






ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

1 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรทอ้งถิ่น 69,000.00     พ.ย.61 - ส.ค.62 นางปรียารัตน์  ขาวปั้น

2 โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้แนะแนว สู่ทกัษะอาชีพ 60,700.00     พ.ย.61 - ส.ค.62 นางปรียารัตน์  ขาวปั้น

3 โครงการพฒันาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธภิาพการจัดการศึกษาและศูนย์สาระการเรียนรู้ 240,800.00   พ.ย.61 - ส.ค.62 นางปรียารัตน์  ขาวปั้น

4 โครงการพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 180,000.00   ก.พ. และ ส.ค.62 นางกาญจน์สุดา  จีรภทัร์อติชัย

5 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ เทคโนโลยี นวตักรรมสู่การจัดการเรียนการสอน 123,900.00   ม.ีค. - ก.ย.62 นายปรีดา  นิตยารส

6 โครงการการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 62,100.00     ต.ค.61 - ก.ย.62 นายปรีดา  นิตยารส

7 โครงการการแข่งขันทกัษะวชิาการ ประจ าป ี2562 350,000.00   ต.ค.61 - ก.ย.62 นางวนิชา  ประยูรพนัธุ์

8 โครงการการพฒันาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 225,825.00   ต.ค.61 - ก.ย.62 นางวนิชา  ประยูรพนัธุ์

9 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 150,000.00   ม.ีค. - ก.ย.62 นางศศิธร โพธิอ์่อนแย้ม 

10 โครงการพฒันาทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสาร 120,000.00   ต.ค.61 - ก.ย.62 นางศศิธร โพธิอ์่อนแย้ม

11 โครงการพฒันาระบบการวดัและประเมินผลทกุระดับที่มุ่งเน้นการใช้แบบทดสอบอัตนัย 36,560.00     ต.ค.61 - ก.ย.62 นายกรเก่ง กล่ินไธสงค์

12 โครงการสนับสนุนการพฒันาเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องตามแนวทาง 68,900.00     ธ.ค.61 - ก.ย.62 นายกรเก่ง กล่ินไธสงค์

การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International

Student Assessment)

13 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง 56,580.00     ธ.ค.61 - ก.ย.62 นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

14 โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ผ่านกิจกรรมการปฏบิติัจริง (Active  Learning) 65,600.00     ธ.ค.61 - ก.ย.62 นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ

15 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ระดับมัธยมศึกษา 60,000.00     ก.พ. - ก.ย.62 นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพงึประสงค์ และสร้างจิตส านึกความเปน็ไทยใน 75,000.00     ต.ค.61 - ก.ย.62 นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภมูิ

สถานศึกษาตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

รายละเอียด กิจกรรม/โครงการ แผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30



ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

17 โครงการการการเสริมสร้างทกัษะการคิดวเิคราะหผ่์านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ 30,000.00     ม.ีค. - ก.ย.62 นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภมูิ

ประวติัศาสตร์ชาติไทย

18 โครงการการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 100,000.00   ต.ค.61 - ก.ย.62 นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภมูิ

19 โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2561 200,000.00   ต.ค.61 - ก.ย.62 นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภมูิ

20 โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ปอ้งกันการทจุริต” 130,000.00   ต.ค.61 - ก.ย.62 นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภมูิ

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

21 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน ประจ าปงีบประมาณ 20,000.00     4-ม.ค.-62 นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภมูิ

พ.ศ. 2562

22 โครงการการพฒันาคุณภาพครูเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพฒันาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 249,540.00   ม.ค. - ก.ย.62 นายบญุยฤทธิ ์ปยิะศรี

ที่สอดคล้องกับทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

23 โครงการพฒันาระบบนิเทศการศึกษา 113,000.00   ม.ค. - ก.ย.62 นายบญุยฤทธิ ์ปยิะศรี

24 โครงการพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวจิัยและพฒันา 249,540.00   ม.ค. - ก.ย.62 นายบญุยฤทธิ ์ปยิะศรี

25 โครงการการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย ปกีารศึกษา 2562 294,660.00   ม.ค. - ก.ย.62 นายบญุยฤทธิ ์ปยิะศรี

26 โครงการส่งเสริมใหข้้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามีวนิัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 150,000.00   24 - 25 ม.ค. 62 นายศรายุทธ อยู่ภกัดี

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวชิาชีพ เปน็แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

27 โครงการการบริหารงานบคุคลและอัตราก าลังในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ 162,950.00   ต.ค.61 - ก.ย.62 นางวไิลลักษณ์ ฦาชา

28 โครงการพฒันาผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ มีศักยภาพ 731,450.00   ต.ค.61 - ก.ย.62 นางวไิลลักษณ์ ฦาชา

มีคุณธรรม จริยธรรม



ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ

29 โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวลัพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 44,320.00     ต.ค. - พ.ย.61 นางสาวธญัพร ตรีมูรติ

ปกีารศึกษา 2561

30 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 40,000.00     ต.ค.61 - ก.ย.62 นางสาวธญัพร ตรีมูรติ

31 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรวมพฒันาเต็มศักยภาพ 100,000.00   ก.พ. - ก.ย.62 นางปยิะนันท ์มโนธรรม

32 โครงการสร้างทางเลือกเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพฒันาศักยภาพ 80,000.00     ม.ิย. - ก.ย.62 นางปยิะนันท ์มโนธรรม

33 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัชัยภมูิ (กีฬาโซนหบุเขา) คร้ังที่ 43 300,000.00   พ.ย. - ธ.ค.61 นางกัญญาณัฐ สมบติัธรีะ

34 โครงการการพฒันาการบริหารจัดการงบประมาณของ สพม.30 และการเพิ่มประสิทธภิาพในการ 82,420.00     ต.ค.61 - ก.ย.62 นางสาวสมจิตร  ต้ังเพยีร

ตรวจสอบภายใน

35 โครงการอบรมพฒันาบคุลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน 80,000.00     ต.ค.61 - ก.ย.62 นายชาตรี ทวนีาท

AMSS++ (Smart Area) และระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)

36 โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา 97,470.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 นายชาตรี ทวนีาท

37 โครงการส่งเสริมพฒันาส่ือ DLIT เพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยคลังความรู้ (DLIT Resources) 89,160.00     ต.ค.61 - ม.ีค.62 นายชาตรี ทวนีาท

38 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการการจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 210,820.00   ต.ค.61 - ก.ย.62 นายเอกชัย อ้อทอง

39 โครงการจัดงานวนัครูคร้ังที่ 63 ประจ าป ี2562  โครงการต่อเนื่อง 171,400.00   16-ม.ค.-62 นายสานิตย์ บญุญานุสนธิ์

40 โครงการบริหารจัดการขยะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 “ท าความดีด้วยหวัใจ 40,000.00     เม.ย.-ก.ย. 62 นายกันต์ชย ธลีุจันทร์

ลดภยัส่ิงแวดล้อม” ประจ าป ี๒๕๖2

41 พฒันาบคุลากรสารสนเทศทางการศึกษาระบบ Data Management Center “DMC” 22,660.00     พ.ค.-ก.ย. 62 นายไกรฤกษ ์ตันเบต็

รวมทั้งหมด 5,734,355.00 



ล ำดับที่ รำยกำร

1 รายการงบผูกพันขา้มปี 60-62 38,084,700.00               

2 รายการงบผูกพันขา้มปี 62-63 3,528,400.00                 

3 รายการกอ่สร้าง งบปีเดียว 13 โครงการ 11,821,200.00               

4 รายการปรับปรุงซ่อมแซม 11 โครงการ 5,477,500.00                 

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน สพม.30 491,600.00                   

6 รายการกอ่สร้างโครงการห้องเรียนกฬีา 3,367,000.00                 

7 รายการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการห้องเรียนกฬีา 1,000,000.00                 

8 ครุภัณฑ์ส านักงานโครงการห้องเรียนกฬีา 1,288,900.00                 

9 งบกอ่สร้างโครงการโรงเรียนพระราชด าริ 12,656,500.00               

10 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณืการเรียนการสอน 581,200.00                   

รวมเหลือจา่ย

สพฐ.โอนคืนคร้ังที่2 1,580,000.00             

สพฐ.โอนคืนคร้ังที่3 2,696,200.00             

รวม 78,297,000.00              

ล ำดับที่ รำยกำร ยอดจัดสรร

1 รำยกำรก่อสรำ้งงบผูกพัน ปี 60-62

 -รร.เพชรพิทยาสรรค์ 17,711,194.77               

รวม (1) 17,711,194.77               

2 รำยกำรก่อสรำ้งงบผูกพัน ปี 61-62

 - รร.เมืองพญาแลวทิยา 2,219,500.00                 

 - รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 8,910,000.00                 

รวม (2) 11,129,500.00               

(รวม1)+(รวม2) 28,840,694.77               

งบประมำณที่ได้รบักำรจัดสรร ปี 2560-62 เงินกันไว้เบิกเหลี่อมปี

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30

ยอดจัดสรร










