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1 โครงการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ 50,000 15,000 15,000 30,000 20,000 นางวาสนา แจ่มเจริญ

กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ังภายในและภายนอก

2 โครงการการประชุมผู้บริหารการศึกษาและ 136,150      35,100 1,050 36,150 100,000 1. ผู้บริหารสถานศึกษา นางทัศนีย์   เฉยสอาด

ผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน รวมถึงข้าราชการได้รับทราบ

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินการของ

1. ประชุมบุคลากรระหว่างผู้บริหารการศึกษา สพฐ.และ สพป. ตลอดจน

ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าท่ีใน รับทราบแนวนโยบายต่างๆ

สพป. กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 2. เกิดความตระหนักต่อการ

 ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีและการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

3. ผู้บริหารและข้าราชการ

เกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานใน

ทางท่ีดี สร้างเสริมความสามัคคี

คงเหลือ
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เป็นรายไตรมาส)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนผฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)
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คงเหลือ
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนผฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

3 โครงการการประชุมผู้บริหารการศึกษาและ 36,830 1,050 4,585 5,635 31,195 1. ผู้บริหารการศึกษาและ นางทัศนีย์   เฉยสอาด

ผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป 2 ผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบ

กิจกรรม เป้าหมายการด าเนินการของ

1. ประชุมบุคลากรระหว่างผู้บริหารการศึกษา สพฐ.และ สพป. ตลอดจน

กับผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป 2 รับทราบแนวนโยบายต่างๆ

2. เกิดความตระหนักต่อการ

 ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีและการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

3. ผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้อ านวยการกลุ่มเกิดทัศนคติ

ต่อการปฏิบัติงานในทางท่ีดี

สร้างเสริมความสามัคคี

4
โครงการการจัดงานวันครู ประจ าปี  2564  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 2

75,000.- 770.- 770.- 74,230.- ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก นางอารมณ์  ค ายา

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการฯ สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

5 โครงการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย บรรลุตามวัตถุประสงค์ นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม

กิจกรรม 82000 82000 0



ไตรมาสท่ี 1/2564 ไตรมาสท่ี 2/2564
ไตรมาสท่ี 
3/2564

ไตรมาสท่ี 
4/2564

คงเหลือ
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนผฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

1.แจ้งรายละเอียดการรายงานผลฯ

2อบรมทดแทนเร่ืองน้ าและอากาศฯ 37600

3ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 16080

4.อบรมเร่ืองการจัดท าโครงงานตามวัฏจักรการสืบเสาะส าหรับเด็กปฐมวัย 28320

5.สรุปรางานผลเพ่ือขอรับตราพระราชทานฯ

6 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๓๔,๓๕๐ ๕,๖๕๐ เป็นไปตามเป้าหมายกิจกรรมท่ีวางแผนไว้ นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา

กิจกรรม

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์โดย จัดท าแผนนิเทศ
มีแผนการปฏิบัติการนิเทศ และเคร่ืองมือ

การนิเทศ

2.จัดท าส่ือ เคร่ืองมือ นวัตกรรมการนิเทศ เคร่ืองมือวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

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

๒๘,๔๐๐

ได้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามงาน/โครงการ
ตามนโยบาย

4.ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจเพ่ือวางแผนนิเทศติดตามการขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาการศึกษา ๕,๙๕๐
ได้แผนบูรณาการการศึกษาของส านักงาน
เขตตามนโยบายฯ

๕.กิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
   - ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา
   - จัดซ้ือวัสดุท ารูปเล่มรายงานถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา

๕,๖๕๐
ได้เอกสารงานวิชาการถอดบทเรียนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา และเผยแพร่ข้อมูล

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 90,000 38,843.40 51,156.60 สถานศึกษาในสังกัด นางพณิตา กอนจันดา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ได้รับการติดตาม

ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ตรวจสอบและนิเทศ

กิจกรรม การจัดการศึกษา
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คงเหลือ
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนผฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

1.ประชุมคณะกรรมการฯ(8ธ.ค.63) 13,300 อย่างต่อเน่ือง ท าให้

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

3.ประชุมคณะกรรมการฯ(10ก.พ.64) 12,960 คุณภาพการศึกษา

4.ประชุมคณะกรรมการฯ(4มิ.ย.64) 11,600 อย่างเข้มแข็ง

8 โครงการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ 332,000 294,502.40 37,497.60 มีนักเรียนได้รับรางวัล นางปฐมาภรณ์   พุฒพลายงาม

รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พระราชทาน จ านวน

ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดท่ี 1 7 คน และโรงเรียนได้รับ

กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 1,700 รางวัลพระราชทาน

           2. ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน จ านวน 6 โรงเรียน

             และสถานศึกษา 13,600

          3. ออกประเมินฯ 201,275

          4. ประชุมคณะกรรมการสรุปผล 8,500

 - ค่าวัสดุ 8,330

 - ค่าถ่ายเอกสาร 1,911.20 536.20

 - ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 13,250

 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,600 39,800

9 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 53,800        53,800       53,800        - ครูผู้ช่วย จ านวน 165 คน นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน

กิจกรรม ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้

1.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ

2.ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ และบุคลิกภาพ ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู

3. จัดท าคู่มือพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นครูท่ีดี
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คงเหลือ
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนผฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

4. อบรม/พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564         23,000        13,000        10,000

1.สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย ศธ.(ศธจ. และเขตตรวจราชการ) จัดท าเอกรายงานผลการด าเนินงาน สุวรรณา วงศ์ประเสริฐ

2.สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (รายงานผลฯโครงการ) โครงการฯปีงบประมาณ 2563

3.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ตามโครงการฯปีงบประมาณ 2563

11 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         35,000        18,383        16,617 ภัทรแสน แสนยะมูล

1. จัดท าโครงการเสนออนุมัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

2. เสนอค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3.ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2  ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางการบริหาร

4.ประชุมวิพากษ์กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3  สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา

5.จัดท าเอกสารรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด

6.เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 4 ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องในเร่ืองสถาบันหลักของชาติ 

7.จัดท าเอกสารประกอบการประชุมฯ/รูปเล่มและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกลุ่มงาน  มีพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) ท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ 

และสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน และสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีทักษะ มีอาชีพ มีงานท า 

8. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

9. ควบคุม ติดตาม รายงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

10. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน

12 โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาระบบ 50,000.00   -             12,000.00  3,715.00    -             15,715.00  34,285.00  1. จัดประชุมช้ีแจงการ นางสาวสนธยา  ผลหมู่

การบริหารงานบุคคล ด าเนินงานประเมิน

1. น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

2. วางแผนเตรียมการและประสานงานผู้เข้าร่วม ในหน้าท่ีต าแหน่งรอง



ไตรมาสท่ี 1/2564 ไตรมาสท่ี 2/2564
ไตรมาสท่ี 
3/2564

ไตรมาสท่ี 
4/2564

คงเหลือ
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนผฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

รวมเบิกจ่าย
งบประมาณ
ท้ังส้ิน (บาท)

โครงการวิทยากรและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

3. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการ ในระยะเวลา 1 ปี

สถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ 2. จัดประชุมคณกรรม

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง การบริหารอัตราก าลังฯ

4. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน ในการจัดสรรอัตราจ้าง

ด้านต่างๆ ในการบริหารงานบุคคล การวางแผน/ก าหนด

5. ด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน อัตราก าลังครูผู้สอนใน

ในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและ สถานศึกษา

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3. จัดประชุมคณะ

6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ กรรมการในการด าเนิน

7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ งานการเล่ือนเงินเดือน

คร้ังท่ี 1 (1 เม.ย. 2564)

928,780 110,746 413,211 98421.2 5650 590,996 306,401

ผู้รายงาน

   (นายภัทรแสน แสนยะมูล)

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

รวม


