
 2.1.กิจกรรมการจัด

การศึกษาประถมศึกษา

สําหรับโรงเรียนปกติ

 2.2 กิจกรรมการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตนสําหรับ

โรงเรียนปกติ
             100,000                  1,400,000                  500,000            2,000,000

งบประจํา ก.การเงิน/ชนาฏนันช       3,000,000                  1,000,000                  180,000            1,180,000 อยูระหวางดําเนินการ

1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ก.นโยบายและ

แผน/ณัฐกาญจน

250,300                              250,300
              250,300                      -   

อยูระหวางดําเนินการ

2 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู เชิงรุก(Active 

Learning) ผานกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC)

ก.นิเทศ/สุภาพ 81,630                          46,305

               46,305                35,325

อยูระหวางดําเนินการ

3 พัฒนาครูผูสอนระดับปฐมวัยในการจัดกิจกรรมสงเสริม

พัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ก.นิเทศ/เบญจมาศ 69,300                                 34,925
               34,925                34,375

อยูระหวางดําเนินการ

4 ประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2

ก.อํานวยการ/อรดา 144,000                         31,980                          8,280                     14,550
               54,810                89,190

อยูระหวางดําเนินการ

5 สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

ไทย

ก.อํานวยการ/อรดา 288,000                         11,075                        15,750                     12,350
               39,175               248,825

อยูระหวางดําเนินการ

6 สงเสริมการวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ก.นิเทศ/พันวนา 39,240                                   7,000                       5,250

               12,250                26,990

อยูระหวางดําเนินการ

7 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา

ก.นิเทศ/ดรุณวรรณ 63,000                                   4,300                     32,700
               37,000                26,000

อยูระหวางดําเนินการ

8 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2

ก.นิเทศ/ดรุณวรรณ 36,000                                       -                       36,000

               36,000                      -   

อยูระหวางดําเนินการ

9 สงเสริมประสิทธิภาพกลุมนโยบายและแผน ก.นโยบายและ

แผน/มุคครินทร

30,000                            9,690                        11,500
               21,190                  8,810

อยูระหวางดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

ความกาวหนา

โครงการ

 1.ผลผลตผูจบ

การศึกษากอน

ประถมศึกษา/

กิจกรรมการจัด

การศึกษากอน

ประถมศึกษา

 2.ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ

 ยอดเงินคงเหลือใบ

งวด 1

 ใบงวด 04002/ว4632

 คงเหลือ

สรุปการเสนอของบประมาณโครงการประจําปงบประมาณป พ .ศ.2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ระยะเวลา รอบ 6 เดือน  

ลําดับ โครงการ



 2.1.กิจกรรมการจัด

การศึกษาประถมศึกษา

สําหรับโรงเรียนปกติ

 2.2 กิจกรรมการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตนสําหรับ

โรงเรียนปกติ
             100,000                  1,400,000                  500,000            2,000,000

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

ความกาวหนา

โครงการ

 1.ผลผลตผูจบ

การศึกษากอน

ประถมศึกษา/

กิจกรรมการจัด

การศึกษากอน

ประถมศึกษา

 2.ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ

 ยอดเงินคงเหลือใบ

งวด 1

 ใบงวด 04002/ว4632

 คงเหลือ
ลําดับ โครงการ

10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา: ครูผูชวย ก.พัฒนาครูฯ/อุบลศรี 35,000                                       -                        -                  35,000 อยูระหวางดําเนินการ

11 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปงบประมาณ 2564 ก.นิเทศ/นิภา 40,500                                -                         9,200                  9,200
               31,300

อยูระหวางดําเนินการ

12 หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.นิเทศ/นิภา 81,630                                   6,300                     33,300
               39,600                42,030

อยูระหวางดําเนินการ

13 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2563 (โครงการเดิม 

(O-NET ))

ก.นิเทศ/  ชนากานต 100,800                                12,000                     31,100

               43,100                57,700

อยูระหวางดําเนินการ

14 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา

สถานศึกษาอยางยั่งยืน

ก.นิเทศ/สุวิมล 22,500                                   8,820
                 8,820                13,680

อยูระหวางดําเนินการ

15 นิเทศบูรณาการโดยใชศูนยสงเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 

(School Performance  Center :SPCenter ) เปนฐาน

ก.นิเทศ/สุภาพ 39,600                                 19,800

               19,800                19,800

อยูระหวางดําเนินการ

16 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ก.นิเทศ/เบญจมาศ 43,920                                       -                       43,920                43,920                      -   อยูระหวางดําเนินการ

17 พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลโดยใชโปรแกรมระบบบริหาร

จัดการผลการเรียน (School MIS)

ก.นิเทศ/สุวิมล 16,200                                   5,280                     10,920
               16,200                      -   

อยูระหวางดําเนินการ

18 โครงการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ก.สงเสริมฯ/ไขมุก 16,200                                   7,950                       8,250

               16,200                      -   

อยูระหวางดําเนินการ

19 สงเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ก.นิเทศ/พันวนา 72,000                                   5,130                       5,130                10,260                61,740 อยูระหวางดําเนินการ

20 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ก.สงเสริมฯ/ไขมุก 4,000                                  4,000                  4,000                      -   อยูระหวางดําเนินการ

21 พัฒนาสํานักงานใหเอื้อตอการบริการ ก.อํานวยการ/นรา

ทิพย

52,100                              52,068
               52,068                      32

อยูระหวางดําเนินการ



 2.1.กิจกรรมการจัด

การศึกษาประถมศึกษา

สําหรับโรงเรียนปกติ

 2.2 กิจกรรมการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตนสําหรับ

โรงเรียนปกติ
             100,000                  1,400,000                  500,000            2,000,000

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

ความกาวหนา

โครงการ

 1.ผลผลตผูจบ

การศึกษากอน

ประถมศึกษา/

กิจกรรมการจัด

การศึกษากอน

ประถมศึกษา

 2.ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ

 ยอดเงินคงเหลือใบ

งวด 1

 ใบงวด 04002/ว4632

 คงเหลือ
ลําดับ โครงการ

22 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหนาที่ตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษา (ใหม)

ก.บุคคล/นงนุช 27,000                                3,960
                 3,960                23,040

อยูระหวางดําเนินการ

23 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ก.บุคคล/นงนุช 18,000                              720                          2,070                       5,820
                 8,610                  9,390

อยูระหวางดําเนินการ

24 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาดวย

ขอสอบมาตรฐาน ปการศึกษา 2563

ก.นิเทศ/สุวิมล 243,000                               3,000
                 3,000               240,000

อยูระหวางดําเนินการ

25 เพชรเสมากาญจน 2 ปที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2564 ก.พัฒนาครูฯ/อุบลศรี 117,000                               7,350                  7,350               109,650 อยูระหวางดําเนินการ

26 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (ไมมีในแผน) ก.นิเทศ/นิภา 29,000                         29,000 อยูระหวางดําเนินการ

27 พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ ก.DL/ICT/เจษฎา 27,000                               -                  27,000 อยูระหวางดําเนินการ

28 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพกลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย

ก.การเงิน/ชนาฏนันช 14,850          
                     -                  14,850

อยูระหวางดําเนินการ

29 ตรวจสอบ ติดตาม การใชจายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการของสพป./สถานศึกษา

หนวย ตสน./ สุรางค 7,200            
                     -                    7,200

อยูระหวางดําเนินการ

30 พัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก.นิเทศ/ชลณา 20,700          
                     -                  20,700

อยูระหวางดําเนินการ

31 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ก.นิเทศ/กมลวรรธน 8,000            
                     -                    8,000

อยูระหวางดําเนินการ

21 สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยสงเสริมประสิทธิภาพ

โรงเรียน

ก.อํานวยการ/อรดา 220,000         

                     -                 220,000

อยูระหวางดําเนินการ

23 ขับเคลื่อนงานนโยบายของ สพป.กาญจนบุรี เขต2 : เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ก.นิเทศ/จินตนา 215,000         
                     -                 215,000

อยูระหวางดําเนินการ

24 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

ก.สงเสริม/ธิดารัตน 40,500          
                     -                  40,500

อยูระหวางดําเนินการ



 2.1.กิจกรรมการจัด

การศึกษาประถมศึกษา

สําหรับโรงเรียนปกติ

 2.2 กิจกรรมการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตนสําหรับ

โรงเรียนปกติ
             100,000                  1,400,000                  500,000            2,000,000

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

ความกาวหนา

โครงการ

 1.ผลผลตผูจบ

การศึกษากอน

ประถมศึกษา/

กิจกรรมการจัด

การศึกษากอน

ประถมศึกษา

 2.ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ

 ยอดเงินคงเหลือใบ

งวด 1

 ใบงวด 04002/ว4632

 คงเหลือ
ลําดับ โครงการ

26 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูโดยใช DLTV/DLIT ก.นิเทศ/จินตนา 22,500                               -                  22,500 อยูระหวางดําเนินการ

27 สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดในยุคดิจิทัล 4.0 ก.นิเทศ/ชนากานต 22,500                               -                  22,500 อยูระหวางดําเนินการ

29 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศภาษาที่สอง 

ปงบประมาณ 2564

ก.นิเทศ/นิภา 36,000          

                     -                  36,000

อยูระหวางดําเนินการ

30 พัฒนาสมรรถนะดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 

ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และ

ดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientfic Literacy) เพื่อเตรียม

ความพรอมรองรับการประเมิน PISA 2022

ก.นิเทศ/สุวิมล 4,000            

                     -                    4,000

อยูระหวางดําเนินการ

31 สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21

ก.นิเทศ/ชลณา 27,000          
                     -                  27,000

อยูระหวางดําเนินการ

33 สรางเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

ก.อํานวยการ/นรา

ทิพย

13,500          

                     -                  13,500

อยูระหวางดําเนินการ

38 การแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการมีงานทํา ก.สงเสริมฯ/ลักขณา 19,800          
                     -                  19,800

อยูระหวางดําเนินการ

39 พัฒนาสุขภาพนักเรียนดีที่กาญจน เขต ๒ ก.สงเสริม/ศศิพร 15,300                               -                  15,300 อยูระหวางดําเนินการ

40 สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรนักเรียน และจัดตั้งสภานักเรียน

 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ก.สงเสริม/ศศิพร 31,500          
                     -                  31,500

อยูระหวางดําเนินการ

42 พัฒนาเว็บไซตและสื่อโซเชียลเน็ตเวิรคของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ก.DL/ICT/เจษฎา 27,000          
                     -                  27,000

อยูระหวางดําเนินการ

43  พัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ก.DL/ICT/เจษฎา 36,000          
                     -                  36,000

อยูระหวางดําเนินการ



 2.1.กิจกรรมการจัด

การศึกษาประถมศึกษา

สําหรับโรงเรียนปกติ

 2.2 กิจกรรมการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตนสําหรับ

โรงเรียนปกติ
             100,000                  1,400,000                  500,000            2,000,000

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

ความกาวหนา

โครงการ

 1.ผลผลตผูจบ

การศึกษากอน

ประถมศึกษา/

กิจกรรมการจัด

การศึกษากอน

ประถมศึกษา

 2.ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ

 ยอดเงินคงเหลือใบ

งวด 1

 ใบงวด 04002/ว4632

 คงเหลือ
ลําดับ โครงการ

44 โครงการสนับสนุนการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และ

ระบบ DL TV DLIT ของโรงเรียนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ก.DL/ICT/เจษฎา 13,500          
                     -                  13,500

อยูระหวางดําเนินการ

45 การพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ก.บุคคล/เบ็ญจา 9,000            
                     -                    9,000

อยูระหวางดําเนินการ

48 พัฒนาองคความรูดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา

ในสังกัด

ก.การเงิน/ชนาฏนันช -               
                     -                        -   

อยูระหวางดําเนินการ

49 การใหความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และความผิดทางวินัย ทางระบบ AMSS++ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ก.กฎหมายฯ /มุก

นรินทร

-               

                     -                        -   

อยูระหวางดําเนินการ

50 กฏหมายนารูสําหรับผูบริหารสถานศึกษาแนบทายวาระการ

ประชุม

ก.กฎหมายฯ /

พรรณพิมล

-               
                     -                        -   

อยูระหวางดําเนินการ

51 การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563

ก.นิเทศ/สุวิมล -               
                     -                        -   

อยูระหวางดําเนินการ

52 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

(โรงเรียนสุจริต,เขตสุจริต)

ก.นิเทศ/สุภาพ -               
                     -                        -   

อยูระหวางดําเนินการ

53 โรงเรียนประชารัฐ ก.นิเทศ/สุภาพ -                                    -                        -   อยูระหวางดําเนินการ

54 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ก.นิเทศ/สุภาพ -                                    -                        -   อยูระหวางดําเนินการ

55 โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ก.นิเทศ/สุภาพ -                                    -                        -   อยูระหวางดําเนินการ

56 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป

การศึกษา 2563

ก.นิเทศ/ชนากานต -               

                     -                        -   

อยูระหวางดําเนินการ

57 ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 1 ปการศึกษา 2563

ก.นิเทฯ/กมลวรรธ
                     -                        -   

อยูระหวางดําเนินการ



 2.1.กิจกรรมการจัด

การศึกษาประถมศึกษา

สําหรับโรงเรียนปกติ

 2.2 กิจกรรมการจัด

การศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตนสําหรับ

โรงเรียนปกติ
             100,000                  1,400,000                  500,000            2,000,000

ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ 

(บาท)

ความกาวหนา

โครงการ

 1.ผลผลตผูจบ

การศึกษากอน

ประถมศึกษา/

กิจกรรมการจัด

การศึกษากอน

ประถมศึกษา

 2.ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ

 ยอดเงินคงเหลือใบ

งวด 1

 ใบงวด 04002/ว4632

 คงเหลือ
ลําดับ โครงการ

58 งบเฉพาะกิจตามความจําเปนเรงดวน ก.นโยบายและแผน 173,330                              -   
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