
กลุ่มนโยบายและแผน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
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ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)



ค าน า 

 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม  2565)  ส านักงาน
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   จัดท าขึ้นเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินโครงการและกิจกรรมให้
แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  และเพ่ือเป็นการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าของแต่ละ
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 
2565 

 ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็น
อย่างดียิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 
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สารบัญ 

  หน้า 

1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 1.1 โครงการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา         1
 1.2 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเลื่อมล้ า       1 

ก้าวล้ าสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   
2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 2.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนน าเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2    1 
 2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      1 
 2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย         1 
 2.4 โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง       1 
 2.5 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง     2 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
 2.6 โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา          2 
 2.7 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา        2 
 2.8 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม    3 
 2.9 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ     3 

การจัดการเรียนรู้     
         2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง      3 
3. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          3.1 โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปีที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565       3 
          3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ     3 

พ.ศ. 2565     
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและ    3 
      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ใหม่) 
 4.2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล      3  
                สพป.กาญจนบุรี เขต 2     
5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 5.1 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    4  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 



สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 

 5.2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์      4 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 5.3 โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565     4 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 6.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี  และพัสดุ      5 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 7.1 โครงการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ      5 
      สพป./สถานศึกษา 
8. กลุ่มอ านวยการ 
 8.1 โครงการประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2     5 
 8.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย      5 
 8.3 โครงการพัฒนาส านักงานให้เอ้ือต่อการบริการ         5 
 8.4 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    5 
                การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
                การประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA และการประเมินตัวชี้วัด 
                ตามแผนปฏิบัตริาชการ  (ARS) 
9. กลุ่มนโยบายและแผน 
 9.1  โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่    6 
 9.2  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผน        6 
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 งบประมาณ

 ที่ได้รับ

 จัดสรร ไตรมาส 1
(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

1       สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา          31,000 - 7,850        - - 23,150      จดักิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

นางลักขณา  หมดทุกข์

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัการศึกษาโดย
ครอบครัว

 นิเทศติดตามการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว

 จดัท าข้อมูลรายช่ือประชากรวัยเรียน

3       พัฒนาโรงเรียนแกนน าเขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา สพป.
กาญจนบุรี เขต 2

         10,000 - - - - 10,000     อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.จริภา  ศรีนวล

 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ช้ันป.6 และช้ันม.3 รูปแบบ On-Line

 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวัดประเมินผล
คุณภาพมาตรฐานผู้เรียนด้วยระบบ School MIS

5       พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย          36,000 - 14,250      - - 21,750      จดัประกวดกิจกรรม "รู้จกั ก-ฮ ไม่อ ป.1" โดย
ประชุมคณะท างาน  ด าเนินการประเมินกิจกรรม
และถอดประสบการณ์โรงเรียนท่ีได้รับรางวัล

นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ

6       ขับเคล่ือนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง          12,000 - 9,600        - - 2,400       จดัประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Online เร่ือง
การเตรียมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

น.ส.สุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ  กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ไตรมาส 2

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

 ประจ าปี พ.ศ. 2565  การด าเนินการ

2       สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเล่ือมล้ า
 ก้าวล้ าสู่การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก

         66,000 - 12,360      - - 53,640     นางไข่มุก  มีแสง

4       ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา          59,900 - 18,950      - - 40,950     น.ส.ชนากานต์  วิหค



 2

 งบประมาณ

 ที่ได้รับ

 จัดสรร ไตรมาส 1
(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ  กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ

 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ไตรมาส 2

 คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น

 ประจ าปี พ.ศ. 2565  การด าเนินการ

 นิเทศติดตามครูผู้สอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  โรงเรียนในโครงการ SMT

 จดัแข่งขันการท่องสูตรคูณ  การติดเลขเร็ว  และ
การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียนช้ันป.1-3

 จดัท าคู่มือการเตรียมความพร้อมในการประกัน 
PISA 2022  สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 จดัอบรมพัฒนาการจดัการรเยนรู้โดยใช้
กระบวนการ PLC รูปแบบออนไลน์

จดัประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ
จดัอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิงค านวน

 จดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสร์และครูผู้สอน
คณิตศาสตร์  ช้ันป.1-3

 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและพัฒนาห้องสมุด  ในยุคดิจทัิล 4.0

8       พัฒนาการนิเทศการศึกษา          72,000 10,930     - - - 61,070      จดักิจกรรมประกวด Best Practice การนิเทศ
ภานใยโรงเรียน

น.ส.ดรุณวรรณ    พิศุทธ์ิ
ภูมิเลิศ

9       พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา          35,000 - - - - 35,000     อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.ดรุณวรรณ    พิศุทธ์ิ
ภูมิเลิศ

7       พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ี
ตอบสนอง การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

       212,400 10,122     107,682    - - 94,596     นางชลณา  ม่วงหวาน
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 งบประมาณ

 ที่ได้รับ

 จัดสรร ไตรมาส 1
(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ  กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ

 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ไตรมาส 2

 คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น

 ประจ าปี พ.ศ. 2565  การด าเนินการ

10     พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคุณภาพการจดั
การศึกษาเรียนรวม

         24,000 - 15,000      - - 9,000       จดัประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท าหลักฐาน
สมรรถนะ

น.ส.นิภา  สุขพิทักษ์

 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาศักยภาพ
ครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Onnline  
เร่ืองการประยุกต์ใช้คลังส่ือดิจทัิลในการจดัการ
เรียนการสอน

12     ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เข้มแข็ง

         24,000 - 11,700      - - 12,300      ด าเนินการจดักิจกรรมพัฒนาระบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

นางกมลวรรธน์      
มนต์ประสิทธ์ิ

13     เพชรเสมากาญจน์ 2 ปีท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565          70,000 - 7,650        - - 62,350      จดัประชุมคณะกรรมการก ากับรูปแบบวิธีการ
คัดเลือกและประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา

น.ส.อุบลศรี  ฟักจนี

14     พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         51,500 - - - - 51,500     อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.อุบลศรี  ฟักจนี

15      ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(ใหม่)

           8,600 2,400      1,350        - - 4,850       นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา (ใหม่)

น.ส.เบญจา  กากะนิก

 จดัประชุมคณะกรรมการจดัท าข้อมูลคะแนน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครู  สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ)

 จดัประชุมคณะกรรมการจดัท าคะแนนย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

11     ส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทัิลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้

         92,700 28,200     6,900        - - 57,600     น.ส.สุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์

16     ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

         20,000 660         4,120        - - 15,220     นางนงนุช  ก้านเหลือง



 4

 งบประมาณ

 ที่ได้รับ

 จัดสรร ไตรมาส 1
(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ  กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ

 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ไตรมาส 2

 คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น

 ประจ าปี พ.ศ. 2565  การด าเนินการ

 ตรวจสอบ  พัฒนา  ซ่อมแซมระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

 ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค  
อุปกรณ์ต่อพ่วง ของส านักงาน

 ค่าเช่าใช้บริการระบบ VDO คอนเฟอเรนซ์  
Zoom Meeting

 จดัอบรมการใช้ระบบ Zoom Meeting ส าหรับ
บุคลากรในส านักงาน

จดัจา้งใช้งานระบบ Line Official Account

 เช่าโดเมน Kan2.go.th , ictkan2.com , 
Pracharathkan2.com , SSLkan2.go.th

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

17     พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         86,000 - 86,000      - - -         นายเจษฎา  ตันธนะ

18     โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชุมทางไกลผ่านระบบ
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         77,250 16,000     56,250      - - 5,000      นายเจษฎา  ตันธนะ

19     พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ    
พ.ศ.2565

         23,000 - 23,000      - - -         นายเจษฎา  ตันธนะ



 5

 งบประมาณ

 ที่ได้รับ

 จัดสรร ไตรมาส 1
(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ  กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ

 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ไตรมาส 2

 คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น

 ประจ าปี พ.ศ. 2565  การด าเนินการ

20     ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี  และ
พัสดุ

           8,000 - 4,920        - - 3,080      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นางชนาฎ์นันท์       
ศักด์ิสุนทร

21     ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จา่ยงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการของ สพป./สถานศึกษา

           7,200 - 7,200        - - -         ลงพื้นท่ีตรวจสอบสถานศึกษา นางสุรางค์ นิตินิลนิธิ

22     ประชุมภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2

81,000         11,070     11,790      
- -

58,140     จดัประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษา
นางอรพินธ์  ไชยสมทิพย์

จดัพิธีวันครู 16 ม.ค. 65

ร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ

24     พัฒนาส านักงานให้เอื้อต่อการบริการ          50,000 - 4,715        - - 45,285     ปรับปรุงซ่อมแซมประตูส านักงาน นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม

25     สร้างเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) การประเมินสถานะ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA และการ
ประเมินตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ  (ARS)

           4,300 - - - - 4,300      อยู่ระหว่างด าเนินการ นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม

กลุ่มอ านวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

23     ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทย

       129,000 18,640     60,650      - - 49,710     นางอรพินธ์  ไชยสมทิพย์



 6

 งบประมาณ

 ที่ได้รับ

 จัดสรร ไตรมาส 1
(ก.ย.-ธ.ค.2564) (ม.ค.-มี.ค.2565) (เม.ย.-มิ.ย.2565) (ก.ค.-ก.ย.2565)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ล าดับ  กลุ่ม/หน่วย/โครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ

 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ไตรมาส 2

 คงเหลือ
งบประมาณ

ทั้งสิ้น

 ประจ าปี พ.ศ. 2565  การด าเนินการ

26     การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี

138,000       122,840   4,000        
- -

11,160     
จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565

น.ส.ณัฐกาญจน์  สมคิด

 จดัประชุมช้ีแจงการขับเคล่ือนนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐมนตรี และจดุเน้นของ สพฐ.

 จดัประชุมขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรวมของ
โรงเรียนคุณภาพและจดัท ารายละเอียด MOU 
ระหว่างเขตพื้นท่ี กับโรงเรียนคุณภาพ

 ประชุมจดังบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

28     ลูกเสือจติอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา

               -   -         -           -          -          อยู่ระหว่างด าเนินการ นายศุภภัทร์  สาดา

29     พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา                -   -         -           -          -          อยู่ระหว่างด าเนินการ นางชนาฎ์นันท์       
ศักด์ิสุนทร

30     การให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและความผิดทางวินัย

               -   -         -           -          -          อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.พรรณพิมล      
วิเศษสิงห์

31     กฎหมายน่ารู้ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาแนบท้ายวาระการ
ประชุม

               -   -         -           -          -          อยู่ระหว่างด าเนินการ น.ส.พรรณพิมล      
วิเศษสิงห์

    1,439,850   222,542    480,257           -             -    รวมงบพัฒนาฯกิจกรรม/โครงการ

กลุ่มนโยบายและแผน

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

นางมุคครินทร์  บุษภา27     ส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผน          11,000 1,680      4,320        - - 5,000      


