การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา " 90,000 90,000 นางพณิตา กอนจันดา

1.ประชุมคณะกรรมการฯ(8ธ.ค.63) 13,300



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
3/2564

ไตรมาส 
4/2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ

2.จัดท ารูปเล่มเอกสารฯ(9ธ.ค.63) 983.40

3.ประชุมคณะกรรมการฯ(10ก.พ.64) 12,960

4.ประชุมคณะกรรมการฯ(4มิ.ย.64) 11,600 51,157

35 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "        23,000     23,000 สุวรรณา วงศ์ประเสริฐ

1.สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย ศธ.(ศธจ. และเขตตรวจราชการ)

2.สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายงานผลฯโครงการ)

3.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ตามโครงการฯปีงบประมาณ 2563

36 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ "        60,000 24000 34340 1,660     60,000 นางสาวแววมณี  จิตต์อารี

แต่งต้ังคณะกรรมการ

จัดท าเอกสารประกอบการอบรม

ประชุมเจ้าหน้าท่ี/คณะท างาน/วิทยากรแกนน า

อบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน 71 โรงเรียน

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล แก้ไขข้อมูล

สรุปผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ

ติดตามประเมินผล

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ

37 พัฒนางานเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ด้านงานงบประมาณ "        12,000     12,000     12,000 นางสาวแววมณี  จิตต์อารี

1. วางแผนการด าเนินงาน (Planning)

2. ต้ังคณะท างาน ประชุมคณะท างานจัดเตรียมเอกสาร

ข้ันด าเนินการ (Do)

 - ด าเนินการพัฒนา



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
3/2564

ไตรมาส 
4/2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ

ข้ันตรวจสอบ (Check)

-ประเมินความพึงพอใจ

ข้ันรายงาน (Action)

-สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

38 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "        35,000     35,000     35,000 นายภัทรแสน แสนยะมูล

1. จัดท าโครงการเสนออนุมัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. เสนอค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.ประชุมวิพากษ์กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.จัดท าเอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6.เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

7.จัดท าเอกสารประกอบการประชุมฯ/รูปเล่มและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกลุ่มงาน 

และสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน และสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

9. ควบคุม ติดตาม รายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

10. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน

39 เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพป.สป 2 " ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ นางสาวลักษณา กุลสูงเนิน

40 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน "      136,150   136,150 35,100 1,050 100,000 นางทัศนีย์  เฉยสอาด

1. ประชุมบุคลากรระหว่างผู้บริหารการศึกษา

ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าท่ีใน 

สพป. กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
3/2564

ไตรมาส 
4/2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ

41 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มในสพป.สป 2 "        36,830     36,830 1,050 4,585 31,195 นางทัศนีย์  เฉยสอาด

1. ประชุมบุคลากรระหว่างผู้บริหารการศึกษา

กับผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป 2

42
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

"        10,000     10,000     10,000
นางลักษมี ลุประสงค์ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีฯ ประจ าปี 2564

2.ประชุมคณะกรรมการฯ และมอบหมายงาน

3. ผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารหลักฐาน และรายงานผ่านระบบ E-MES

43 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา AMSS++  และ SMSS++ "        60,000     60,000     60,000 นางลักษมี ลุประสงค์ 

๑.ศึกษาดูงานการใช้โปรแกรม AMSS++ และ SMSS++ ท่ี สพป.ราชบุรี เขต 2

๒.อบรมพัฒนาการใช้โปรแกรม AMSS++  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนท่ีฯ

๓. อบรมพัฒนาการใช้โปรแกรม SMSS++ ส าหรับสถานศึกษา 

44 โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุในสถานศึกษา "      100,000   100,000   100,000 นางสาวจารึก  สวนมาลัย

1.เสนอขออนุมัติโครงการ

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ

3.ประชุมคณะกรรมการ

4.ด าเนินงานตามโครงการ

5.ประเมินผลโครงการ

6.สรุปผลพร้อมรายงาน

45 เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและหลักกฎหมายมหาชนส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา "        98,200     98,200     98,200 นายคมน์    รัศมีโรจน์ 

เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติงบประมาณ

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือ ๓ วัน



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
3/2564

ไตรมาส 
4/2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ผู้รับผิดชอบ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตร ๒ วันสรุปผลการด าเนินการ

46 โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 1 ด้านความม่ันคง        20,000     20,000 นางปฐมาภรณ์             
พุฒพลายงาม

กิจกรรม 1. ประชุมวางแผน 1,215.00  1,215

 2. อบรมครูโรงเรียนท่ีประสงค์ประเมินศูนย์ฯ 16,240 16,240

 - ค่าวัสดุ 2,545 2,545


