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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 คาดว่า  
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) โดยได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ดังนี้ 

 - ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 1 (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 34657 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564) จ านวน
งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 - ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 2 (ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04006/ว 984 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565) จ านวนงบประมาณ 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจ าฯ)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

 

 

ล ำดับ รำยกำร ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม

   งบประจ ำ
1 ค่าสาธารณูปโภค 180,000    180,000       180,000    180,000     720,000       
2 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 45,000      45,000         45,000      45,000       180,000       
3 ค่าเชา่ท่ีดิน 15,000      15,000         15,000      15,000       60,000         
4 ค่าเชา่เคร่ืองปร้ินเตอร์ , เคร่ืองถา่ยเอกสาร 39,000      39,000         39,000      39,000       156,000       
5 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 25,000      25,000         25,000      25,000       100,000       
6 ค่าวสัดุ 15,000      15,000         15,000      15,000       60,000         
7 ค่าเชา่พืน้ท่ีเวบ๊ไซด์ -           -              37,000      -            37,000         
8 ค่าซ่อมแซมบ ารุงอาคารสถานท่ี , ครุภณัฑ์ 50,000      8,000          8,000       8,000         74,000         

รวม 369,000    327,000       364,000    327,000     1,387,000    

   งบอัตรำจ้ำง
9 ลูกจ้างส านักงาน / ยาม 190,000    190,000       190,000    180,735     750,735       

รวม 190,000    190,000       190,000    180,735     750,735       

   งบบริหำรจัดกำร
10 ค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการของบคุลากร (กรณีใหเ้บกิจาก

ต้นสังกดั)
10,000      10,000         10,000      10,000       40,000         

11 ค่าใชจ้่ายในการประชมุ (กรณีไม่มีการเขยีนโครงการรองรับ
 เนื่องจากเปน็งานเร่งด่วน)

8,000        8,000          8,000       8,000         32,000         

12 สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคใหโ้รงเรียนบา้นหนองน้ าขุ่น 
(สพป.รย.2 ใชน้้ าของโรงเรียน)

-           6,000          -           6,000         12,000         

รวม 18,000      24,000         18,000     24,000       84,000        
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มงานตามภารกิจ และกลุ่มงบพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  (กรอบวงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท) 
 

 

   งบประมำณทีต่ัง้ไว้  จ ำนวน  4,000,000 บำท แบง่กำรจัดสรร ดงัน้ี

1 จัดสรรส ำหรับงบประจ ำ       2,221,735      1,118,000        1,103,735 

2 ส ำรองไว้ส ำหรับกรณีเร่งดว่น หรือชับเคลือ่นนโยบำย           200,000        100,000           100,000 

3 จัดสรรส ำหรับโครงกำร/กิจกรรม ทีต่อ้งด ำเนินกำร/ตำมตวัชี้วัด/นโยบำยเร่งดว่น 
(จ ำนวน 27 โครงกำร)

      1,158,265        657,755           500,510 

4 จัดสรรส ำหรับเครือข่ำยกำรศึกษำ เพ่ือยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำ               
(จ ำนวน 7 เครือข่ำยฯ ๆ ละ 60,000 บำท จ ำนวน 7 โครงกำร))

420,000         68,960         351,040          

5 จัดสรรส ำหรับโครงกำร/กิจกรรม ตำมตวัชี้วัด/นโยบำยเร่งดว่น                
(อนุมัตดิ ำเนินกำรเมื่อมีเงินเหลอืจ่ำยหรือไดร้ับจัดสรรงบประมำณมำเพ่ิมเตมิ
525,440 บำท จ ำนวน 8 โครงกำร)

- -              -

รวมงบประมำณทีจั่ดสรร 4,000,000   1,944,715   2,055,285     

รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม ทีต่อ้ง
ด ำเนินกำร/ตำมตวัชีว้ัด/นโยบำยเร่งดว่น

1,158,265   

1 โครงกำรเสริมสร้ำงประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 6 138,000        138,000     นโยบายและแผน นางสาวนิรดา คุ้มคง

กจิกรรมท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปผลรายงานการจัด
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และวางแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

134,000        

กจิกรรมท่ี 2  จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

4,000            

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4
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2 เสริมสร้ำงและพัฒนำประสทิธภิำพกำรปฏิบตังิำนของบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 3 10,640          10,640       บริหารงานบคุคล นางปานรดา สิริบญุบนัดาล

กจิกรรมท่ี ๑  ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2 10,320          

กจิกรรมท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 320              

3 พฒันาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง
 เขต 2

6 57,200          30,000       อ านวยการ นางอญัชนา ยมหา

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย ศึกษานิเทศกแ์ละบุคากรในสังกดั สพป.ระยอง เขต 2

57,200          

4 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกดั สพป.ระยอง เขต 2

6 43,040          20,000       อ านวยการ นางสาวมนพทัย ์ร่ืนรมย์

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขต ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์

7,200            

กจิกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในสังกดั สพป.ระยอง เขต
 2

35,840          

5 ประชาสัมพนัธข์้อมลูข่าวสาร สพป.ระยอง เขต 2 3 30,450          15,000       อ านวยการ นางชลดา หล้าวงศา

กจิกรรมท่ี 1 การจัดท าแผ่นพบั วารสาร ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร 10,500          

กจิกรรมท่ี 2 จัดท างานพมิพส์ าหรับต้ังป้าย X frame 4,950            

กจิกรรมท่ี 3 จัดท าป้ายประชาสัมพนัธ ์ขนาด 4x2.5 เมตร 15,000          

6 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 24,665          24,665       นโยบายและแผน นางสาวนิรดา คุ้มคง

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ และคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24,665          

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2
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7 เพิม่ประสิทธภิาพการรายงานติดตามและประเมนิผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐานการรายงานการตรวจราชการผลการด าเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. และ
การรายงานในระบบติดตามประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

6 20,800          15,000       นโยบายและแผน นางสาวอลิสา คชารัตน์

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการน าเข้าข้อมลูและรายงานผลการด าเนินงาน 
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)ตามระเบียบวา่ด้วยการติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562

4,800            

กจิกรรมท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วดั เพือ่
ชี้แจงรายละเอยีดแบบรายงานและก าหนดผู้รับผิดชอบและติดตามการรายงาน ณ 
สพป.ระยอง เขต 2

9,600            

กจิกรรมท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและผู้รับผิดชอบการตรวจราชการ
ตามนโยบายของ สพฐ. เพือ่รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย ท้ังระดับจังหวดั
 คลัสเตอร์และระดับ สพฐ.

6,400            

8 สนับสนุนการด าเนินงานการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 33,240          25,000       นโยบายและแผน นายสิทธพิงศ์ เสน่ห์

กจิกรรมท่ี 1 การจัดต้ังงบประมาณปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง 

16,440           

กจิกรรมท่ี 2  การจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(งบทุกประเภท)

16,800          

9 การจัดท าข้อมลูพืน้ฐานทางการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

4 4,500           -            ส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกลฯ นางแสงเดือน วงษม์ณี

กจิกรรม จัดท ารูปเล่มเอกสาร / E-book จ านวน 120 ชุด 4,500            

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม



6 
 

 
 
 

10 การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 12,900          -            หนว่ยตรวจสอบภายใน นางสาวประภา ก าเหนิดเพชร

กจิกรรมท่ี 1 การตรวจสอบและการติดตามการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พสัดุ และอืน่ ๆ ของโรงเรียน

8,160            

กจิกรรมท่ี 2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

4,740            

11 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา เพือ่พฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกดั สพป.ระยอง เขต 2

3 57,120          35,000       นิเทศฯ นางสาวฮุสนา เงินเจริญ

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมจัดท าแผนและเคร่ืองมอืการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์

5,760            

กจิกรรมท่ี 2 ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผล และนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพืน้ท่ีการศึกษา

13,520          

กจิกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนใน
สังกดั ภาคเรียนละ 1 คร้ัง

26,880          

กจิกรรมท่ี 4 ประชุมสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล นิเทศ
การศึกษาของ ก.ต.ป.น.

10,960          

12 พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3 36,720          -            นิเทศฯ นางสาวศิริพร แทนทด

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ณ ห้อง
ประชุมแหลมแมพ่มิพ์

36,720          

กจิกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม และประเมนิการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน -

กจิกรรมท่ี 3 สรุปและประเมนิผล -

13 วนัคล้ายวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 1 21,400          -            ส่งเสริม การจดัการศึกษา นายสยาม น าเจริญ

กจิกรรม วนัคล้ายวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 21,400          

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2
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14 เสริมสร้างและพฒันาประสิทธภิาพการบริหารงานบุคคล 3 122,900        46,000       บริหารงานบคุคล นางปานรดา สิริบญุบนัดาล

กจิกรรมท่ี 1 การสรรหา และบรรจุแต่งต้ัง ย้าย โอน 14,550          

กจิกรรมท่ี 2 การวางแผนอตัราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 27,360          

กจิกรรมท่ี 3 การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9,600            

กจิกรรมท่ี 4 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเล่ือน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565)

21,550          

กจิกรรมท่ี 5 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเล่ือน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า คร้ังท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565)

22,000          

กจิกรรมท่ี 6 การประชุม 3 เขต , อกศจ. และกศจ. จ านวน 36 คร้ัง 23,040          

กจิกรรมท่ี 7 การเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 4,800            

15 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าระบบ Schoolmis 3 6,000           -            นิเทศฯ นายสุธน พรมลี

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างานและวทิยากรในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท าระบบ Schoolmis

800              

กจิกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมลูในระบบ Schoolmis ให้กบัครู
ผู้รับผิดชอบ

5,000            

กจิกรรมท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผล 200              

16 พฒันาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 60,800          4,200         นิเทศฯ นายสุธน พรมลี

กจิกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการกจิกรรมการพฒันาการจัดการเรียนรู้
ภาษาองักฤษโดยใช้ Phonics ส าหรับครูผู้สอนวชิาภาษาองักฤษ

39,800          

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม
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กจิกรรมท่ี 2 การอบรมการพฒันาการประเมนิตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้ใน
รายวชิาภาษาองักฤษในเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ

4,200            

กิจกรรมที่ 3 ประกวดส่ือการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 16,800          

กจิกรรมท่ี 4 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน สังเกตการสอนในชั้นเรียน 
(Teaching Observation)

-              

17 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 4 86,800          63,000       นิเทศฯ นางกันยารัตน ์ศรีเนตร

กจิกรรมท่ี 1 การประเมนินักเรียนอา่นออกเขียนได้ชั้น ป.1 - ม.3 และรายงานผล
ด้วยระบบ E mes ของ สพฐ.

-

กจิกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนวชิาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 
จัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยการอา่นออกเขียนได้อา่นคล่อง เขียนคล่อง

14,400          

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การใช้
ชุดพัฒนาชุดฝึกอบรมวิชาภาษาไทยด้วยตนเองที่เนน้การอ่านออก โดยกระบวนการ
นเิทศ PIDRE ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

13,760          

กจิกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนวชิาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใช้ชุด
พฒันาชุดฝึกอบรมวชิาภาษาไทยด้วยตนเองท่ีเน้นการอา่นออก โดยกระบวนการ
นิเทศ PIDREส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3

-              

กจิกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการอา่นและการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1

-              

กจิกรรมท่ี 6 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมสึกษาปีท่ี 1-3 
จัดการเรียนการสอนพฒันาสมรรถนะการอา่นขั้นสูง

14,400          

กจิกรรมท่ี 7 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 จัดการ
เรียนการสอนพฒันาสมรรถนะการอา่นขั้นสูง

2,880            

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2
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กจิกรรมท่ี 8 นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนวชิาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนพฒันาสมรรถนะการอา่นขั้นสูง

-              

กจิกรรมท่ี 9 วนัรักษภ์าษาไทย นักเรียนและครูประจ าปี 2565 17,400          

กจิกรรมท่ี 10 การจัดงานแลกเปล่ียนเรียนรู้และประกวดส่ือนวตักรรมทางการศึกษา
 ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1-ม.3

23,960          

18 พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และวเิคราะห์รายงาน
การประเมนิตนเอง (SAR) ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษาปีงบประมาณ 2564

2 29,520          29,520       นิเทศฯ นางกันยารัตน ์ศรีเนตร

กจิกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาและวเิคราะห์รายงาน การประเมนิตนเอง (SAR) ระดับเขตพืน้ท่ี
การศึกษาปีงบประมาณ 2565

29,520          

กจิกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตามและประเมนิผลระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

-              

19 การสังเคราะห์รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (ภายใน/ภายนอก) 
ปีงบประมาณ 2565

2 4,000           -            นิเทศฯ นางกันยารัตน ์ศรีเนตร

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สังเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา (ภายใน/ภายนอก) ปีการศึกษา 2564

4,000            

กจิกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตามและประเมนิผลระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนในสังกดั

-              

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม
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20 พฒันาการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21

3 10,610          2,530         นิเทศฯ นางสาวศิริพร แทนทด

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กบัสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 1,050            

กจิกรรมท่ี 2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควธิี/ วธิกีารจัดการเรียนรู้ ส่ือ 
นวตักรรม เพือ่พฒันาผู้เรียนให้มทัีกษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และนิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

2,960            

กจิกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน 6,600            

21 นิเทศ ติดตาม เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกดั สพป.ระยอง เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 50,000          30,000        นิเทศฯ นางสาวศิริพร แทนทด

กจิกรรมท่ี 1 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

47,880          

กจิกรรมท่ี 2 นิเทศ ก ากบั ติดตาม การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยใช้การนิเทศ
ออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-              

กจิกรรมท่ี 3 สรุปและรายงานผล 2,120            

22 PISA 2022 มุง่ยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนสู่การแข่งขันบนเวทีโลก 3 45,000          -            นิเทศฯ นายจิรพล ค าต่อต้ัง

กจิกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการ PISA 2022 1,600            

กจิกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการ PISA 2022 43,400          

กจิกรรมท่ี 3 นิเทศติดตาม ณ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกดั -

กจิกรรมท่ี 4 สรุปและประเมนิผล -

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2
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23 บ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 3 51,760          -            นิเทศฯ นายจิรพล ค าต่อต้ัง

กจิกรรมท่ี 1 เข้าร่วมการอบรมโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษาตามเขตพืน้ท่ีบริการของโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราช
วทิยาลัยชลบุรี

2,640            

กจิกรรมท่ี 2 การจัดสรรงบประมาณให้กบัโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 (6 โรงเรียน)

-              

กจิกรรมท่ี 3 การขับเคล่ือนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

49,120          

กจิกรรมท่ี 4 การนิเทศ ติดตามและประเมนิผล/สรุปผล ณ โรงเรียนในสังกดั/ห้อง
ประชุมนิเทศสัมพนัธ์

-              

24 การยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM  สู่การพฒันา AI 3 82,200          82,200       นิเทศฯ นายจิรพล ค าต่อต้ัง

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการการด าเนินโครงการ ณ ห้องประชุม
นิเทศสัมพนัธ์

-              

กจิกรรมท่ี 2 ปรับปรุงพฒันาศูนย์การเรียนรู้ (ต้นแบบ) ณ โรงเรียนต้นแบบ -              

กจิกรรมท่ี 3 ด าเนินการจัดกจิกรรมส าหรับโรงเรียนเครือข่าย 82,200          

กจิกรรมท่ี 4 ประเมนิผล/สรุปผล/รายงานผล ณ ห้องประชุมนิเทศสัมพนัธ์ -              

25 ส่งเสริมกจิกรรมสภานักเรียนสู่ประชาธปิไตยในสถานศึกษา 1 31,000          -            ส่งเสริม การจดัการศึกษา นางสุปราณี ปรมสกลุ

กจิกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้กจิกรรมสภานักเรียน 31,000          

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม
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26 แนะแนวการศึกษาต่อและการมงีานท าในสถานประกอบการ 3 42,000          42,000       ส่งเสริม การจดัการศึกษา นางสุปราณี ปรมสกลุ

กจิกรรมท่ี 1 จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้/แนะแนวการศึกษาต่อให้กบันักเรียน ณ 
โรงเรียนชุมชนวดัตะเคียนงาม

30,000          

กจิกรรมท่ี 2 ประชุมชี้แจงรายละเอยีด/รับสมคัรและสัมภาษณ์นักเรียนท่ีจะเข้า
ศึกษาต่อ

6,000            

กจิกรรมท่ี 3 จัดรถส่งนักเรียนเข้ารายงานตัวในสถาบันต่าง ๆ 6,000            

27 พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 45,000          45,000       นิเทศฯ นางปัญชลีย์ ปราณี

กจิกรรมท่ี 1 การประกวด "หนูน้อยเล่านิทาน" คร้ังท่ี 1 3,300            

กจิกรรมท่ี2 การประกวด "นักวทิย์น้อย ชวนทดลอง" คร้ังท่ี 1 1,800            

กจิกรรมท่ี 3 การประกวด "ศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับ เด็กปฐมวยั" คร้ังท่ี 1 1,800            

กจิกรรมท่ี 4 การอบรมเชงิปฏบิติัการ "การเตรียมความพร้อมทักษะพืน้ฐานด้านการอา่น-การ
เขยีน ในเด็กปฐมวยัและการสร้างรอยเชื่อมต่อสู่ชั้น ป.1"

38,100          

กจิกรรมท่ี 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนจัดประสบการณ์เพือ่ส่งเสริม 
EF ให้กบัเด็กปฐมวยั”ส าหรับครูแกนน า EF

-              

กจิกรรมท่ี 6 การประกวดกจิกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 
Home – Based Learning สาระท่ีควรรู้:เร่ืองราวเกีย่วกบัตัวเด็ก

-              

กจิกรรมท่ี 7 การนิเทศ ติดตาม -              

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2
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4. จัดสรรใหเ้ครือข่ำยกำรศึกษำ เพ่ือยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำ 420,000      68,960       

28 พฒันานวตักรรมตามประเด็นท้าทายจาก ว.PA ของครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 3 60,000          60,000       เครือข่ายการศึกษา อริยมงคล นายไกรสร ธรรมสนิท

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามโครงการ 4,000            

กจิกรรมท่ี 2 จัดกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันานวตักรรมตามประเด็นท้าทาย
จาก ว.PA ของครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21จ านวน 4 รุ่น

56,000          

29 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2-3 60,000          -            เครือขา่ยการศึกษา แกลงบูรพา นางสาวณภทัรศนญัท ์เจนการ

กจิกรรมท่ี 1 PLC/AAR ณ โรงเรียนวดัเนินเขาดิน -              

กจิกรรมท่ี 2 ค่ายทักษะชีวติในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 60,000          

30 สร้างศักยภาพครู 4.0 ด้วย Active Learning สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 3 60,000          -            
เครือข่ายการศึกษากรมหลงชุมพรฯ นางอัญชลี สารสุวรรณ์

กจิกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวจิัยในชั้นเรียน /ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

16,400          

กจิกรรมท่ี 2 จัดค่ายหุ่นยนต์ AI สร้างสรรค์ใหน้ักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีี 5-6 33,600          

กจิกรรมท่ี 3 ตลาดนัดอาชีพ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 10,000          

31 การพฒันาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแกผู้่เรียนและครูผู้สอน 3 60,000          -            เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ นางสาวปวีณา พุ่มพวง

กจิกรรมท่ี 1 อบรมเชงิปฏบิติัการตัดต่อวดีิโอ (Smartphon Video Production) แกค่รูผู้สอน 60,000          

32 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนเครือข่ายการศึกษาวังจนัทร์ 3 60,000          8,960         เครือข่ายการศึกษา วงัจันทร์ วา่ท่ี ร.ต.ชาญวทิย ์สุทธิ

กจิกรรมท่ี 1 พฒันาทักษะการคิดพชิิตภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านชุมแสง 30,000          

กจิกรรมท่ี 2 กจิกรรมพฒันาทักษะภาษาองักฤษ ณ โรงเรียนบา้นพลงตาเอีย่ม 30,000          

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม
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33 พฒันาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา 3 60,000          -            เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา นางสาวศวรรยา อนศุาสนี

กจิกรรมท่ี 1 พฒันาทักษะการสอนภาษาไทยสู่คุณภาพผู้เรียน (อา่นออก เขียนได้ 
ลายมอืสวย)

26,700          

กจิกรรมท่ี 2 การสร้างนวตักรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิต าแหน่ง และวทิยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา PA

33,300          

34 พฒันาครูสู่ศักยภาพผู้เรียนในพืน้ท่ีเขตระบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก EEC 3 60,000          -            เครือข่ายการศึกษาภาคบงัคับ นายชูชาติ คาดสนิท

กจิกรรมท่ี 1 จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการทักษะการส่ือสารภาษาองักฤษ /ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

15,600          

กจิกรรมท่ี 2 ต่อยอดอบรมเชิงปฏิบัติการSTEM บูรณาการAI และแลกเปล่ียนเรียนรู้
 ทักษะวชิาการวชิาชีพตามศาสตร์พระราชา

33,300          

กจิกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดตัดต่อภาพยนต์ส้ัน 11,100          

5.  จัดสรรส ำหรับโครงกำร/กิจกรรม ตำมตวัชีว้ัด/นโยบำยเร่งดว่น   
(อนุมัตดิ ำเนินกำรเมื่อมีเงินเหลอืจ่ำยหรือไดร้ับจัดสรรงบประมำณมำเพ่ิมเตมิ)

525,440      

35 พฒันาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 3 32,000          -            นิเทศฯ นางสาวฉันทนา ส าลี

กจิกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้านการสร้าง
เคร่ืองมอืประเมนิเพือ่วนิิจฉัยมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนของผู้เรียน

22,400          

กจิกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ณ โรงเรียนขนาดเล็ก 36 โรงเรียน 2,400            

กจิกรรมท่ี 3 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานและคัดเลือกวธิปีฏิบัติท่ีดี 7,200            

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2
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36 พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 53,000          -            นิเทศฯ นางปัญชลีย์ ปราณี

กจิกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาพเิศษ  “รอวนั...ดอกแกว้กลัยาแย้ม
บาน”ส าหรับเด็กท่ีมคีวามยากล าบากในการเรียนรู้และเด็กแอลดี

-              

กจิกรรมท่ี 2  มหกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวชิาการ(การศึกษาพเิศษ)โรงเรียน
ท่ัวไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564

23,300          

กจิกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมคีวามต้องการ
จ าเป็นพเิศษท่ีมภีาวะเส่ียงต่อความล้มเหลวทางการเรียน”

24,800          

กจิกรรมท่ี 4 การประกวด “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมคีวามต้องการจ าเป็น
พเิศษท่ีมภีาวะเส่ียงต่อความล้มเหลวทางการเรียน”

4,900            

กจิกรรมท่ี 5 การนิเทศ ติดตาม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมคีวามต้องการ
จ าเป็นพเิศษท่ีมภีาวะเส่ียงต่อความล้มเหลวทางการเรียน

-              

กจิกรรมท่ี 6 การนิเทศ ติดตาม เด็กท่ีมคีวามยากล าบากในการเรียนรู้ -              

กิจกรรมท่ี 7 การนเิทศ ติดตาม การขบัเคล่ือนจดุเนน้ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ส าหรับนกัเรียน
ท่ีมีความต้องการจ าเปน็พิเศษ ในโรงเรียนท่ัวไปจดัการเรียนรวม ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔

-              

กจิกรรมท่ี 8 การนิเทศ ติดตาม ตามกระบวนการนิเทศภายในการศึกษาพเิศษอยา่งเปน็ระบบ -              

37 สร้างพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

5 23,920          -            ส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกลฯ นางแสงเดือน วงษม์ณี

กจิกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนคณะกรรมการ สร้างพฒันาส่ือ
นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา

3,200            

กจิกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่การศึกษา แกบุ่คลากรสถานศึกษาในสังกดั

20,720          

38 การแข่งขันกฬีานักเรียนสัมพนัธร์ะยอง 2 3 275,420        -            ส่งเสริม การจดัการศึกษา นางสุปราณี ปรมสกลุ

กจิกรรม จัดการแข่งขันกฬีา 7 ประเภท เช่น ฟตุบอล, ฟตุซอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิล้
เทนนิส, วอลเลย์บอล, เปตอง และกรีฑา ณ สนามกฬีาแต่ละเครือข่ายการศึกษา

275,420        

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม
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39 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 22,400          -            นโยบายและแผน นางสาวนิรดา คุ้มคง

กจิกรรมท่ี 1  การประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8,000            

กจิกรรมท่ี 2  การประชุมชี้แจงการเรียนรวม และแนวทางการยุบรวม โรงเรียน
ขนาดเล็ก ท่ีมนีักเรียนต่ ากวา่ 60 คน

14,400          

40 พฒันาแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้เกมเป็นฐาน Game-Based Learning (GBL) 3 44,500          
 บรูณาการกบั

โครงการบา้นนกัวทิยฯ์ นิเทศฯ นายจิรพล ค าต่อต้ัง

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการการด าเนินโครงการ 1,600            

กจิกรรมท่ี 2 ด าเนินการจัดกจิกรรมตามโครงการฯ 31,800          

กจิกรรมท่ี 3 การประกวดแข่งขันส่ือ ณ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 6,900            

กจิกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตาม/รายงานผล 4,200            

41 พฒันาศักยภาพของบุคลากรเพือ่พฒันานวตักรรมสู่ความเป็นเลิศต่อการพฒันา
การศึกษาและการพฒันาวชิาชีพ

3 38,200          -            นิเทศฯ ดร.กมัพล เจริญรักษ์

กจิกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานวางแผนเพือ่เตรียมการและสร้าง
เคร่ืองมอืพฒันาศักยภาพของบุคลากร ณ สพป.ระยอง เขต 2

3,200            

กจิกรรมท่ี 2 ประกวดผลงานนวตักรรมและน าเสนอนวตักรรมสู่ความเป็นเลิศ 21,400          

กจิกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่น าผลงานนวตักรรมส่งประกวดต่อยอดระดับ
ภาคและระดับประเทศต่อไป

3,200            

กจิกรรมท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ท าคลิปวดิีโอ (V.D.O.) ในการน าเสนอ
ผลงานวจิัยระดับประเทศ

10,400          

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2
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42 การเสริมสร้างพลังอ านาจครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่พฒันาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศึกษา

2 36,000          -            นิเทศฯ ดร.กมัพล เจริญรักษ์

กจิกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจ วธิดี าเนินการ การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวดัผลประเมนิผล

26,400          

กจิกรรมท่ี 2 ด าเนินการพฒันาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงด้านการศึกษา

-

กจิกรรมท่ี 3 นิเทศ ก ากบั ติดตามและร่วมประเมนิผลโรงเรียนท่ีพฒันาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศึกษา

-

กจิกรรมท่ี 4 แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและสะท้อนผลการพฒันาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศึกษา

9,600            

รวมงบประมำณทัง้หมด 4,525,440      

อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที1่) 
ส ำหรับ

ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่1 -2

 อนุมัตจิดัสรร 
(ครั้งที2่) ส ำหรับ
ด ำเนินกำรไตร
มำสที ่3 - 4

กลุม่งำน ผู้รับผิดชอบที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
สอดคลอ้งกับ

ยทุ ธศำสตร์ชำติ 
ข้อที่

 งบประมำณที่
จัดสรร

 รำยละเอียด
งบประมำณแต่

ละกิจกรรม



18 
 

 


