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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



                                                                                                    ทะเบียนคุมการใชจ้่ายงบประมาณ
                                                                                   ตามแผนปฏิบัตกิารส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยศึกษา เขต 30 
                                                                                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ล ำดับที่ โครงกำร กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ งบที่ใช้ คงเหลือ
1 จัดประชุมเชิงปฎบิติักำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล(Word  Class นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ศศิธร  โพธิอ์่อนแย้ม 1,814,350   1,814,350      -

Standard School)
2 วำ่ยน  ำเพื่อชีวติ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ พมิลพชัร์  พลศักด์ิ 100,000     100,000        
3 ฝึกอบรมวทิยำกรแกนน ำประจ ำจังหวดัของโรงเรียนในโครงกำรปลูกฝ่ัง นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปรียำรัตน์ ขำวปั้น

ลักษณะอันพงึประสงค์ของโครงกำร
4 โครงกำรพฒันำครูรูปแบบครบวงจร ประจ ำป ี2561 บริหำรงำนบคุคล จงรักษ ์ ภสัสรประสิทธิ์
5 พฒันำหลักสูตรแกนกลำงทอ้งถิ่น สู่กิจกรรม Active Learning นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปรียำรัตน์ ขำวปั้น 100,000     
6 แนะแนวอำชีพและทกัษำในศตวรรรษที่ 21 เพื่อกำรมีงำนท ำ นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปรียำรัตน์ ขำวปั้น 90,000       
7 พฒันำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 2561 นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปรียำรัตน์ ขำวปั้น 120,000     
8 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมอันพงึประสงค์ และสร้ำงจิตส ำนัก นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สุภำพรรณ  ปรุงชัยภมูิ 80,000       

ควำมเปน็ไทย 12 ประกำร
9 ยกระดับผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนระดับชำติขั นพื นฐำน(O-NET) นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สุภำพรรณ  ปรุงชัยภมูิ 220,000     

ปกีำรศึกษำ 2561
10 พฒันำระบบนิเทศกำรศึกษำ นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ศศิธร  โพธิอ์่อนแย้ม 110,000     
11 ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนภำษำอังกฤษสู่สำกล นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ศศิธร  โพธิอ์่อนแย้ม 80,000       
12 กำรพฒันำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บรูณำกำรกำรวจิัยโดยใช้ นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำญจน์สุดำ  จีรภทัร์อติชัย 50,000       

กระบวนกำร PLC โรงเรียนในสังกัด สพม.30 
13 พฒันำยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่กำรประเมินระดับนำนำชำติ(PISA2018) นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำญจน์สุดำ  จีรภทัร์อติชัย 50,000       
14 พฒัยกระดับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ(STEM Education) นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำญจน์สุดำ  จีรภทัร์อติชัย 60,000       
15 พฒันำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำญจน์สุดำ  จีรภทัร์อติชัย 102,600     
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ล ำดับที่ โครงกำร กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ งบที่ใช้ คงเหลือ

16 พฒันำระบบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำญจน์สุดำ  จีรภทัร์อติชัย 590,400     
17 ประชุมพฒันำกำรขับเคล่ือนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดย นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำญจน์สุดำ  จีรภทัร์อติชัย 65,000       

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)

18 งำนศิลปหตักรรมนักเรียน ประจ ำป ี2561 นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สุภำพรรณ  ปรุงชัยภมูิ 300,000     
19 พฒันำและดูแลระบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล(Dltv) ส่งเสริมทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ชำตรี ทวมีำท 85,710       

เทคโนโลยีและกำรส่ือสำร(Ict)
20 อบรมพฒันำบคุลำกรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ระบบจัดกำร ส่งเสริมทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ชำตรี ทวมีำท 44,835       

สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนAMSS++(Smart OBEC)
และบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำSMSS (Smart School)

21 พฒันำบคุลำกรด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรระบบจัดกำรเครือข่ำย ส่งเสริมทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ชำตรี ทวมีำท 50,880       
Internet ของสถำนศึกษำในสังกัด สพม.30

22 พฒันำประสิทธภิำพกำรบริหำรงำนบคุคลสู่ควำมเปน็เลิศ บริหำรงำนบคุคล ศุรีพร  ประกำรแก้ว 401,040     
23 พฒันำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ พฒันำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ บงัอร  ชมเกษร 412,500     

พนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัด สพม.30
24 พฒันำประสิทธภิำพกำรปฏบิติังำน พฒันำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ บงัอร  ชมเกษร 147,300     
25 กำรพฒันำกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของ สพม.30 และ หน่วยตรวจสอบภำยใน สมจิตร  หำเพยีร 30,100       

และกำรเพิ่มประสิทธภิำพในกำรตรวจสอบภำยใน
27 ยกระดับคุณภำพกำรปฏบิติังำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ กลุ่มอ ำนวยกำร สำนิตย์  บญุญำนุสนธิ์ 26,900       
28 พฒันำเครือข่ำยกำรส่ือสำรประชำสัมพนัธ ์สพม.30 สู่สำธำรณชน กลุ่มอ ำนวยกำร วลิำสิณี  ธลีุจันทร์ 152,500     
29 โครงกำรจัดท ำแผนปฏบิติักำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 กลุ่มนโยบำยและแผน เอกชัย  อ้อทอง 50,000       

พฒันำบคุลำกรสำรสนเทศกำรศึกษำระบบ Data Management กลุ่มนโยบำยและแผน ไกรฤกษ ์ ตันเบต็ 22,660       
Center  " DMC"



ล ำดับที่ โครงกำร กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ งบที่ใช้ คงเหลือ
30 สภำนักเรียน พทิกัษแ์ละอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ พมิลพชัร์  พลศักด์ิ 100,000     
31 อบรมสัมมนำเชิงปฏบิติักำรกำรขับเคล่ือนกระบวนกำรยกระดับ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ธญัพร  ตรีมูรติ 100,000     

กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
32 กีฬำสถำนศึกษำ สพม.30 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ พมิลพชัร์  พลศักด์ิ 100,000     100,000        -
33 ฝึกทบทวนผู้บงัคับบญัชำลูกเสือ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กันต์ชย  ธลีุจันทร์ 50,000       50,000          -




