
หนา้ที ่1

            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบรีุ เขต 2   สรุปรำยงำนกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562 
เปน็รำยไตรมำส จ ำนวน 4 ไตรมำส ดังนี้

ไตรมำสที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 - 30 ธันวำคม 2561
ไตรมำสที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 – 31 มีนำคม 2562
ไตรมำสที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษำยน 2562 – 30 มิถุนำยน 2562
ไตรมำสที่ 4 ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฏำคม 2562 – 30 กันยำยน 2562

สรุปรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2



หนา้ที ่2

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ กำรเบกิจ่ำย ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

 ก. โครงการบรหิารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กิจกรรมงานบรหิารจัดการตามภารกิจ)
1 มหกรรมทำงวิชำกำรและแลกเปล่ียนเรียนรู้มุ่งสู่อำชีพ 141,150         135,620    จัดกิจกรรมทำงวิชำกำร แลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มนเิทศ ติดตำมฯ

มู่งสู่อำชีพ  โรงเรียนจ ำนวน 112 โรงเรียน
ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ทกัษะ
และกำรมีงำนท ำ 

2 กำรอบรมเชิงปฏิบติักำรกำรขับเคล่ือนกระบวนกำร 122,760         บคุลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.ชลบรีุ เขต 2 กลุ่มนเิทศ ติดตำมฯ

 PLC (Professional Learning Community) ทกุคน ทกุกลุ่มงำน จ ำนวน 59 คน มีควำมรู้
 ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ" สู่กลุ่มงำน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควำมเข้ำใจในเกี่ยวกับกระบวนกำร PLC 

3 เช่ำใช้บริกำรพื้นที่เว็บไซต์ สพป.ชบ.2 24,000          21,600     สพป.ชลบรีุ เขต 2 มีเว็บไซต์ เผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ

กิจกรรม ข้อมูล ข่ำวสำร เปน็ปจัจุบนั
4 ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำ สพป.ชลบรีุ เขต 2 4,900            3,260       สพป.ชลบรีุ เขต 2 บริกำรด้ำนหนังสือพิมพ์ กลุ่มอ ำนวยกำร

ส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำรงำน  
5 ครูดีในดวงใจ 4,500            4,500       จัดท ำโล่ ใหค้รูดีในดวงใจ เพื่อเปน็ขวัญ กลุ่มพฒันำครูฯ

ก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูในสังกัด จ ำนวน 3 โล่

6 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติังำนเขตพื้นที่  (10  รำย) 1,240,080 620,400         608,669      สพป.ชลบรีุ เขต 2 ได้ลูกจ้ำงชั่วครำว กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

จัดสรร 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62) ปฏิบติัหน้ำที่ ใน สังกัด จ ำนวน 10 รำย

สรปุรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2



หนา้ที ่3

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ กำรเบกิจ่ำย ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

7 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 190,000         61,170     คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล กลุ่มนเิทศ ติดตำมฯ

และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ประกอบด้วย
คณะกรรม ก.ต.ป.น. จ ำนวน 10 คน /
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 10 คน และ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำจ ำนวน 112 คน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำร
น ำเสนอมำตรฐำนสถำนศึกษำ 

8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ ปงีบประมำณ 2561 42,570          41,990     มีรูปเล่มรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ของ กลุ่มนโยบำยและแผน

สพป.ชลบรีุ เขต 2 และได้เผยแพร่ ต่อ 
สำธำรณชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ 

9 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำศึกษำนิเทศก์ 150,000         56,827     นิเทศ ติดตำม โรงเรีนในสังกัด จ ำนวน กลุ่มนเิทศ ติดตำมฯ

112 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม
ควำมพร้อม วันเปดิภำคเรียน ทกุโรงเรียน

10 จัดท ำแผนปฏิบติักำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562 30,000          29,890     สพป.ชลบรีุ เขต 2 มีแผนปฏิบติักำรประจ ำปี กลุ่มนโยบำยและแผน

งบประมำณ พ.ศ.2562
11 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (ประชุมผู้บริหำร) 105,420         70,740     ประชุม ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด กลุ่มอ ำนวยกำร

ผอ.กลุ่มทกุกลุ่ม ทกุเดือน เพื่อมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจนโยบำยและแนวทำงกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบติั อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สรปุรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2



หนา้ที ่4

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ กำรเบกิจ่ำย ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

12 มหกรรมกีฬำ สพฐ. เกมส์ 2018 ประจ ำป ี2561 50,400          35,880     ได้นักเรียนเปน็ตัวแทนระดับเขตพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

กำรศึกษำไปแข่งขันกีฬำ ในระดับจังหวัด
จ ำนวน 6 ปรเภท ได้แก่ ฟุตบอล
ฟุตซอล/ตะกร้อ/วอลเลย์บอล/ บำสเกตบอล
คีตะมวยไทย 

13 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 13,900          13,900     มีวัสดุส ำนักงำน ใช้ ในงำนรำชกำร กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

สพป.ชลบรีุ เขต 2

14 กำรจัดงำนควำมสำมำรถทำงศิลปหตัถกรรมวิชำกำร 500,000         475,145    จัดงำนวิชำกำร และได้คัดเลือกตัวนักเรียน กลุ่มนเิทศ ติดตำมฯ

และเทคโนโลยีของนักเรียน เข้ำร่วมประกวดและแข่งขั้นในระดับภำค
กลำง และภำคตะวันออก 

รวมทั้งสิ้น 2,000,000     

สรปุรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2



หนา้ที ่5

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ กำรเบกิจ่ำย ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

ข. โครงการที่ได้รบังบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
13 โครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 224,000         224,000    สพป.ชลบรีุ เขต 2 จัดอบรมใหน้ักเรียน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

มีควำมตระหนักถึงโทษและพิษภัยยำเสพติด
และเปน็แกนน ำร่วมกันต้ำนภัยยำเสพติด
ใหม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเร่ืองกฎหมำย
จรำจร และกำรใช้ทอ้งถนน อย่ำงถูกต้อง

สรปุรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2



หนา้ที ่6

 

ที่ รายการ งบประมาณ กำรเบกิจ่ำย ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

1 ค่ำสำธำรณูปโภค 121,000         121,000    จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

2 ค่ำเบี้ยเล้ียงที่พักและพำหนะ/ชดเชยน้ ำมัน 30,000          3,000       จ่ำยค่ำเบี้ยเล้ียงที่พักและพำหนะ/ชดเชยน้ ำมันกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

3 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 80,000          74,961     จ่ำยค่ำวัสดุส ำนักงำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

4 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000         100,000    จ่ำยค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

5 เงินสมทบกองทนุทดแทน 25,900          25,900     จ่ำยค่ำเงินสมทบกองทนุทดแทน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

6 ค่ำสำธำรณูปโภค 166,136         166,136    จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

7 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 20,000          20,000     จ่ำยค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

8 กำรจัดงำนควำมสำมำรถทำงศิลปหตัถกรรมวิชำกำร และเทคโนโลยี 179,000         179,000    จัดงำนวิชำกำร และได้คัดเลือกตัวนักเรียน กลุ่มนเิทศ ติดตำมฯ

ของนักเรียน ปกีำรศึกษำ 2561 เข้ำร่วมประกวดและแข่งขั้นในระดับภำค
กลำง และภำคตะวันออก 

9 กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบติังำนในหน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 33,200          อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กลุ่มบริหำรงำนบคุคล

ระยะเวลำ 1 ป ีต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10 ตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริงในหอ้งเรียน 8,759            8,759       ได้ออกตรวจและนับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

ที่มีตัวตนอยู่จริงณ วันที่ 10 ธันวำคม 2562
11 จัดงำนวันครู ประจ ำป ี2562 131,000         30,942     ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มอ ำนวยกำร

โรงเรียน จ ำนวน 112 โรงเรียน 
ร่วมงำนวันครู ที่ สพป.ชลบรีุ เขต 2

สรปุรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2562)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2



หนา้ที ่7

ที่ รายการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

12 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 36,350          33,656     บุคลำกรภำยในเขตพืน้ที่ รักษำและอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มอ ำนวยกำร

ประเพณีไทย ท ำบญุเล้ียงพระ และ แข่งขันกีฬำ
เชื่อมควำมสำมัคคี ของบคุลำกร

13 ประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2561 68,655          68,655     คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน กลุ่มนเิทศ ติดตำมฯ

 ออกประเมินสถำนศึกษำทกุสังกัด จ ำนวน 112 โรงเรียน

รวมทั้งสิ้น 1,000,000     

สรปุรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2562)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2



หนา้ที ่8

ที่ ชื่อโครงกำร งบประมำณ กำรเบกิจ่ำย ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

ข. โครงการที่ได้รบังบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
14 โครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 224,000         224,000    สพป.ชลบรีุ เขต 2 จัดอบรมใหน้ักเรียน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

มีควำมตระหนักถึงโทษและพิษภัยยำเสพติด
และเปน็แกนน ำร่วมกันต้ำนภัยยำเสพติด
ใหม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเร่ืองกฎหมำย
จรำจร และกำรใช้ทอ้งถนน อย่ำงถูกต้อง

15 ค่ำยทกัษะชีวิต 80,000          80,000     สพป.ชลบรีุ เขต 2 จัดใหน้ักเรียน ชั้น ม.1 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

โรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 28 โรงเรียน
จ ำนวน 100 คน นักเรียนมีภูมิปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหำยำเสพติดได้ 

16 โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ของ ผู้เรียน 33,800          33,800     สพป.ชลบรีุ เขต 2 แต่งต้ังคณะกรรมกำร กลุ่มนเิทศ ติดตำมฯ

ชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนรู้เร่ือง /
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเสียง
ผลกำรเมิน นักเรียนชั้น ป.1 อ่ำนหนังสือรู้เร่ือง
และอ่ำนออกเสียงได้ 

สรปุรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มนีาคม 2562)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2



หนา้ที ่9

ที่ รายการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบติังำนเขตพื้นที่  (10  รำย) 1,240,080 620,400         310,200    สพป.ชลบรีุ เขต 2 ได้ลูกจ้ำงชั่วครำว กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

จัดสรร 6 เดือน (เมษำยน - กันยำยน 2562) ปฏิบติัหน้ำที่ ใน สังกัด จ ำนวน 10 รำย
ด ำเนินกำรเบกิ 3 เดือน (เมษำยน - มิถุนำยน)

2 ค่ำสำธำรณูปโภค 296,600         275,549    จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

3 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 32,900          32,900     จ่ำยค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

4 ประชุมสัมนำเพื่อพัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 50,100          ก ำลัง ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนบคุคล

ด ำเนินกำร ได้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร

เบกิจ่ำย และด ำเนนิกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรถูกต้อง

รวมทั้งสิ้น 1,000,000     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2
สรปุรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มถุินายน 2562)



หนา้ที ่10

ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ
ข. โครงการที่ได้รบังบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1 โครงกำรลด ละ เลิกบหุร่ี และกำรด่ืมสุรำ 10,000          10,000     จัด รณรงค์วันงดสูบบร่ีุโลก กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
รณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
รณรงค์วันงดด่ืมสุรำแหง่ชำติ
นักเรียนมีควำมตระหนัก 
และหำ่งไกลยำเสพติด

2 โครงกำรขับเคล่ือนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน ประจ ำปงีบประมำณ 2562 30,000          19,080     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

3 โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 22,400          อยุ่ระหว่ำงด ำเนินกำร กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน

4 โครงกำรกำรประเมินโรงเรียนเพื่อรับตรำพระรำชทำน 5,000            อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
และเข้ำร่วมพิธีรับตรำพระรำชทำนในโครงกำร
"บำ้นนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย" ปกีำรศึกษำ 2561

5 โครงกำร กำรอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัย 153,500         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
ผ่ำนระบบทำงไกล โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (3-5ป)ี
อย่ำงมีคุณภำพด้ำวยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้

6 โครงกำร "บำ้นวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจ ำปี 131,200         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
งบประมำณ 2562 

7 รักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแหง่ชำติ ป ี2562 42,762          อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

สรปุรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มถุินายน 2562)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2




