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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  กลุมนโยบายและแผน

ที่.............................................................................. วันที่   ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓

เรื่อง   รายงานและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

                ดวย สพม.๙ ไดดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใชเปนกรอบกําหนดทิศทางและจุดเนนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของ สพม. ๙ ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการใชจายงบประมาณ และ

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สพม. ๙

                บัดนี้ ไดดําเนินการขับเคลื่อนโครงการตามภารกิจและยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จสิ้นบางสวนแลว จึงขอใหผูที่รับผิดชอบ

โครงการ (ตามดังเอกสารแนบ) ที่ดําเนินการแลวเสร็จ ใหจัดทํารายงานติดตามผลโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  ใหครบถวน ตามแบบรา

ยงานฯ ที่กําหนดให โดยสงขอมูลแบบรายงานฯ ดังกลาว ภายใน ๑๕ วัน นับจากเสร็จสิ้นโครงการแลว เปนไฟล Word ผานระบบ My-Offiece เมนู “สง

เอกสารทั่วไป” สงถึง นายชาญชัย นิ่มอนงค กลุมนโยบายและแผน เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

               จึงเรียนมาเพื่อโปรด

               ๑. ทราบ

               ๒. ลงนามในบันทึกแจงเวียนผูรับผิดชอบโครงการและผูที่เกี่ยวของ 

เอกสารแนบ : ผูรับผิดชอบโครงการ , บันทึกแจงเวียน , แบบฟอรมรายงาน ,

 

(นายชาญชัย นิ่มอนงค) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นางสุวภรณ พันธลูกฟก) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางกัญญา โทสาลี) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓

ทราบ,แจง 

 

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓
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                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ที ่                                               วันที ่ 14  พฤษภาคม   ๒๕๖3 
เรื่อง  รายงานและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน   ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน /และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ   
         และบุคลากรในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
 

 ตามที่ กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 และด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น  
 

       บัดนี้ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
เสร็จสิ้นแล้วบางส่วน จึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามดังเอกสารแนบ)  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จัดท า
รายงานติดตามผลโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้ครบถ้วน ตามแบบรายงานฯ ที่ก าหนดให้ 
โดยส่งข้อมูลแบบรายงานฯ ดังกล่าว ภายใน  15 วัน นับจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว เป็นไฟล์ Word ผ่านระบบ 
My-Offiece เมนู “ส่งเอกสารทั่วไป” ส่งถึง นายชาญชัย นิ่มอนงค์ กลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
                 
 
 
 

    (นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
 

   
 
 

 
 
 



นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ด.ค.-ก.ย.63) หลัก

๑) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

     1.1 การขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน 16,000  - 6,000 6,000 4,000 กลุ่มอ านวยการ (น.ส.นิชานันท์) งบพัฒนา
           ครู และบุลากรทางการศึกษา สพม.9

     1.2 สภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 50,000  - 22,500 22,500 5,000 กลุ่มส่งเสริมฯ (นางอุบล) งบพัฒนา
           มัธยมศึกษา เขต 9 ประจ าปี 2563

     1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 603,000  - 285,000 285,000 33,000 กลุ่มส่งเสริมฯ (นายโชติวิทย์) งบ สพฐ.

     1.4 น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 10,000  - 4,000 4,000 2,000 กลุ่มนิเทศฯ (นางดวงพร) งบพัฒนา

    1.5 ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของ 200,000  - 90,000 90,000 20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ (นางอุบล) งบพัฒนา
          ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

    1.6 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 20,000  - 8,500 8,500 3,000 กลุ่มนิเทศฯ (นางสุทธาสินี) งบพัฒนา

    1.7 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท จุดเน้น 55,700  - 25,000 25,000 5,700 กลุ่มนิเทศฯ (น.ส.อรไท) งบพัฒนา
           และความต้องการของสถานศึกษา

    1.8  จิตอาสา : ท าความดีด้วยห้วใจ 58,620 19,540 19,540 19,540 กลุ่มอ านวยการ (น.ส.นิชานันท์) งบพัฒนา

    1.9 เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ สพม.9 -                - -             -               -               กลุ่มส่งเสริมฯ (นายโชติวิทย์) งบพัฒนา

รวมโครงการนโยบายด้านท่ี 1 1,013,320  - 460,540 460,540 92,240

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

บัญชีโคงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

บัญชีสรุปโครงการ



นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ด.ค.-ก.ย.63) หลัก

2) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
   ในการแข่งขันสู่ความเป็นพลโลก

    2.1 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คร้ังท่ี 70 600,000  -  -  - 600,000 กลุ่มส่งเสริมฯ (นายวีรศักด์ิ) งบพัฒนา
          ปีการศึกษา 2563

     2.2 วิจัย ครูต้นกล้า รุ่นท่ี 2 86,225  - 35,000 35,000 16,225 กลุ่มนิเทศฯ (นางศศิธร) งบพัฒนา

    2.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ 75,000 30,000 30,000 15,000 กลุ่มนิเทศฯ (นายจิรวัฒน์) งบพัฒนา
          เรียนรู้ภาษาไทย

    2.4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Acive Learning) 98,000 45,000 45,000 8,000 กลุ่มนิเทศฯ (น.ส.อรไท) งบพัฒนา
          ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Prnfessional 
          Learning Community : PLC)

    2.5 โรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความ 60,000  - 30,000 30,000  - กลุ่มนิเทศฯ (นายปราโมทย์) งบ สพฐ.
         เป็นเลิศพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รวมโครงการนโยบายด้านท่ี 2 919,225  - 140,000 140,000 639,225

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

บัญชีโคงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9



นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ด.ค.-ก.ย.63) หลัก

3) ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

    3.1 พัฒนารูปแบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 20,000  - 8,500 8,500 3,000 กลุ่มนิเทศฯ (น.ส.อรไท) งบพัฒนา
          คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตนเรศวร สพม.9

    3.2 วันครู "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์ 160,000  - 160,000  -  - กลุ่มอ านวยการ (น.ส.นิชานันท์) งบพัฒนา
         คุณภาพเด็กไทย" ประจ าปี พ.ศ. 2563

    3.3 พัฒนาศักภาพการบริหารงานบุคคล 50,000 10,000 20,000 10,000 10,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางรัตตา) งบพัฒนา

    3.4 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 800,000  - 270,000 270,000 260,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางรัตตา) งบ สพฐ.
         ตามหลักเกณฑ์ ว 17 และ ว 21

    3.5 พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อ 36,000 15,000 15,000 6,000 กลุ่มนิเทศฯ (นางธนวรรณพร) งบพัฒนา
         ในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางทักษะการ
         เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21/ทวิศึกษา

    3.6 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)  -  -  -  -  - กลุ่มนิเทศฯ (นายปราโมทย์) ไม่ใช้งบ
         เร่ืองการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตร
         แนวใหม่ท่ีเน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิด
        กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการ
        การเรียนรู้แบบActive Learning และ STEM Education

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

บัญชีโคงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9



นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ด.ค.-ก.ย.63) หลัก

    3.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)  -  -  -  -  - กลุ่มนิเทศฯ (นายปราโมทย์) ไม่ใช้งบ
         เร่ืองการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการ
         ค านวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดข้ันสูงฯ

     3.8 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 197,890  - 197,890  -  - กลุ่มนิเทศฯ (นางศศิธร) งบพัฒนา
          ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ัน
          มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

    3.9 ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากร 109,500 3,000 53,250 53,250  - กลุ่มพัฒนาครูฯ (น.ส.มัณฑนา) งบพัฒนา
         ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้มีผลงานดีเด่น

    3.10 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 200,000  - 100,000 100,000  - กลุ่มพัฒนาครูฯ (น.ส.มัณฑนา) งบพัฒนา

    3.11 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ี 3 ภาษาจีน 30,000  -  - 30,000  - กลุ่มนิเทศฯ (นางดวงพร) งบพัฒนา

    3.12 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยืดถือ 10,000  - 5,000 5,000  - กลุ่มพัฒนาครูฯ (น.ส.มัณฑนา) งบพัฒนา
           ภารกิจและพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

    3.13 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทารการศึกษาเพ่ือการบริหาร 90,000  - 45,000 45,000  - กลุ่มนิเทศฯ (นายวีรกิตต์ิ งบพัฒนา
          จัดการและพัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

    3.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การย่ืนขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 50,000  -  -  - 50,000 กลุ่มบริหารการเงินฯ (นางลักษณา) งบพัฒนา
           ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ฯ

รวมโครงการนโยบายด้านท่ี 3 1,753,390 13,000 874,640 536,750 329,000

บัญชีโคงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9



นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ด.ค.-ก.ย.63) หลัก

4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ 
    เท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

    4.1 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ 140,000  - 70,000 70,000  - กลุ่มส่งเสริมฯ (น.ส.ศริพร) งบ สพฐ.
         และคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

    4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 51,660  - 25,830 25,830  - กลุ่มนิเทศฯ (ศน.ปราโมทย์) งบพัฒนา
         เพ่ือการมีงานท า

    4.3 เสริมสร้างการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 17,000  - 8,500 8,500  - กลุ่มส่งเสริมฯ (นางอุบล) งบพัฒนา
         ประจ าปี 2563

    4.4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 83,000 30,000 26,500 26,500  - กลุ่มส่งเสริมฯ (นายวีรศักด์ิ) งบพัฒนา
* 73000
งบ สพฐ.

* 10000

รวมโครงการนโยบายด้านท่ี 4 291,660 30,000 130,830 130,830  -

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

บัญชีโคงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9



นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ด.ค.-ก.ย.63) หลัก

5) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
   ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

     5.1 สร้างจิตส านึกและความรู้ในการพัฒนาคุณาภาพชีวิต 140,000           -  - 70,000 70,000 กลุ่มนิเทศฯ (นางสุทธาสินี) งบ สพฐ.
          ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา
          สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

    5.2 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 35,000  -  - 35,000  -  - (นางอุบล) งบพัฒนา
          ประจ าปี 2563

รวมโครงการนโยบายด้านท่ี 5 175,000  -  - 105,000 70,000

บัญชีโคงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ



นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ด.ค.-ก.ย.63) หลัก

6) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเน้น
    การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

    6.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียม 69,000            34,500 34,500  -  - กลุ่มนิเทศฯ (นายจิรวัฒน์) งบพัฒนา
          ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี

    6.2 พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือการประกัน 30,000  - 10,000 10,000 10,000 กลุ่มนิเทศฯ (ศน.สุทธาสินี) งบพัฒนา
         คุณภาพการศึกษา

    6.3 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหาร 81,000 20,250 20,250 20,250 20,250 กลุ่มอ านวยการ (น.ส.นิชานันท์) งบพัฒนา
         และเจ้าหน้าท่ีภายใน สพม.9

    6.4 อบรม เสริมสร้างความรู้ ป้องกันการกระท าผิดวินัย  -  -  -  -  - กลุ่มกฏหมายฯ (นายธีราณัทท์) ไม่ใช้งบ
         และด าเนินการทางวินัย

    6.5 ส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบัติการ 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 กลุ่มนโยบายฯ (นางสุวภรณ์) งบพัฒนา

    6.6 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพม.9 38,500  - 19,250 19,250  - กลุ่มส่งเสริมฯ (น.ส.ธนัชพร) งบพัฒนา

บัญชีโคงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ



นโยบาย/โครงการ งบประมาณ ไตรมาศท่ี 1 ไตรมาศท่ี 2 ไตรมาศท่ี 3 ไตรมาศท่ี 4 หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
(บาท) (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.-มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ด.ค.-ก.ย.63) หลัก

    6.7 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหาร 50,000  - 25,000 25,000  - หน่วยตวจสอบ (นางบังอร) งบพัฒนา
         การเงินการคลัง และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในของ ภายใน
         สพม.9 และสถานศึกษาในสังกัด

    6.8 การนิเทศพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 205,400 51,350 51,350 51,350 51,350 กลุ่มนิเทศฯ (นางดวงพร) งบพัฒนา
         สู่มาตรฐานสกล

    6.9  พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 18,780  - 9,390 9,390  - กลุ่มนิเทศฯ (นายธนกฤต)

    6.10 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 120,000  - 60,000 60,000  - กลุ่มนิเทศฯ (นางธนวรรณพร) งบพัฒนา
           (กตปน. สพม.9)

    6.11 การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 50,600  - 25,300 25,300  - 1 กลุ่มนิเทศฯ (น.ส.อรไท) งบพัฒนา
2 กลุ่มอ านวยการ
3 กลุ่ม ICT
4 กลุ่มพัฒนาครูฯ

รวมโครงการนโยบายด้านท่ี 6 713,280 118,600 267,540 233,040 94,100

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

บัญชีโคงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 
 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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