
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปร จ ป 

งบปร ม ณะ 
พเศเะ25่4 

ผนก ร ชจ ยงบปร ม ณ 

กลมน ยบ ย ล ผน 

ส นกง น ขตพนทก รศกษ ปร ถมศกษ ร ยองะ ขตะ2 



ผนการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โ564 

สำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 

  ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ สำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ คาดวา
จะเดຌรับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จำนวนทัๅงสิๅน 5ุเเเุเเเ บาท 
ิหຌาลຌานบาทถຌวนี ดยเดຌจัดทำผนการ฿ชຌจายงบประมาณพืไอการบริหารจัดการละพัฒนาสำนักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ดังนีๅ 
   - เดຌรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ สำหรับ
สำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ครัๅงทีไ แ ิตามหนังสือ สพฐ. ดวนทีไสุด ทีไ ศธ เไเเ6/ว ไใใ็ ลงวันทีไ โ6 
ตุลาคม. โ56ใี จำนวนงบประมาณ โุเเเุเเเ บาท ิสองลຌานบาทถຌวนี 
   - เดຌรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ สำหรับ
สำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ครัๅงทีไ โ ิตามหนังสือ สพฐ. ทีไ ศธ เไเเ6/ว ้ใแ ลงวันทีไ โใ มีนาคม. โ56ไี 
จำนวนงบประมาณ แุเเเุเเเ บาท ิหนึไงลຌานบาทถຌวนี 
 

 ผนงานพืๅนฐานดຌานการพฒันาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ทีไ ครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูຌรับผิดชอบ 

แ งบประจำ โุไโไุเเเ กลุมบริหารงานการงินฯ 
โ กันงินสำรองกรณีรงดวน/ขับคลืไอนนยบาย 5เเุเเเ  
ใ วันคลຌายวันสถาปนาลูกสือหงชาติ ปี โ56ไ โเุเเเ กลุมสงสริมการจัดการศึกษา 
ไ พัฒนาผูຌบริหารสถานศึกษา฿นสังกัด สพป.ระยอง 

ขต โ 
็6ุ็เเ กลุมอำนวยการ 

5 ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร สพป.ระยอง ขต โ ใุ่6ใเ กลุมอำนวยการ 
6 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดยองค์คณะบุคคล   

ก.ต.ป.น. 
ใเุ่เเ กลุมนิทศ ติดตามละ

ประมินผลฯ 
็ นะนวการศึกษาตอละการมีงานทำ฿นสถาน

ประกอบการ ิBLCี 
ไเุเเเ กลุมสงสริมการจัดการศึกษา 

่ นิทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พืไอ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ปีการศึกษา โ56ไ 

ไเุเเเ กลุมนิทศ ติดตามละ
ประมินผลฯ 

้ ขงขันกีฬานักรียนสัมพันธ์ แ5เุเเเ กลุมสงสริมการจัดการศึกษา 
แเ สนับสนุนการดำนินงานการจัดทำคำขอละจัดสรร

งบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 
โไุไ่เ กลุมนยบายละผน 

แแ ประมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไตำหนง
ผูຌบริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ฿นระยะวลา แ ปี 

แแุไเเ กลุมบริหารงานบุคคล 

 



ทีไ ครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูຌรับผิดชอบ 

แโ ประชุมสัมมนาผูຌบริหารสถานศึกษา ขຌาราชการครู
ละบุคลากรทางการศึกษาละลูกจຌางประจำ สังกัด
สพป.ระยอง ขต โ ประจำปี โ56ไ ิงานกษียณฯี 

โโเุเเเ กลุมบริหารงานบุคคล 

แใ สริมสรຌางศักยภาพละความขຌมขใง฿หຌกับผูຌบริหาร
สถานศึกษาละบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.
ระยอง ขต โ 

ใแเุเเเ กลุมบริหารงานบุคคล 

แ4 การตรวจสอบภาย฿นประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. โ56ไ 

แ5ุเเเ หนวยตรวจสอบภาย฿น 

แ5 พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการรงรียน    
ขนาดลใก ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

ใไุไ6เ กลุมนยบายละผน 

แ6 จัดทำผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. โ56ไุ การรายงาน฿นระบบติดตามประมินผล
หงชาติ ิeMENSCRี ละการรายงานผลการ
ดำนินงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. โ56ใ 

ใเุเเเ กลุมนยบายละผน 

แ7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียน
ครือขายการศึกษาอริยมงคล ปีการศึกษา โ56ใ 

6เุเเเ ครือขายการศึกษาอริยมงคล 

แ่ ยกระดับคุณภาพการรียนการสอนละผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนครือขายการศึกษากลงบูรพา 

6เุเเเ ครือขายการศึกษากลงบูรพา 

แ้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียน
ครือขายการศึกษาขาชะมา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. โ56ไ 

6เุเเเ ครือขายการศึกษาขาชะมา 

โเ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักรียน
ครือขายการศึกษาวังจันทร์ ปีการศึกษา โ56ใ 

6เุเเเ ครือขายการศึกษาวังจันทร์ 

โแ ยกระดับคุณภาพการจัดการรียนรูຌบูรณาการสะตใม
ศึกษา ิSTEM Educationี ละวิทยาการคำนวณ 
ิCodingี ระดับประถมศึกษาสูการศึกษาทีไมีความ
ป็นลิศ ิEducation for Excellenceี 

60ุเเเ ครือขายการศึกษาสุนทรภู 

โโ พัฒนาศักยภาพผูຌรียนดຌวยทคนิค Camp & Active 
Learning สูทักษะหงศตวรรษทีไ โแ สพป.ระยอง 
ขต โ ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

6เุเเเ ครือขายการศึกษากรมหลวง
ชุมพร 

23 สงสริมสมรรถนะดใกยุค฿หม฿ส฿จลกอนาคต สพป.
ระยอง ขต โ ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

6เุเเเ ครือขายการศึกษาภาคบังคับ 

โ4 ประชุมชิงปฏิบัติการรับฟังนยบายผูຌอำนวยการ
สำนักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง 
ขต โ สูการปฏิบัติ 

โ6ุเเเ กลุมอำนวยการ 

 



ทีไ ครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูຌรับผิดชอบ 

โ5 สงสริม สนับสนุนระบบงานสงสริมสุขภาพอนามัย 
ิสถานการณ์การพรรคติดชืๅอเวรัสครนา โแเแ้ 
ิCOVID-19ี 

17ุ200 กลุมสงสริมการจัดการศึกษา 

โ6 ขับคลืไอนนยบายการพัฒนารงรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

ไุใ่เ กลุมนิทศติดตามละ
ประมินผลฯ 

โ7 สริมสรຌางศักยภาพละความขຌมขใง฿หຌกับ
ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
สพป.ระยอง ขต โ 

แไโุไใเ กลุมบริหารงานบุคคล 

โ่ ประชุมผูຌบริหารการศึกษา ผูຌอำนวยการกลุม/หนวย 
ละบุคลากรทางการศึกษา฿นสังกัด สพป.ระยอง 
ขต โ 

ไโุโ5เ กลุมอำนวยการ 

โ้ สริมสรຌางศักยภาพละความขຌมขใง฿หຌกับ
ขຌาราชการ฿นสังกัด 

แเเุเเเ กลุมบริหารงานบุคคล 

ใเ พัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

5เุเเเ กลุมนิทศ ติดตามละ
ประมินผลฯ 

ใแ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาละการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

ไเุเเเ กลุมนิทศ ติดตามละ
ประมินผลฯ 

ใโ พัฒนาการจัดการรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
รงรียน฿นสังกัด พืไอรองรับขตพัฒนาศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 

ใ5ุเเเ กลุมนิทศ ติดตามละ
ประมินผลฯ 

ใใ ขับคลืไอนนยบาย แเ อ. สูความป็นลิศละพิไม
ศักยภาพการบริหารจัดการ฿หຌกิดสัมฤทธิผล 

แโโุโ็เ กลุมนิทศ ติดตามละ
ประมินผลฯ 

ใ4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารียนรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

แ5ุเเเ กลุมนิทศ ติดตามละ
ประมินผลฯ 

ใ5 ยกระดับขยับสี ิยกผลสัมฤทธิ์ทางการรียนี O-NET 
ป็นลิศ ประจำปีการศึกษา โ56ไ 

โเุเเเ กลุมนิทศ ติดตามละ
ประมินผลฯ 

รวมครงการทัๅงสิๅน ใ5 ครงการ 

ิรวมงบประจำละงบรงดวนี 5ุเเเุเเเ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 

 

 

 


