
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ จ ำนวนเงิน จ ำนวน
ท่ี โครงกำร งบประมำณ เงิน ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

1 โครงการ พัฒนางานการปฏิบัติราชการตาม นางจารุรา ถิรชานิธิศ 20,000.00   1.  ค่าถ่ายเอกสารพร้อมรูปเล่ม  / 1,190.00   
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

2 โครงการประชาสัมพันธ์ นางชนัญธิตา  กวางอุเสน 12,686.00   ค่าผลิตส่ือออนไลน์    / 3,150.00   
(ผลิตส่ือออนไลน์และ Facebook (ไตรมาสละ 3,150 บาท
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

3 โครงการยันส าคัญของพระมหากษัตริย์และ นางชนัญธิตา  กวางอุเสน 18,000.00   จัดกิจกรรม 16 คร้ัง    / 5,000.00   
วันส าคัญทางศาสนา (ไตรมาส ท่ี 1 และ 2 งบประมาณ 5,000.-บาท) 4,000.00   

(ไตรมาสท่ี 3-4 งบประมาณ 4,000.-บาท )

4 โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน นางสาวณาณิชศา  ยวงแก้ว 33,600.00   1.ค่าจัดท าระเบียบวาระและรายงานการประชุม     / 2,000.00   
และบริหารงานการจัดการศึกษา นางสาวปาริชาติ ทะนันชัย 2. ค่าวัสดุ   / 4,000.00   
โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 3. ค่าจัดท ารูปแล่มสารสนเทศการศึกษาเอกชน    / 2,600.00   

5 โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนิน นางสาวบุษบา  สุกแก้ว 80,000.00   1. ค่าถ่ายเอกสาร    / 2,500.00   
งานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2564 2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง   / 3,000.00   

3. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม    / 10,000.00 
4. ค่าวัสดุ   / 5,000.00   

6 INNOVATION FOR THAI EDUCATION นางสาวจุฑามาส  วิมาลัย 284,000.00 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน   / 25,400.00 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา นางสาวพิชญา    ดีมี 2. ค่าถ่ายเอกสาร    / 4,000.00   
การศึกษาจังหวัดแพร่  ปีงบประมาณ 2564 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ไวนิลและวัสดุ   /    / 4,000.00   

4. ค่าวัสดุอปุกรณ์ ไวนิล และวัสดุส านักงาน   /    / 15,000.00 
5 ค่าถ่ายเอกสาร    / 4,000.00   
6. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม    / 4,000.00   
7.  ค่าจ้างท า VTR    / 4,000.00   
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7 โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการ นางสาวจิตตะกานต์ 100,000.00 1. ค่าถ่ายเอกสารการประชุม   / 1,000.00   
ศึกษาและประเมินภาพการศึกษาจังหวัดแพร่            เทพศิริพันธ์ุ 2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม   / 12,000.00 
โดยผ่านกลไกของ กศจ. 3. ค่าสถานท่ีการประชุมเชิงปฎิบัติการ   / 3,000.00   

4.  ค่าวัสดุในการประชุมเชิงปฏิบัติการ    / 16,980.00 
5. ค่าเอกสารประชุมการนิเทศ   / 900.00     
6. ท ารายงานผลโครงการ   / 2,000.00   

8 โครงกการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการ นางรจนา   กาแก้ว 60,000.00   1.  ก. 1  ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม  / 1,200.00   
ศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ นางพุทธพร  อินทรนันท์ 2. ก. 3 ค่าสถานท่ี  / 2,000.00   

3. ก.3 จ้างท าเอกสารคู่มือ จ านวน 80 เล่ม ๆ ละ 35 บาท   / 2,800.00   
4. ก.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรม   / 3,200.00   
5. ก 4  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 5 โรงเรียน ๆ ละ 1000   / 5,000.00   
6. ก.4 ค่าเช่าสถานท่ี 1 วัน   / 2,000.00   
7. ก. 4  ค่าจ้างท าป้ายไวนิล   / 1,000.00   
8. ก. 4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์   /   / 6,000.00   
9. ก. 5 ค่าจ้างท ารูปเล่มรายงาน 10 เล่ม ๆ 100 บาท   / 1,000.00   
10. ก. 5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์   /   / 2,000.00   

9 ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ นางพุทธพร  อินทรนันท์ 30,200.00   1. ค่าวัสดุ   / 3,020.00   
และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง 2. ค่าวัสดุ   / 5,560.00   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดม 3. ค่าวัสดุ รอจัดสรรงบประมาณ
ศึกษาปีงบประมาณ 2564 4. ค่าจัดท าเอกสาร 200 เล่ม ๆ ละ 50 บาท รอจัดสรรงบประมาณ

10 เสริมสร้างศักยดภาพบุคลากรของ ศธจ.แพร่ นางชนัญธิตา  กวางอุเสน 45,400.00   1. ค่าท่ีพัก   / 17,000.00 
2. ค่าป้ายไวนิล  / 440.00     
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11 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ นางวัฒนา   จันทร์เพ็ญ 38,900.00   1. ค่าเช่าห้องประชุม   / 1,000.00   
2. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติ   / 3,000.00   
3. ค่าเช่าห้องประชุม   / 1,000.00   
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติ   / 1,400.00   
5. ค่าจ้างจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   / 7,500.00   

12 สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม นายอรรถนนท์  อุดค ามี 151,000.00 1. ค่าป้ายโครงการ 4 ป้าย   / 4,000.00   
รอยพระยุคลบาทด้านการศึษาสู่การปฏิบัติ 2. ค่าวัสดุ   / 4,000.00   

3. ค่าถ่ายเอกสาร   / 6,500.00   

13 การขับเคล่ือนงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนใน นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม 10,000.00   1. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 50 เล่ม    / 2,500.00   
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

14 ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ นายอรรถนนท์  อุดค ามี 10,000.00   1. ค่าป้ายโครงการ   / 1,000.00   ด าเนินการแล้ว
2. ค่าวัสดุท าความสะอาด    / 1,000.00   ด าเนินการแล้ว

15 ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา นายอรรถนนท์  อุดค ามี 30,000.00   1. ค่าวัสดุและอ่ืน ๆ   / 1,500.00   
ยุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 2. ค่าสถานท่ี   / 2,000.00   

3. ค่าป้ายไวนิลโครงการ   / 1,000.00   

16 ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ ติดตามความ นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม 45,000.00   
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่

17 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม 30,000.00    ประชุม คร้ังท่ี 1
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 1. ค่าไวนิลป้ายโครงการ   / 1,000.00   
และนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.แพร่ ปี 2564 2. ค่าเอกสาร คู่มือ   / 4,000.00   

3. ค่าสถานท่ีประชุม   / 1,500.00   
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 ประชุม คร้ังท่ี 2
1. ค่าไวนิลป้ายโครงการ   / 1,000.00   
2. ค่าเอกสาร คู่มือ   / 4,800.00   
3. ค่าสถานท่ีประชุม   / 1,500.00   

18 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา นายอรรถนนท์  อุดค ามี 10,000.00   1. ค่าวัสดุและอ่ืน ๆ    / 1,000.00   
2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง    / 2,240.00   

19 กิจกรรมการขับเคล่ือนพัฒนาการเรียนรู้ นายพุทธพร   อินทรนันท์ 40,000.00   กิจกรรมท่ี 1.1
แบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและ 1. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 25 ชุด ๆ ละ 50 บาท   / 1,250.00   
การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก กิจกรรมท่ี 1.2
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) 1. ค่าจัดท าคู่มือสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเป็น
ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี เลิศ 100 เล่ม ๆ ละ 50 บาท   / 5,000.00   
ตามรายพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ 2. ค่าวัสดุ   / 7,900.00   
ปฎิบัติงบประมาณ 2564 กิจกรรม ท่ี 2

 1.  ค่าเช้ือเพลิง   / 1,000.00   


