
 
 
 
 
 

    รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
     ตามแผนปฏิบัติการ 

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

รอบ 6 เดือน 
 

ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 



            ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2   สรุปรำยงำนกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2563 ดังน้ี 

ผลการใช้เงินงบประมาณ คร้ังท่ี 1 จ านวน 1,500,000 บาท

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 69,200.00         15,212.90      คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

กำรศึกษำ (ก.ตป.น.) และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ประกอบด้วย

คณะกรรม ก.ต.ป.น. จ ำนวน 10 คน /

ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 9 คน และ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำจ ำนวน 112 คน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำร

น ำเสนอมำตรฐำนสถำนศึกษำ 

2 เพ่ือประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงาน 42,400.00         42,400.00      สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ลูกจ้ำงช่ัวครำว กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (15 พ.ย.62 - 29 ก.พ.63) ปฏิบัติหน้ำท่ี ใน สังกัด จ ำนวน 1 รำย

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 85,900.00         85,900.00      ประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ ข้ำรำชกำรครู

จ ำนวน 150 คน 

4 ค่าวัสดุส านักงาน 7,285.80           7,285.57        จัดหำวัสดุส ำนักงำน ใช้ ในงำนรำชกำร กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

5 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนเขตพ้ืนท่ี 8 คน (952,800 บำท) 397,000.00        390,247.95    สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ลูกจ้ำงช่ัวครำว กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

จัดสรร 5 เดือน (ต.ค.62 - ก.พ.63) ปฏิบัติหน้ำท่ี ใน สังกัด จ ำนวน 8 รำย

สรุปรายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

6 ค่ำเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพำหนะ/ชดเชยน้ ำมัน 20,000.00         5,969.00        จ่ำยค่ำเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพำหนะ/ชดเชยน้ ำมัน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

7 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 80,000.00         71,009.48      จ่ำยค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

8 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร(ประชุม) 33,720.00         25,350.00      ประชุม ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด กลุ่มอ ำนวยกำร

(101,160 บำท) จัดสรร 4 เดือน (ต.ค.62 - ม.ค.63) ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกเดือน เพ่ือมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจนโยบำยและแนวทำงกำรน ำ

นโยบำยไปปฏิบัติ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

9 ค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์ ไปรษณีย์) 400,000.00        351,739.48    จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

จัดสรร 4 เดือน (ต.ค.62 - ม.ค.63) (ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์ ไปรษณีย์)

10 โครงกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 50,000.00         รอเบิกจ่ำย นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

(100,000 บำท) ( 4 เดือน ต.ค.62 - มค.63) ควำมพร้อมในวันเปิดภำคเรียน

11 โครงกำรแตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมินภำยนอกรอบส่ี 7,400.00           -               อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

ของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 

12 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม (ประชุมจัดต้ังค ำขอ งปม.) 1,920.00           1,920.00        ประชุมกำรจัดสรร งบประมำณ ประจ ำปี 2563 กลุ่มนโยบำยและแผน

13 ท ำป้ำยพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลท่ี 10 3,800.00           -               ท ำป้ำยพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลท่ี 10 กลุ่มอ ำนวยกำร

14 ค่ำพำนพุ่มดอกไม้สด วันท่ี 17-18 มกรำคม 2563 1,200.00           1,200.00        ค่ำพำนพุ่มดอกไม้สด วันท่ี 17-18 มกรำคม 2563 กลุ่มอ ำนวยกำร

15 กองทุนทดแทนเงินประกันสังคม 4,030.00           4,030.00        จ่ำยเงิน กองทุนทดแทนเงินประกันสังคม กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

16 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ ปี พ.ศ.2562 53,000.00         52,230.00      มีรูปเล่มรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ของ กลุ่มนโยบำยและแผน

สพป.ชลบุรี เขต 2 และได้เผยแพร่ ต่อ 

สำธำรณชน และหน่วยงำนต่ำง ๆ 



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

17 ค่ำวัสดุ /ค่ำซ่อมแซม/ค่ำขนส่งยำนพำหนะ 50,000.00         50,000.00      จ่ำยค่ำวัสดุ /ค่ำซ่อมแซม/ค่ำขนส่งยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

18 เช่ำใช้บริกำรวงจรส่ือสัญญำณควำมเร็วสูงและบริกำรอินเทอร์เน็ต 84,000.00         รอเบิกจ่ำย เช่ำใช้บริกำรวงจรส่ือสัญญำณควำมเร็วสูงและบริกำรอินเทอร์เน็ตกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ

19 เช่ำพ้ืนท่ีจัดท ำเว็บไซด์ สพป.ชลบุรี เขต 2 21,600.00         21,600.00      ช ำระเงินเช่ำพ้ืนท่ีจัดท ำเว็บไซด์ สพป.ชลบุรี เขต 2 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ

20 ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำ สพป.ชลบุรี เขต 2(หนังสือพิมพ์) 4,900.00           1,640.00        สพป.ชลบุรี เขต 2 บริกำรด้ำนหนังสือพิมพ์ กลุ่มอ ำนวยกำร

ส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำรงำน  

21 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคล่ือนกระบวนกำร 38,200.00         38,200.00      บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.ชลบุรี เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

 PLC (Professional Learning Community) ชุมชนกำรเรียนรู้ ทุกคน ทุกกลุ่มงำน จ ำนวน 55 คน มีควำมรู้

 ทำงวิชำชีพ" สู่กลุ่มงำน ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ควำมเข้ำใจในเก่ียวกับกระบวนกำร PLC 

(114,600 บำท)(4เดือน ต.ค.62- ม.ค.63)

22 จัดซ่อม หลังคำ ฝ่ำ เพดำน อำคำรวิทยบริกำร 20,000.00         20,000.00      จัดซ่อม หลังคำ ฝ่ำ เพดำน อำคำรวิทยบริกำร กลุ่มอ ำนวยกำร

สพป.ชลบุรี เขต 2

23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 16,000.00         15,991.00      ประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ ข้ำรำชกำรครู

จ ำนวน 150 คน 

24 ส่งเสริมวัฒนาธรรมประเพณี 5,000.00          5,000.00        

24 งำนเร่งด่วนตำมภำรกิจ 3,444.20          -               งำนเร่งด่วนตำมภำรกิจ ท่ีต้องด ำเนินกำร กลุ่มนโยบำยและแผน

รวม 1,500,000.00    1,206,925.38 



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนเขตพ้ืนท่ี (กลุ่มอ ำนวยกำร) จ ำนวน 5 รำย 150,600.00        49,854.84      สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ลูกจ้ำงช่ัวครำว กลุ่มอ ำนวยกำร

เงินเดือน 9,500 บำท/3คน,11,000บำท/1คน,10,700บำท/1คน (มี.ค.-พ.ค.63) ปฏิบัติหน้ำท่ี ใน สังกัด จ ำนวน 5 รำย

2 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนเขตพ้ืนท่ี (กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน)จ ำนวน 3 รำย 102,000.00        34,000.00      สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ลูกจ้ำงช่ัวครำว กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

เงินเดือน 13,500 บำท /10,500บำท /10,000 บำท (มี.ค.-พ.ค.63) ปฏิบัติหน้ำท่ี ใน สังกัด จ ำนวน 3 รำย

3 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 78,000.00         -               คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ประกอบด้วย

คณะกรรม ก.ต.ป.น. จ ำนวน 10 คน /

ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 9 คน และ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำจ ำนวน 112 คน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำร

น ำเสนอมำตรฐำนสถำนศึกษำ 

4 เพ่ือประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำนักงำน(จ้ำงลูกจ้ำง) 36,000.00         12,000.00      สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ลูกจ้ำงช่ัวครำว กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 12,000 บำท จ ำนวน 1 คน (มี.ค.-พ.ค.63) ปฏิบัติหน้ำท่ี ใน สังกัด จ ำนวน 1 รำย

5 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร(ประชุม) 33,720.00         -               ประชุม ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด กลุ่มอ ำนวยกำร

(101,160 บำท) จัดสรร 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค. 63) ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกเดือน เพ่ือมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจนโยบำยและแนวทำงกำรน ำ

นโยบำยไปปฏิบัติ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลการใช้เงินงบประมาณ คร้ังท่ี 2  จ านวน 2,000,000 บาท



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

6 โครงกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 50,000.00         -               นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

ควำมพร้อมในวันเปิดภำคเรียน

7 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคล่ือนกระบวนกำร 38,200.00         10,950.00      บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สพป.ชลบุรี เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

 PLC (Professional Learning Community) ชุมชนกำรเรียนรู้  (ก.พ. - พ.ค. 63) ทุกคน ทุกกลุ่มงำน จ ำนวน 55 คน มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในเก่ียวกับกระบวนกำร PLC 

8 งำนศิลปหัตถรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชำติ ภูมิภำคกลำง 330,680.00        316,212.00    งำนศิลปหัตถรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

และภำคตะวันออก ระดับชำติ ภูมิภำคกลำง  ส่งตัวแทนนักเรียน

เข้ำร่วมกำรแข่งขันและจัดนิทรรศกำร 

แสดงผลงำน

9 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 50,000.00         -               จัดอบรมเชิงปฏิบิติกำรให้ ผู้บริหำรและครู กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

มีควำมรู้สำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ

10 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนตำมหลักปรัชญำของ 55,000.00         54,995.00      จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

 เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงย่ังยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

11 ประชุมสัมมนำกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี 373,625.00        เตรียมกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สงกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ต ำแหน่ง ผอ.สถำนศึกษำ จ ำนวน 1 ปี

12 กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี ผอ.สถำนศึกษำ 39,300.00         -               เตรียมกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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 สพป.ชลบุรี เขต 2 ในระยะเวลำ 1 ปี  ต ำแหน่ง ผอ.สถำนศึกษำ จ ำนวน 1 ปี

13 พัฒนำระบบช้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 35,040.00         -               พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ

14 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 36,350.00         25,758.00      บุคลำกรภำยในเขตพ้ืนท่ี รักษำและอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มอ ำนวยกำร

ประเพณีไทย ท ำบุญเล้ียงพระ และ แข่งขันกีฬำ

เช่ือมควำมสำมัคคี ของบุคลำกร

15 จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 20,000.00         -               สพป.ชลบุรี เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กลุ่มนโยบำยและแผน

งบประมำณ พ.ศ.2563

12 โครงกำรจัดงำนวันครู ประจ ำปี 2563 126,400.00        42,327.00      ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มอ ำนวยกำร

 ครูดีในดวงใจ ใช้เงินในวันครู (4,500 บำท) โรงเรียน จ ำนวน 112 โรงเรียน 

ร่วมงำนวันครู ท่ี สพป.ชลบุรี เขต 2

13 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรน ำขยะมูลฝอยมำใช้ประโยชน์ 25,574.00         -               ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรคัดแยกขยะ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำฯ

14 ค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์ ไปรษณีย์) 50,000.00         -               จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์ ไปรษณีย์) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

15 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00         -               จ่ำยค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

16 ค่ำเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพำหนะ/ชดเชยน้ ำมัน 40,000.00         -               จ่ำยค่ำเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพำหนะ/ชดเชยน้ ำมัน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

17 ค่ำวัสดุ /ค่ำซ่อมแซม/ค่ำขนส่งยำนพำหนะ 10,000.00         3,475.00        จ่ำยค่ำวัสดุ /ค่ำซ่อมแซม/ค่ำขนส่งยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ

18 ประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 220,000.00        -               ประเมิน ติดตำม และนิเทศกำรบริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

โดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และผู้ทรงคุณวุฒิ
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19 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง นิติกร 21,372.00         ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงอบรม กลุ่มกฎหมำยและคดี

20 งำนเร่งด่วนตำมภำระกิจ 28,139.00        อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

รวม 2,000,000.00    549,571.84    

1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนเขตพ้ืนท่ี (กลุ่มอ ำนวยกำร) จ ำนวน 5 รำย 200,800.00        -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กลุ่มอ ำนวยกำร

เงินเดือน 9,500 บำท/3คน,11,000บำท/1คน,10,700บำท/1คน 

(มิ.ย.- ก.ย. 63 เดือนละ 50,200 จ ำนวน 4 เดือน)

2 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนเขตพ้ืนท่ี (กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน)จ ำนวน 3 รำย 136,000.00        -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

เงินเดือน 13,500 บำท /10,500บำท /10,000 บำท  

(มิ.ย.- ก.ย. 63 เดือนละ 34,000 จ ำนวน 4 เดือน)

3 เพ่ือประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำนักงำน(จ้ำงลูกจ้ำง) 48,000.00         -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ  (มิ.ย.- ก.ย. 63 เดือนละ 12,000 จ ำนวน 4 เดือน)

4 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร(ประชุม) 33,720.00         -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

(101,160 บำท/ปี) จัดสรร 4 เดือน (มิ.ย. - ก.ย. 63)

5 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคล่ือนกระบวนกำร 38,200.00         -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

 PLC (Professional Learning Community) ชุมชนกำรเรียนรู้  (มิ.ย. - ก.ย. 63)

6 โครงกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 13,000.00         -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

7 ค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ โทรศัพท์ ไปรษณีย์) 300,000.00        -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

8 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00         -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ผลการใช้เงินงบประมาณ คร้ังท่ี 3  จ านวน 1,500,000 บาท
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9 ค่ำวัสดุ /ค่ำซ่อมแซม/ค่ำขนส่งยำนพำหนะ 100,000.00        -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

10 ค่ำ พ.ร.บ./ประกันภัย 30,000.00         -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

11 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำศักยภำพ 152,100.00        -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

 บุคลำกรด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563

12 อบรมพัฒนำศักยภำพผู้ปฎิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ร.ร. 56,840.00         -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

13 ประชุมสัมมนำเพ่ือพัฒนำและเสริมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 285,950.00        -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (เกษียณ)

14 ซ่อมอำคำรสถำนท่ี (โรงจัดเก็บรถ) 6,000.00           -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

15 ร้ือถอน ผนังอลูมิเนียมพร้อมกระจก ห้องประชุม VDO Conference 2,500.00           -               อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

16 งำนเร่งด่วนตำมภำรกิจ 46,890.00         -               

  รวมท้ังส้ิน 1,500,000.00    -               


