หน ้าที่ 1

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 สรุปรำยงำนกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
เป็นรำยไตรมำส จำนวน 4 ไตรมำส ดังนี้
ไตรมำสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 - 30 ธันวำคม 2561
ไตรมำสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 – 31 มีนำคม 2562
ไตรมำสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2562 – 30 มิถุนำยน 2562
ไตรมำสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏำคม 2562 – 30 กันยำยน 2562

หน ้าที่ 2

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่
ชื่อโครงกำร
งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
ก. โครงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมงานบริหารจัดการตามภารกิจ)
1 มหกรรมทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อำชีพ
141,150 135,620 จัดกิจกรรมทำงวิชำกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
มู่งสู่อำชีพ โรงเรียนจำนวน 112 โรงเรียน
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ทกั ษะ
และกำรมีงำนทำ
2 กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร
122,760
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.ชลบุรี เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
PLC (Professional Learning Community)
ทุกคน ทุกกลุ่มงำน จำนวน 59 คน มีควำมรู้
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ" สู่กลุ่มงำน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ควำมเข้ำใจในเกี่ยวกับกระบวนกำร PLC
3 เช่ำใช้บริกำรพื้นที่เว็บไซต์ สพป.ชบ.2
24,000
21,600 สพป.ชลบุรี เขต 2 มีเว็บไซต์ เผยแพร่
กลุ่มส่งเสริมทำงไกลฯ
กิจกรรม ข้อมูล ข่ำวสำร เป็นปัจจุบนั
4 ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำ สพป.ชลบุรี เขต 2
4,900
3,260 สพป.ชลบุรี เขต 2 บริกำรด้ำนหนังสือพิมพ์ กลุ่มอำนวยกำร
สำหรับผู้มำติดต่อรำชกำรงำน
5 ครูดีในดวงใจ
4,500
4,500 จัดทำโล่ ให้ครูดีในดวงใจ เพื่อเป็นขวัญ
กลุ่มพัฒนำครูฯ
กำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูในสังกัด จำนวน 3 โล่

6 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงำนเขตพื้นที่ (10 รำย) 1,240,080
จัดสรร 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62)

620,400

608,669 สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ลูกจ้ำงชั่วครำว

ปฏิบตั ิหน้ำที่ ใน สังกัด จำนวน 10 รำย

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

หน ้าที่ 3

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่
ชื่อโครงกำร
งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
7 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
190,000
61,170 คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ประกอบด้วย
คณะกรรม ก.ต.ป.น. จำนวน 10 คน /
ศึกษำนิเทศก์ จำนวน 10 คน และ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำจำนวน 112 คน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำร
นำเสนอมำตรฐำนสถำนศึกษำ
8 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561
42,570
41,990 มีรูปเล่มรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ของ กลุ่มนโยบำยและแผน
สพป.ชลบุรี เขต 2 และได้เผยแพร่ ต่อ
สำธำรณชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ
9 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำศึกษำนิเทศก์ 150,000
56,827 นิเทศ ติดตำม โรงเรีนในสังกัด จำนวน
กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
112 โรงเรียน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม
ควำมพร้อม วันเปิดภำคเรียน ทุกโรงเรียน
10 จัดทำแผนปฏิบตั ิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
30,000
29,890 สพป.ชลบุรี เขต 2 มีแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี กลุ่มนโยบำยและแผน
งบประมำณ พ.ศ.2562
11 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (ประชุมผู้บริหำร)
105,420
70,740 ประชุม ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด
กลุ่มอำนวยกำร
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกเดือน เพื่อมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจนโยบำยและแนวทำงกำรนำ
นโยบำยไปปฏิบตั ิ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หน ้าที่ 4

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่
ชื่อโครงกำร
12 มหกรรมกีฬำ สพฐ. เกมส์ 2018 ประจำปี 2561

13 ค่ำวัสดุสำนักงำน

14 กำรจัดงำนควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
50,400
35,880 ได้นักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กำรศึกษำไปแข่งขันกีฬำ ในระดับจังหวัด
จำนวน 6 ปรเภท ได้แก่ ฟุตบอล
ฟุตซอล/ตะกร้อ/วอลเลย์บอล/ บำสเกตบอล
คีตะมวยไทย
13,900
13,900 มีวัสดุสำนักงำน ใช้ ในงำนรำชกำร
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
สพป.ชลบุรี เขต 2
500,000

2,000,000

475,145 จัดงำนวิชำกำร และได้คัดเลือกตัวนักเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
เข้ำร่วมประกวดและแข่งขั้นในระดับภำค
กลำง และภำคตะวันออก

หน ้าที่ 5

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่
ชื่อโครงกำร
งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
ข. โครงการที่ได้รบั งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 โครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
224,000 224,000 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมให้นักเรียน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
มีควำมตระหนักถึงโทษและพิษภัยยำเสพติด
และเป็นแกนนำร่วมกันต้ำนภัยยำเสพติด
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมำย
จรำจร และกำรใช้ทอ้ งถนน อย่ำงถูกต้อง

หน ้าที่ 6

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

งบประมาณ กำรเบิกจ่ำย
ค่ำสำธำรณูปโภค
121,000 121,000
ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ/ชดเชยน้ำมัน
30,000
3,000
ค่ำวัสดุสำนักงำน
80,000
74,961
ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
100,000 100,000
เงินสมทบกองทุนทดแทน
25,900
25,900
ค่ำสำธำรณูปโภค
166,136 166,136
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
20,000
20,000
กำรจัดงำนควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร และเทคโนโลยี
179,000 179,000
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561

9

กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
ระยะเวลำ 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10 ตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
11 จัดงำนวันครู ประจำปี 2562

33,200
8,759
131,000

ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
จ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ/ชดเชยน้ำมันกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
จ่ำยค่ำวัสดุสำนักงำน
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
จ่ำยค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
จ่ำยค่ำเงินสมทบกองทุนทดแทน
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
จ่ำยค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
จัดงำนวิชำกำร และได้คัดเลือกตัวนักเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
เข้ำร่วมประกวดและแข่งขั้นในระดับภำค
กลำง และภำคตะวันออก
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

8,759 ได้ออกตรวจและนับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีตัวตนอยู่จริงณ วันที่ 10 ธันวำคม 2562
30,942 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มอำนวยกำร
โรงเรียน จำนวน 112 โรงเรียน
ร่วมงำนวันครู ที่ สพป.ชลบุรี เขต 2

หน ้าที่ 7

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่
รายการ
12 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี

13 ประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
36,350
33,656 บุคลำกรภำยในเขตพืน้ ที่ รักษำและอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มอำนวยกำร
ประเพณีไทย ทำบุญเลี้ยงพระ และ แข่งขันกีฬำ
เชื่อมควำมสำมัคคี ของบุคลำกร
68,655
68,655 คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
ออกประเมินสถำนศึกษำทุกสังกัด จำนวน 112 โรงเรียน
1,000,000

หน ้าที่ 8

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่
ชื่อโครงกำร
งบประมำณ กำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
ข. โครงการที่ได้รบั งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 โครงกำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
224,000 224,000 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมให้นักเรียน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
มีควำมตระหนักถึงโทษและพิษภัยยำเสพติด
และเป็นแกนนำร่วมกันต้ำนภัยยำเสพติด
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมำย
จรำจร และกำรใช้ทอ้ งถนน อย่ำงถูกต้อง
15 ค่ำยทักษะชีวิต
80,000
80,000 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดให้นักเรียน ชั้น ม.1 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนขยำยโอกำส จำนวน 28 โรงเรียน
จำนวน 100 คน นักเรียนมีภูมิปอ้ งกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดได้
16 โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ของ ผู้เรียน
33,800
33,800 สพป.ชลบุรี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนรู้เรื่อง /
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเสียง
ผลกำรเมิน นักเรียนชั้น ป.1 อ่ำนหนังสือรู้เรื่อง
และอ่ำนออกเสียงได้

หน ้าที่ 9

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่

รายการ
1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงำนเขตพื้นที่ (10 รำย) 1,240,080
จัดสรร 6 เดือน (เมษำยน - กันยำยน 2562)

2 ค่ำสำธำรณูปโภค
3 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4 ประชุมสัมนำเพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
620,400 310,200 สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ลูกจ้ำงชั่วครำว
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ ใน สังกัด จำนวน 10 รำย
ดำเนินกำรเบิก 3 เดือน (เมษำยน - มิถุนำยน)
296,600
32,900
50,100

1,000,000

275,549
32,900
กำลัง
ดำเนินกำร
เบิกจ่ำย

จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค
จ่ำยค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดทำผลงำนทำงวิชำกำร
และดำเนินกำรจัดทำผลงำนทำงวิชำกำรถูกต้อง

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

หน ้าที่ 10

สรุปรายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ข. โครงการที่ได้รบั งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 โครงกำรลด ละ เลิกบุหรี่ และกำรดื่มสุรำ
10,000
10,000 จัด รณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก
รณรงค์วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก
รณรงค์วันงดดื่มสุรำแห่งชำติ
นักเรียนมีควำมตระหนัก
และห่ำงไกลยำเสพติด
2 โครงกำรขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมำณ 2562
30,000
19,080 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3 โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
22,400
อยุ่ระหว่ำงดำเนินกำร
โครงกำรอำหำรกลำงวัน
4 โครงกำรกำรประเมินโรงเรียนเพื่อรับตรำพระรำชทำน
5,000
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
และเข้ำร่วมพิธีรับตรำพระรำชทำนในโครงกำร
"บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีกำรศึกษำ 2561
5 โครงกำร กำรอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัย
153,500
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ผ่ำนระบบทำงไกล โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (3-5ปี)
อย่ำงมีคุณภำพด้ำวยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้
6 โครงกำร "บ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปี
131,200
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
งบประมำณ 2562
7 รักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2562
42,762
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

