


คํานํา 
 

การกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปนกิจกรรมที่สําคัญ เพราะสามารถนําขอมูลน้ัน             
มาวิเคราะหติดตาม กํากับการบริหารงบประมาณอยางถูกตองและเพียงพอ อีกทั้งยังเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร 
เพื่อใหสามารถตัดสินใจในการบริหารหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในการน้ี กลุมนโยบายและแผน จึงไดจัดทํารายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)เพื่อวัดผลและติดตาม
ความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรมเปนระยะๆ และเพื่อประเมินวาสามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือ โครงการใหเปนไป
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และเปนแนวทางในการจัดทํา/ปรับปรุงแผนพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในปถัดไป  

 
 

กลุมนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

รายละเอียดแผนปฏิบตัิการ ประจาํปีงบประมาณ พรายละเอียดแผนปฏิบตัิการ ประจาํปีงบประมาณ พ..ศศ..25612561  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค         
ซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) จําแนกตามจุดเนนยุทธศาสตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 ดังน้ี 

 

ขอ ยุทธศาสตรของ สพฐ. 
จํานวน 

(โครงการ) 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
คิดเปน
รอยละ 

1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 4 145,000 4.83 

2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสราง                
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

6 1,076,340 35.88 

3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 886,660 29.56 

4 ขยายโอกาส การเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู                 
อยางมีคุณภาพ 

2 180,000 6.00 

5 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 1 30,000 1.00 

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม           
ในการจัดการศึกษา 

7 682,000 22.73 

รวม 27 3,000,000 100 

 

ขอ ประเด็นกลยุทธ สพป.ชย.2 
จํานวน 

(โครงการ) 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
คิดเปน
รอยละ 

1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 16 1,633,660 54.46 

2 การนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 2 80,000 2.67 

3 การสงเสริมใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา 2 180,000 6.00 

4 การพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศในระดับสากล 7 1,106,340 36.88 

รวม 27 3,000,000 100 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลยุทธและโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

นโยบาย สพฐ. 
ประเด็นกลยุทธ  

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
โครงการ กลุม/หนวยที่รับผดิชอบ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 

ยุทธศาสตรที่ 1  145,000 
ดานการจัดการศึกษา                         
เพ่ือความมั่นคง 

ประเด็นกลยุทธที่ 1 115,000 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร            
สูความเปนเลิศ 

1. ปุถุชนผูไดสดับพุทธวจน บริหารงานบุคคล น.ส.ขนิษฐา ฐานสมบัติ 80,000 
2. สนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการของสหกรณฯ ใน
สถานศึกษา 

สงเสริมการจัดการศึกษา นางนัฐรียา ฉตัรรักษา 10,000 

3. ฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการบันเทิงในกอง
ลูกเสือ 

สงเสริมการจัดการศึกษา นายพลาวุธ ชัยสงคราม 25,000 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 30,000 
การพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ                    
ในระดับสากล 

4. เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สงเสริมการจัดการศึกษา นางทุเรียน สิงหโคกกรวด 30,000 

  
ยุทธศาสตรที่ 2  1,076,340 
พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ 
สงเสริมการจัดการศึกษา        เพ่ือสรางขีด
ความสามารถ             ในการแขงขัน 

ประเด็นกลยุทธที่ 4 1,076,340 
การพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ                     
ในระดับสากล 

5. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นายวาทศิ สอนกอง 500,000 

6. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชงานวิจัยเปนฐาน นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล 50,000 

7. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

น.ส.สุเมธตา งามชดั 86,140 

8. นิเทศ ตดิตามความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปงบประมาณ 2561 

นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นางสุพัตรา อุตรนคร 220,200 

9. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 

นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

น.ส.จุฬาลักษณ ภูปญญา 150,000 

10. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรที่สอดคลอง
กับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น 

นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นายวาทศิ สอนกอง 70,000 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

นโยบาย สพฐ. 
ประเด็นกลยุทธ  

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
โครงการ กลุม/หนวยที่รับผดิชอบ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 3  886,660 
สงเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธที่ 1 836,660 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร             
สูความเปนเลิศ 

11. พัฒนาหนวยงานและบุคลากรเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคา 
สพฐ. (OBEC AWARDS) 

นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นายวาทศิ สอนกอง 39,000 

12. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการจัดการศึกษาทางไกล นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นายชัยณรงค บรรลังเดช 70,000 

13. พัฒนาองคกรเพ่ือสรางจิตสํานึกในการใหบริการและ
ปฏิบัติงาน 

บริหารงานบุคคล น.ส.ขนิษฐา ฐานสมบัติ 300,000 

14. อบรมใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม บริหารงานบุคคล นายปรีชา ฐานวิเศษ 120,260 
15. พัฒนาศักยภาพลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติ
หนาที่แทนนักการภารโรง 

บริหารงานบุคคล น.ส.ขนิษฐา ฐานสมบัติ 80,000 

16. ฝกอบรมกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือ จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด 

บริหารงานการเงินและสินทรัพย นายอาทิตย อุทธตรี 227,400 

ประเด็นกลยุทธที่ 2    50,000 
การนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

17. ปลูกจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
“ขาราชการไทยไรทุจริต” 

สงเสริมการจัดการศึกษา นายพลาวุธ ชัยสงคราม 50,000 

 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  180,000 
ขยายโอกาส การเขาถึงบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธที่ 3  180,000 
การสงเสริมใหประชากรเรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษา 

18. สงเสริมพัฒนาการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน สงเสริมการจัดการศึกษา นางนัฐรียา ฉตัรรักษา 130,000 
19. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา    ในโรงเรียนเรียนรวม 

นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นางเทียนทอง ประทีปเมือง 50,000 

 
 
ยุทธศาสตรที่ 5  30,000 
จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตร               กับส่ิงแวดลอม 

ประเด็นกลยุทธที่ 2  30,000 
การนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

20. บริหารจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตร                 
กับส่ิงแวดลอมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นิเทศ ตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นายกฤษฎาวัฒน ฉตัรรักษา 30,000 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

นโยบาย สพฐ. 
ประเด็นกลยุทธ  

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
โครงการ กลุม/หนวยที่รับผดิชอบ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 6  682,000 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและ 
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธที่ 1  682,000 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร               
สูความเปนเลิศ 

21. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2561-2564) 
และแผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2561 

นโยบายและแผน น.ส.สุกัญญา ธุนันทา 190,000 

22. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 นโยบายและแผน น.ส.อรวรรณ แซโอว 100,000 
23. แสดงมุทติาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ อํานวยการ นางศุภลักษณ ไปนาน 80,000 
24. ประชุมผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

อํานวยการ น.ส.อัญภัทร มาปสสา 202,000 

25. พัฒนาเครือขายประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

อํานวยการ นางศุภลักษณ ไปนาน 30,000 

26. สํานักงานนาดู นาอยู นาทํางาน และกีฬาสัมพันธองคกร อํานวยการ นางศุภลักษณ ไปนาน 40,000 
27. สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สนับสนุน
กระบวนการบริหารองคกรแบบมีสวนรวม 

สงเสริมการจัดการศึกษา นายจักรพันธ พวงสมบัติ 40,000 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในการน้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2561 

(ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04006/ว5947 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามภาระงาน

ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนงานพื้นฐานดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  งบดําเนินงาน เพื่อดําเนินงานจัดการศึกษาตามภารกจิของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา จํานวน 1,500,000 บาท (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน)  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 และเบิกจายงบประมาณ (บางสวน)แลว  จํานวน 7 โครงการ 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
  

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

โครงการ   ปุถุชนผูไดสดับพุทธวจน 

นโยบายของ สพฐ.  ยุทธศาสตรขอ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ประเด็นกลยุทธ สพป.ชย.2  ขอ 1 การพัฒนาระบบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่จายจริง (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

จัดใหมีการรับฟงการบรรยายธรรม 

“ปุถุชนผูไดสดับพุทธวจน ธรรมวินัย

จากพุทธโอษฐ” เปดธรรมที่ถูกปด              

โดยพระอาจารยคึกฤทธ์ิ โสตถิผโล                

เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม

เมเจอรแกรนด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

1. รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานําคํา

สอนของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไปปฏิบัติใน

การดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสมเจริญ

ทั้งสองดานคือทั้งทางโลกและทางธรรม 

2. รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและรวมกันศึกษาเผยแพร
แนวปฏิบัติตามพุทธวจนธรรมวินัยจาก                  
พุทธโอษฐ 

80,000 80,000 1. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดสดับพุทธวจน (ธรรม
วินัยจากพุทธโอษฐ) ที่นํามาถายทอดโดยสงฆ
สาวกของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีความเจริญ
ทั้งสองทางคือทั้งทางโลกและทางธรรม 
2. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคล
กรทางการศึกษาไดนําคําสอนของอรหันตสัมมา      
สัมพุทธเจานําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได
อยางถูกตองเหมาะสมเจริญทั้งสองทางคือทั้ง
ทางโลกและทางธรรม 
3. ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึ กษา ปฏิบั ติ หน าที่ โ ดย
คํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และรวมกัน
ศึ กษา  เผยแพร แนวปฏิบั ติ ต ามพุท ธวจน           
ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ  
 

น.ส.ขนิษฐา ฐานสมบัติ 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
  

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

โครงการ   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

นโยบายของ สพฐ.  ยุทธศาสตรขอ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็นกลยุทธ สพป.ชย.2  ขอ 4 การพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศในระดับสากล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่จายจริง (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

สงโรงเรียน ครู นักเรียน เขารวม             

การแขงขันกิจกรรมทั้งในระดับ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขต

พื้นที่การศึกษา ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ 

ตามลําดับ 

1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ                       
ในการเขารวมกิจกรรม 
2. นักเรียนมีทักษะในแตละกลุมสาระ 
การเรียนรู/กิจกรรม ที่เขารวมการแขงขัน 

500,000 172,415 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  
ไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมีความ
เขมแข็งในการทํางานเปนทีมในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ  วิชาชีพการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ใหกับนักเรียนบุคลากรในสังกัด 
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดาน
วิชาชีพ  วิชาการ  ดนตรี  นาฏศิลปไทย  ศิลปะ             
เกิดความภาคภูมิใจในความรักไทยและหวงแหน
ในมรดกวัฒนธรรมไทย 
3. สงเสริมพัฒนาโรงเรียนใหเปนตนแบบแหง
ความเปนเลิศของงานอาชีพได 
 
 

นายวาทิศ สอนกอง 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
  

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

โครงการ   นิเทศ ติดตามความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ 2561 

นโยบายของ สพฐ.  ยุทธศาสตรขอ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็นกลยุทธ สพป.ชย.2  ขอ 4 การพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศในระดับสากล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่จายจริง (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ออกนิเทศ ติดตามความพรอม

สถานศึกษา 

1. รอยละ 100  ของโรงเรียน มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายและกลยุทธ          
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
2. รอยละ 100 ของโรงเรียนดําเนินงานตาม
ความรวมมือ (MOU) วาดวยการจัดการศึกษา
และพัฒนางานวิชาการ ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   
3. รอยละ 100  ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (NT)  
สูงขึ้น ไมนอยกวารอยละ 3 และไมต่ํากวา
คาเฉล่ียระดับประเทศ 

220,200 49,441 1. โร งเรียนที่ ได รับการนิเทศมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายและกลยุทธของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2  รอยละ  100 

2. โรงเรียนดําเนินงานตามความรวมมือ (MOU) 
วาดวยการจัดการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2  รอยละ  100 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (NT)  
สูงขึ้น ไมนอยกวารอยละ 3 และไมต่ํ ากวา
คาเฉล่ียระดับประเทศ 
 
 
 

นางสุพัตรา อุตรนคร 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
  

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

โครงการ   อบรมใหมีหรือเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม 

นโยบายของ สพฐ.  ยุทธศาสตรขอ 3 สงเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ สพป.ชย.2  ขอ 1 การพัฒนาระบบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่จายจริง (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการอบรมการขอใหมีหรือเล่ือน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม 

1. ผูเขารวมอบรมไดรับแนวทางในการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑ                
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
2. ผูเขารวมอบรมจะไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรู
และไดรับการใหคําแนะนําจากคณะวิทยากร 
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา                   
ที่ยื่นขอมีและเล่ือนวิทยฐานะผานเกณฑการ
ประเมินจาก คณะกรรมการตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

120,260 120,215.50 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกบัหลักเกณฑการ
เลื่อนวิทยฐานะ 
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเขาใจแนวทางและวิธีการจัดทํา

ผลงานทางวิชาการเพื่อการขอมีและเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

3 ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารับทราบขอเสนอแนะ จุดบกพรอง
และสิ่งที่ควรตองปรับปรุง ในการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ 
 
 
 

นายปรีชา ฐานวิเศษ 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
  

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

โครงการ   ฝกอบรมกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือ จัดจางและกรบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาทูปฏิบัติงานดานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด 

นโยบายของ สพฐ.  ยุทธศาสตรขอ 3 สงเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ สพป.ชย.2  ขอ 1 การพัฒนาระบบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่จายจริง (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบริหาร

จัดการพัสดุและสินทรัพย 

1. รอยละ 100 ของผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ
ในสถานศึกษา สามารถนําความรูไปใช          
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการพัสดุ
และสินทรัพยของสถานศึกษา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. รอยละ 100 ของเครือขายกลุมพื้นที่
การศึกษา เปนศูนยการเรียนรูตนแบบ             
ดานการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย 
สามารถเปนพี่เล้ียงแกสถานศึกษาในกลุมพื้นที่
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

227,400 176,426 1. ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ ประกาศสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามขั้นตอน วิธีการ
และการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่
กระทรวงการคลังกําหนดใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติ 
2. การจัดทําหลักฐานเบิกจายเงินของ
สถานศึกษาถูกตอง เปนปจจุบัน 
3. การจัดหาพัสดุของสถานศึกษา ถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย และมติครม. ที่เก่ียวของ และ
ประกาศ ปปช. 
 
 
 

นายอาทิตย อุทธตรี 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
  

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

โครงการ   ประชุมผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นโยบายของ สพฐ.  ยุทธศาสตรขอ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ สพป.ชย.2  ขอ 1 การพัฒนาระบบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมอํานวยการ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่จายจริง (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด, 

รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุม/หนวย และ

คณะทํางานบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ 

เขต 2 

1. รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา/     
รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุมทุกกลุม/หนวย และ
คณะทํางาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับทราบ
นโยบายและปฏิบัติงานเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 
2. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการและมี
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ระดับดีขึ้นไป 

202,000 60,000 1. ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
ไดรับทราบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ 
2. ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
ไดแลกเปลี่ยน เรียนรูปญหา อุปสรรคและ
แนวทางการแกไข 
ปญหาในการจัดการศึกษา 
3 .  ผู บ ริ ห า รสํ า นัก ง านฯ ได ติ ดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของกลุม
ตาง ๆ และโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 

น.ส.อัญภัทร มาปสสา 
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รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
  

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

โครงการ   จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

นโยบายของ สพฐ.  ยุทธศาสตรขอ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ สพป.ชย.2  ขอ 1 การพัฒนาระบบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่จายจริง (บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 

1. สพป.ชย.2 มีแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการใชในการบริหารจัดการ และใช
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่กําหนดไว 
2. รอยละ 100 ของโครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ   พ.ศ.
2561 ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดและเปนไปตามกรอบการดําเนินงาน
ที่ตั้งไว 

202,000 60,000 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 มีแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และแผนปฏิบัติการประจําปเปนกรอบการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนการบรหิารจัด
การศึกษา รวมทั้งเปนกรอบแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 

น.ส.สุกัญญา ธุนันทา 


