
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ ตุลาคม โ564 ถึง ใแ มีนาคม โ565 

รายงานการก ากับติดตาม  
การ฿ชຌจายงบประมาณ รอบ 6 ดือน 

กลุมนยบายละผน 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 



รายงานการก ากับ ติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณ   
ตามผนการ฿ชຌจายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ565 ิรอบ 6 ดอืนี 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 

- ไดຌรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับส านักงาน 

ขตพืๅนทีไการศึกษา ครัๅงทีไ แ จ านวนงบประมาณ 2ุเเเุเเเ บาท ิสองลຌานบาทถຌวนี 
ิตามหนังสือ สพฐ.ดวนทีไสุด ทีไ ศธ เ4เเ6/ว 3465 ลว. 26 ต.ค. 64ี 
 

- ไดຌรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับส านักงาน 

ขตพืๅนทีไการศึกษา ครัๅงทีไ 2 จ านวนงบประมาณ แุ5เเ.เเเ บาท ิหนึไงลຌานหຌาสนบาทถຌวนี 
ิตามหนังสือ สพฐ.ดวนทีไสุด ทีไ ศธ เ4เเ6/ว้่4 ลว. 24 มี.ค. 65ี 
 

รวมไดຌรับจัดสรรงบประมาณทัๅงสิๅน 3ุ5เเุเเเ บาท ิสามลຌานบาทถຌวนี 











 งบประมาณทีไ
เดຌรับจัดสรรตาม

ผนฯ 2565

อนุมัติ (ครัๅงทีไ1)

 ส าหรับเตรมาส
ทีไ 1 -2

อนุมัติ (ครัๅงทีไ2)

 ส าหรับเตร
มาสทีไ 3

  เดຌรับจดัสรรจาก สพฐ. ครัๅงทีไ 1  = 2,000,000 บาท
  - จัดสรร฿หຌงบประจ า = 2,221,735

 - ส ารองเวຌส าหรับกรณีจ าป็น หรือรงดวน = 200,000

 - จัดสรร฿หຌครงการทีไเดຌรับอนุมัติ฿นผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนีๅ

1 ครงการสริมสรຌางประสทิธิภาพการด านินงานพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษา 166,000          166,000         -              164,725.40 นางสาวนิรดา คุຌมคง

2 สริมสรຌางละพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา (อนุมัติด านินการลຌว)

10,640            10,640          -              10,640 นางปานรดา สิริบญุบนัดาล

3 พัฒนาผูຌบริหารสถานศึกษา฿นสังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง ขต 2

57,200            30,000          -              4,740 นางอัญชนา ยมหา

4 ประชุมผูຌบริหารการศึกษา ผูຌอ านวยการกลุม/หนวย ละบุคลากร
ทางการศึกษา฿นสังกัด สพป.ระยอง ขต 2

43,040            20,000          23,040          7,520 นางสาวมนพัทย์ รืไนรมย์

5 ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร สพป.ระยอง ขต 2 30,450            15,000          -              10,500 นางชลดา หลຌาวงศา

6 การจัดท าผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24,665            24,665          -              10,755 นางสาวนิรดา คุຌมคง

7 พิไมประสิทธิภาพการรายงานติดตามละประมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานการรายงานการตรวจราชการผลการด านินงาน
ตามนยบายของ สพฐ. ละการรายงาน฿นระบบติดตามประมินผล
หงชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20,800            15,000          5,800           13,390 นางสาวอลิสา คชารัตน์

8 สนับสนุนการด านินงานการจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ละการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

33,240            25,000          -              5,760 นายสิทธิพงศ์ สนห์

9 การติดตาม ตรวจสอบ ประมินผลละนิทศการศึกษา พืไอพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของรงรียน฿นสังกัด สพป.ระยอง ขต 2

57,120            35,000          -              5,440 นางสาวฮุสนา งินจริญ

10 สริมสรຌางละพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 122,900          46,000          20,000          27,270 นางปานรดา สิริบญุบนัดาล

11 พัฒนาการจัดการรียนรูຌกลุมสาระการรียนรูຌภาษาตางประทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

60,800            4,200            52,400          19,800 นายสุธน พรมลี

12 พัฒนาคุณภาพการรียนการสอนภาษาเทย ปีงบประมาณ 2565 86,800            63,000          -              51,840 นางกันยารัตน์ ศรีนตร

13 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภาย฿นสถานศึกษา ละวิคราะห์รายงาน
การประมนิตนอง (SAR) ระดับขตพืๅนทีไการศึกษาปีงบประมาณ 2564

29,520            29,520          -              26,880 นางกันยารัตน์ ศรีนตร

14 พัฒนาการจัดการรียนรูຌพืไอสริมสรຌางสมรรถนะผูຌรียนทีไตอบสนองการ
ปลีไยนปลงศตวรรษทีไ 21

10,610            2,530            -              1,050 นางสาวศิริพร ทนทด

15 นิทศ ติดตาม พืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษารงรียน฿นสังกัด สพป.
ระยอง ขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

50,000             30,000            -                - นางสาวศิริพร ทนทด

16 การยกระดับรงรียนสูการรียนรูຌดຌาน Coding, STEM 
สูการพัฒนา AI

82,200            82,200          -              78,819 นายจิรพล ค าตอตัๅง

17 นะนวการศึกษาตอละการมีงานท า฿นสถานประกอบการ 42,000            42,000          -              34,590 นางสุปราณี ปรมสกุล

18 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 45,000            45,000          -              42,450 นางปัญชลีย์ ปราณี

สรุปการบกิ - จาย งบประมาณประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 ดอืน)

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 

ทีไ ชืไอครงการ

 จ านวนงบประมาณ

การบิก - จาย ผูຌรับผิดชอบ
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 งบประมาณทีไ
เดຌรับจัดสรรตาม

ผนฯ 2565

อนุมัติ (ครัๅงทีไ1)

 ส าหรับเตรมาส
ทีไ 1 -2

อนุมัติ (ครัๅงทีไ2)

 ส าหรับเตร
มาสทีไ 3

19 พัฒนานวัตกรรมตามประดในทຌาทายจาก ว.PA ของครูสูผูຌรียน฿น
ศตวรรษทีไ 21 ครือขายการศึกษาอริยมงคล

60,000            60,000          -              - นายเกรสร ธรรมสนิท

20 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนกัรียนครือขายการศึกษาวงัจนัทร์ 60,000            8,960            51,040          51,040 วาทีไ ร.ต.ชาญวทิย ์สุทธิ

21 จดัท าคูมือการด านนิงานตามจดุนຌนการพฒันาคุณภาพการศึกษา สพป .
ระยอง ขต 2 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000            30,000          -              2,400 นางธนวนัต์ ฟืດองนิภากรณ์

  เดຌรับจัดสรรจาก สพฐ. ครัๅงทีไ 2 = 1,500,000

  - จัดสรรส าหรับงบประจ า เตรมาส 3 - 4 = 800,000

 - ส ารองเวຌส าหรับกรณีจ าป็น หรือรงดวน = 200,000

22 ยกระดับคุณภาพการรียนการสอนละผลสัมฤทธิ์ทางการรียน
ครือขายการศึกษากลงบูรพา

60,000            -               60,000          60,000 นางสาวณภทัรศนัญท์ จนการ

23 สรຌางศักยภาพครู 4.0 ดຌวย Active Learning สูคุณภาพผูຌรียน฿น
ศตวรรษทีไ 21 ครือขายการศึกษากรมหลวงชุมพร

60,000            -               60,000          - นางอัญชลี สารสุวรรณ์

24 การพัฒนาสมรรถนะดຌานการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลกผูຌรียนละครูผูຌสอน
ครือขายการศึกษาสุนทรภู

60,000            -               60,000          57,960 นางสาวปวีณา พุมพวง

25 พัฒนาศักยภาพครูสูคุณภาพผูຌรียน฿นศตวรรษทีไ 21 ครือขาย
การศึกษาขาชะมา

60,000            -               60,000          33,300 นางสาวศวรรยา อนศุาสนี

26 พัฒนาครูสูศักยภาพผูຌรียน฿นพืๅนทีไขตระบียงศรษฐกิจพิศษภาค
ตะวันออก EEC ครือขายการศึกษาภาคบังคับ

60,000            -               60,000          26,700 นายชูชาติ คาดสนิท

27 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 36,720            -               36,720          31,040 นางสาวศิริพร ทนทด

28 การตรวจสอบภาย฿น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12,900            -               10,000          3,416 นางสาวประภา ก าหนิดพชร

29 การสังคราะห์รายงานผลการประมินตนองของสถานศึกษา (ภาย฿น/
ภายนอก) ปีงบประมาณ 2565

4,000             -               4,000           - นางกันยารัตน์ ศรีนตร

30 พัฒนาศักยภาพครูผูຌสอนคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 32,000            -               32,000          19,600 นางสาวฉันทนา ส าลี

31 การป้องกันการพรระบาดรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 (COVID-19)  
(8 มษายน 2565)

27,500            -               27,500          27,500 นางสาววลัลภา รักษ์สังข์

32 สริมสรຌางละพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไสูความปຓน
ลิศ (8 มษายน 2565)

94,400            -               94,400          31,200 นางธนวนัต์ ฟืດองนิภากรณ์

33 ประชุมชิงปฏิบัติการ รืไองหลักกณฑ์ละวิธิการประมินผลการ
ปฏิบัติงานของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา (23 พ.ค. 65)

2,190             - 2,190           - นางสาววลิาวรรณ คงกระจาง

รวมทัๅงหมด 1,632,695        784,715         659,090        860,326 

ทีไ ชืไอครงการ

 จ านวนงบประมาณ

การบิก - จาย ผูຌรับผิดชอบ


