รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
ไตรมำส 1 (ตุลำคม-ธันวำคม 2561) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

กิจกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ
1 โครงการ" ผอ.พบเพื่อนครู"
ประชุมสัมมนาผูบ้ ริหารและครูทุกคน 1 ครั้ง
มุ่งสูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษา

2 โครงการลับคมครู มุ่งสูบ่ ันได

116,200

/

กาหนด 4 จุด
-โรงเรียนนานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
-นิเทศ กากับ ติดตาม
-สรุปผล/ รายงานโครงการ
จัดทาหลักสูตรการอบรมปฏิบัตกิ าร

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

โครงกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ดำเนินกำรแล้ว

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

19,000

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำ
อุปสรรค

หน่วย
รับผิดชอบ

97,200 ผู้บริหารสถานศึกษา กลุม่ นิเทศ
มีแนวทาง
ติดตามฯ
บริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

22,000

-อบรมปฏิบัตกิ ารครูผสู้ อน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
อังกฤษ สาหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน
ตัง้ แต่ 250 คนขึ้นไป
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน ค่าใช้จายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ
การสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน ในการจัดทาแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ของผูเ้ รียนระดับชาติและการประเมิน

/

22,000

-

กลุม่ นิเทศ

มีวิธีการจัดการเรียน ติดตามฯ
การสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน

ความสาเร็จ

ผลไตรมาส 1

ครูผสู้ อนชั้นป.6

2,880

/

2,880

-

กลุม่ นิเทศ
ติดตามฯ

หน ้าที่ 1

4 โครงการจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา
2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก)

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สคู่ วามเป็นเลิศ
6 โครงการขับเคลือ่ นการจัดการเรียน
รู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ร่วมกับ สสวท.

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

กิจกรรม

ความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน ปีการศึกษา
2561 และสือ่ สารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การทดสอบผูเ้ รียนตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จัดการประกวด/แข่งขัน กิจกรรม
-เตรียมความพร้อมจัดงาน
-จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจัดกิจกรรม
ส่วนกลางและศูนย์การแข่งขัน เพื่อใช้
ในการจัดงานและจัดการแข่งขัน
-จัดการประกวด/แข่งขัน กิจกรรม 511 กิจกรรม
ในภาคกลางและตะวันออก(ระดับชาติ) จากเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จานวน 48 เขต และ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 เขต
จาก 20 จังหวัด
เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผูเ้ รียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจง
การอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ในวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

โครงกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ที่

ดำเนินกำรแล้ว

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

7,000,000

/

6,635,753

33,400

/

33,400

-

1,000

/

1,000

-

ผลไตรมาส 1

ผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำ
อุปสรรค

หน่วย
รับผิดชอบ

364,247 ได้ตวั แทนนักเรียน กลุม่ ส่งเสริม
ผูช้ นะเลิศในการ การจัดการฯ
แข่งขันวิชาการ
ในแต่ละกิจกรรม

ได้ผมู้ ีความสามารถ กลุม่ ส่งเสริม
ทางด้านคณิตศาสตร์ การจัดการฯ
และวิทยาศาสตร์
ระดับเขตพื้นที่
กลุม่ นิเทศ
ติดตามฯ

หน ้าที่ 2

กิจกรรม

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

39,900

/

33,820

/

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน 1. ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
บุคคล
ศึกษาตาแหน่งครู มีและเลือ่ นวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)
-คณะกรรมการกลัน่ กรอง ตรวจสอบคาขอรับการ
ประเมินบุคคล
-ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ตัวชี้วัด ณ โรงเรียน
ผูส้ ่งคาขอรับการประเมิน
-สรุปผล/รายงานผลการดาเนินงาน
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตงิ านสาหรับคณะกรรมการการ

2 โครงการการประชุมผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา

ประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 2)
3. การประเมินศักยภาพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(การย้ายข้าราชการครูฯ ตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา 121 โรงเรียน
เดือนละ 1 ครั้ง/ครั้งละ 1 วัน รวม 12 ครั้ง

3 โครงการสนับสนุนครูและบุคลากร การบริหารจัดการด้านบุคลากรสนับสนุนโดยใช้
ทางการศึกษาและผูป้ ฏิบัตงิ าน
งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลไตรมาส 1

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

โครงกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ที่

ดำเนินกำรแล้ว

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

5,430

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำ
อุปสรรค

หน่วย
รับผิดชอบ

34,470

กลุม่ บริหาร
งานบุคคล

33,820

กลุม่ บริหาร
งานบุคคล

15,300

/

2,455

12,845

31,500

/

31,500

-

กลุม่ บริหาร
งานบุคคล
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอานวยการ
นานโยบายไป
ปฏิบัติ
กลุม่ บริหาร
งานบุคคล
หน ้าที่ 3

ให้ราชการ

กิจกรรม

-ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลีย้ งเด็กพิการ
จานวน 4 ราย
-ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต เดือนละ 15,750. จานวน 1 ราย
(ประกันสังคม750.-)
-ค่าจ้างพี่เลีย้ งเด็กพิการ เดือนๆละ9,450.- (ต่อศักดิ์)
9000+ประกันสังคม
-ค่าจ้างครูธุรการเดือน (2 ราย )
-ค่าจ้างพี่เลีย้ งเด็กพิการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 3
เดือน
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน 13 อัตรา
(งบบุคคล)
-ค่าตอบแทนจ้างผูป้ ฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน (ค่าจ้าง
15,000) 58 ราย
-ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัตงิ านให้ราชการ 4 ราย
เดือนละ 9,000 บาท (พนักงานพิมพ์ดดี เวรยาม
พนักงานทาความสะอาด)
-ค่าตอบแทนครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
-ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เดือนละ 150,00บาท จานวน
36 อัตรา
-ค่าตอบแทนการจ้างผูป้ ฏิบัตงิ านธุรการให้ครบ

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

37,800

/

37,800

-

31,500

/

31,500

-

18,900

/

18,900

-

15,120
1,927,800

/
/

15,120
963,900

963,900

1,346,371

/

633,875

712,496

6,615,000

/

3,223,669

3,391,331

226,800

/

56,700

170,100

1,870,000
3,402,000

/
/

374,000
1,665,401

1,496,000
1,736,599

1,377,000

/

232,500

1,144,500

ผลไตรมาส 1

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

โครงกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ที่

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ดำเนินกำรแล้ว

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำ
อุปสรรค

หน่วย
รับผิดชอบ

หน ้าที่ 4

กิจกรรม

ทุกโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเดือนละ
9,000 บาท จานวน 63 ราย
-ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์อัตราเดือนละ 15,000 บาท
-ค่าตอบแทนค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง อัตรา
เดือนละ 9000 บาท (ประกันสังคม) (7 อัตรา)
-ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงในส่วนที่สพฐ
เจียดจ่ายงบประมาณค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
(12 อัตรา)
-ค่าจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้
นักเรียนจานวน 39 อัตรา
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรง
โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) 3 เดือน
(ต.ค. - ธ.ค. 61)
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ
ประกันสังคม ครั้งที่ 2 (13 ราย) งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
ชาระค่าสมทบกองทุนทดแทนลูกจ้างชั่วคราว
4 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 1. ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลีย้ งของผูช้ ่วยที่เข้าร่วม
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา การประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนาครูผชู้ ่วยโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

1,890,000

/

1,073,516

816,484

396,900

/

359,100

37,800

680,400

/

179,550

500,850

1,105,650

/

1,105,650

-

28,350

/

28,350

-

28,800
3,620
7,500

/
/
/

14,400
3,620
7,500

14,400
-

ผลไตรมาส 1

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

โครงกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ที่

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ดำเนินกำรแล้ว

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำ
อุปสรรค

หน่วย
รับผิดชอบ

กลุม่ บริหาร
งานบุคคล

หน ้าที่ 5

กิจกรรม

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560
2. ค่าเข้าอบรมปฏิบัตกิ ารเทคนิค
การบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Onilne
ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กทม. ระว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 61
ยุทธศำสตร์ที่ 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
1 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็ง การจัดตัง้ งบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
สภาพแวดล้อม สือ่ อุปกรณ์ให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ
2 โครงการ ICT เพื่อพัฒนาการจัดการ ค่าเช่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัย
เรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562 firewall Fortigate 60c สาหรับ Server
ของสพป. นครปฐม เขต 1
3 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข้ง ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 17 แห่ง (โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์
สภาพแวดล้อม สือ่ อุปกรณ์ให้เอื้อ พัฒนาทักษะ)
ต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

2,000

/

17,790

/

14,000

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

โครงกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ที่

ดำเนินกำรแล้ว

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำ
อุปสรรค

หน่วย
รับผิดชอบ

2,000

กลุม่ พัฒนา
ครูฯ

17,790

-

กลุม่ นโยบาย
และแผน

/

14,000

-

กลุม่ ITEC

928,000

/

928,000

-

กลุม่ นโยบาย
และแผน

30,000

/

6,555

4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV และ
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ
DLTV

ผลไตรมาส 1

23,445

กลุม่ ITEC

หน ้าที่ 6

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

898,500

/

898,500

6 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
7 โครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาส

260,000

/

152,325

2,000

/

900

โครงกำร

กิจกรรม

จัดการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับภาคชนิดกีฬา 6 ประเภท
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
การจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (3 รายการ) อุดหนุน
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
1 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้าง ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
การ
ระบบและกลไกการบริหารจัดการ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ -ประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินรอบสี่ รุ่น 1 (1 วัน)
-นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินฯ

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

5 โครงการ ICT เพื่อพัฒนาการ
จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงาน
จัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ และสถานศึกษาจัดหาผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตเอง
2562
ประจาปีงบ 62
ครั้งที่ 11 (6 เดือน ตค61-มีค62)

ที่

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ดำเนินกำรแล้ว

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

เบิกจ่ำย
(บำท)

33,989,485

/

33,989,485

34,800

/

1,200

ผลไตรมาส 1

คงเหลือ
(บำท)

-

ผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำ
อุปสรรค

โรงเรียนมี
กลุม่ ITEC
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้
เป็นสือ่ ในการ
เรียนรู้

107,675 นักเรียนมีทักษะ
- การกีฬา
1,100
-

หน่วย
รับผิดชอบ

กลุม่ ส่งเสริม
การจัดการฯ
กลุม่ ส่งเสริม
การจัดการฯ
กลุม่ ส่งเสริม
การศึกษาฯ

33,600 โรงเรียนประชารัฐ กลุม่ นิเทศ
30 โรง มีความพร้อม ติดตามฯ
ในการประเมิน
คุณภาพรอบ 4
หน ้าที่ 7

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

กิจกรรม

1. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

109,780

/

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

โครงกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ที่

ดำเนินกำรแล้ว

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

85,564

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำ
อุปสรรค

24,216 สพป. นครปฐม

บริหารจัดการสานักงาน
พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต 1
ขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สูค่ วามเป็นเลิศ

หน่วย
รับผิดชอบ

กลุม่ นโยบาย

เขต 1
และแผน
มีแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ

2562
2. ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทางาน

1,200

/

-

1,200

ปรับมาตรการจัดสรรคืนอัตราว่างข้าราชการครูและ

กลุม่ บริหาร
งานบุคคล

บุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ
ตัง้ แต่ปี 2562 เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 23-24
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.
3 โครงการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-งบประจา (บริหารจัดการสานักงานเขต/
2. จัดสรรงบปี 62 รายการค่าเช่าบ้าน
4 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน 1. ขับเคลือ่ นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน
5 โครงการสัมมนาและแลก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาและแลกเปลีย่ น
เปลีย่ นเรียนรู้
เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD
สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล
ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทาง

995,450

/

995,450

325,920
3,505

/
/

157,000
1,989

155,000

/

153,725

ผลไตรมาส 1

-

168,920
1,516 ได้โรงเรียน
คุณภาพประจาบล
ตามกลุม่ เป้าหมาย
1,275

กลุม่ บริหาร
การเงินฯ
กลุม่ บริหาร
กลุม่ นโยบาย
และแผน
กลุม่ นิเทศ
ติดตามฯ

หน ้าที่ 8

กิจกรรม

IQA AWARDS ภายใต้
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนปี 61
ระดับชาติ(ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก)
6 โครงการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กมีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ใน 4 ภูมิภาค

7 ขับเคลือ่ นโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership School)

ค่าเดินทางของผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมการประชุมผูอ้ านวยการสถานศึกษา
(2 ครั้ง)
รวม

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

59,000

/

59,000

5,000

/

-

ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2561

66,136,941 47 -

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

โครงกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ที่

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ดำเนินกำรแล้ว

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

-

เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำร
ดำเนินงำน/ปัญหำ
อุปสรรค

หน่วย
รับผิดชอบ

-

โรงเรียนได้รับ
กลุม่ นโยบาย
งบประมาณไป
และแผน
ช่วยเหลือนักเรียน
ที่ได้รับผลกระทบ
5,000
กลุม่ นิเทศ
ติดตามฯ
การเงินฯ

54,239,952 11,896,989

สรุป ในไตรมำสที่ 1 มีกำรดำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมทั้งสิ้น 47 โครงกำร/กิจกรรม โดยใช้งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น จำนวน 54,239,952 บำท

ผลไตรมาส 1

หน ้าที่ 9

