รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
ไตรมำส 2 (ตุลำคม 2561-มีนำคม 2562) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้าง ค่าใช้จ่ายเดินทางการประชุมเชิง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัตกิ ารบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้าน
ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย การทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม
ยาเสพติดในสถานศึกษา
เชิงปฎิบัตกิ ารพัฒนาผูจ้ ัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
ทางสังคมและทักษะชีวิต ฯ
2. ดาเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

3 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย
1.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม สถานศึกษา ในสถานศึกษาปีงบ 62 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
โดย สพฐ
เพื่อขับเคลือ่ นการนาหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ
1 โครงการ" ผอ.พบเพื่อนครู"
1.ประชุมสัมมนาผูบ้ ริหารและครูทุกคน 1 ครั้ง
มุ่งสูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษา

6,000

/

1,500

/

257,000
250,000

116,200

ภาคเรียนที่ 2/2561 กาหนด 4 จุด

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

กลุ่มนิเทศฯ

6,000

800

/
/

/

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

105,850

700 ร่วมประชุมแล้ว

กลุ่มส่งเสริมฯ

257,000 ยังไม่ได้ดาเนินโครงการ
250,000

กลุ่มนิเทศฯ

10,350 ผอ.สพป.มอบนโยบาย

กลุ่มนิเทศฯ

แก่ผอ.รร/ครู ติดตามผล

ผลไตรมาส 2

หน ้าที่ 1

2 โครงการลับคมครู มุ่งสูบ่ ันได

จัดทาหลักสูตรการอบรมปฏิบัตกิ าร

22,000

-อบรมปฏิบัตกิ ารครูผสู้ อน ชั้น ป.6
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
อังกฤษ สาหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน
ตัง้ แต่ 250 คนขึ้นไป
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ ผูร้ ับผิดชอบเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการ
สอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก จัดทาแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
ผูเ้ รียนระดับชาติและการประเมินความสามารถ

/

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

22,000

คงเหลือ
(บำท)

-

ความสาเร็จ

ด้านการอ่านของผูเ้ รียน ปีการศึกษา 2561
4 โครงการจัดงานมหกรรมความสามารถ จัดการประกวด/แข่งขัน กิจกรรม
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
-เตรียมความพร้อมจัดงาน
เทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา
-จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจัดกิจกรรม
2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและ
ส่วนกลางและศูนย์การแข่งขัน เพื่อใช้
ภาคตะวันออก)
ในการจัดงานและจัดการแข่งขัน
-จัดการประกวด/แข่งขัน กิจกรรม 511 กิจกรรม
ในภาคกลางและตะวันออก(ระดับชาติ) จากเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จานวน 48 เขต และ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 เขต
จาก 20 จังหวัด ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
-ประเมินผลและรายงานผลการจัดงาน
- ผูร้ ับผิดชอบเข้าร่วมประชุมปฏิบัตกิ ารวิจัยและพัฒนา
รูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สคู่ วามเป็นเลิศผ่าน

2,880

/

2,880

7,000,000

/

6,635,753

1,900

ผลไตรมาส 2

/

1,400

-

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

รร.ในสังกัดนาแนวทาง
บันได 6 ขั้น สูก่ าร
ปฏิบัติ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกแห่ง
ร่วมประชุม และชี้แจง
แนวทางการประเมินแก่
ทุก รร.

364,247 ได้ตวั แทนนักเรียน
ผูช้ นะเลิศในการ
แข่งขันวิชาการ
ในแต่ละกิจกรรม
ระดับชาติ

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการฯ

500

หน ้าที่ 2

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สคู่ วามเป็นเลิศ

6 โครงการขับเคลือ่ นการจัดการเรียน
รู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ร่วมกับ สสวท.
7 โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการ
สอนปฐมวัย

กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ปี 2562
1.จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
รอบสองระดับประเทศ
ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจง
การอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
ในวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.
1.ผูร้ ับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด
ไฮสโคป (Highscope) เป็น
2. การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ 2562

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

กลุ่มส่งเสริมจัดการ
ได้นักเรียนผูแ้ ทน
ระดับเขต และระดับชาติ

33,400

/

33,400

-

48,100

/

48,100

-

1,000

/

1,000

-

กลุ่มนิเทศฯ

8,600

/

8,600

-

กลุ่มนิเทศฯ

28,000

/

5,225

22,775 ผูบ้ ริหารโรงเรียน/ครู
ผูส้ อนระดับปฐมวัย
ได้รับการพัฒนา

8 โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย”ปีงบประมาณ 2562

1. การประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
และค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมพิธีรับ
ตราพระราชทาน สาหรับเครือข่ายท้องถิ่น (LN)
และวิทยากรท้องถิ่น (LT)
2. พัฒนาวิทยากรแกนนาโครงการ "บ้านนัก
วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" (LNและLT)

5,000

142,600
ผลไตรมาส 2

/

-

/

5,000

กลุ่มนิเทศฯ

142,600 ดาเนินการไตรมาส 4
หน ้าที่ 3

9 โครงการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ
(National Test : NT) ปี 61
10 โครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เพื่อเป็นวิทยากรพี่เลีย้ ง
จัดทดสอบผูเ้ รียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561

276,856

จัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี
ของผูเ้ รียน ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.6 และ ม.3
สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา
11 โครงการขับเคลือ่ นการจัดการ
จัดอบรมครูพี่เลีย้ งด้วยระบบทางไกล
เรียนรู้สะเต็มศึกษา
โครงการขับเคลือ่ นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM Education) ร่วมกับ สสวท. อบรม 4 ช่วง
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
1 โครงการสนับสนุนครูและบุคลากร
-ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลีย้ งเด็กพิการ
ทางการศึกษาและผูป้ ฏิบัตงิ าน
-ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต เดือนละ 15,750.
ให้ราชการ
-ค่าจ้างพี่เลีย้ งเด็กพิการ (ต่อศักดิ์) 9000+ประกันสังคม
-ค่าจ้างครูธุรการเดือน (2 ราย )
ชาระค่าสมทบกองทุนทดแทนลูกจ้างชั่วคราว
-ค่าจ้างพี่เลีย้ งเด็กพิการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
3 เดือน
-ค่าตอบแทนจ้างผูป้ ฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน
(ค่าจ้าง 15,000) 58 ราย
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และเงินสมทบประกันสังคม ครั้งที่ 2 (13 ราย)

/

815,720

/

12,350

/

37,800 /
31,500 /
28,350 /
15,120 /
3,620
1,927,800 /

6,615,000

ผลไตรมาส 2

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

266,866

9,990 รอผลการทดสอบเพื่อ
จัดทาสารสารเทศ

กลุ่มนิเทศฯ

604,118

211,602 รอผลการทดสอบเพื่อ
จัดทาสารสารเทศ

กลุ่มนิเทศฯ

12,350

กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มบุคคล

1,918,350

9,450

6,374,781

240,219

37,800
31,500
28,350
15,120
3,620

/

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

กลุ่มสินทรัพย์ฯ

หน ้าที่ 4

งบดาเนินงาน
งบบุคลากร

57,150
1,346,371

-ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัตงิ านให้ราชการ 4 ราย
เดือนละ 9,000 บาท (พนักงานพิมพ์ดดี เวรยาม
พนักงานทาความสะอาด) 6 เดือน
-ค่าตอบแทนครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
-ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เดือนละ 150,00บาท จานวน
36 อัตรา
-ค่าตอบแทนการจ้างผูป้ ฏิบัตงิ านธุรการให้ครบ
ทุกโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เดือนละ 9,000 บาท จานวน 51 ราย
-ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์อัตราเดือนละ 15,000 บาท
ชาระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (บุคลากรวิทย์)
-ค่าตอบแทนค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง อัตรา
เดือนละ 9000 บาท (ประกันสังคม) (19 อัตรา)
-ค่าจ้างนักการภารโรงโครงการคืนครูให้
นักเรียน จานวน 39 อัตรา
-ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งพี่เลีย้ งเด็กพิการ
จานวน 4 ราย ประจาเดือนตุลาคม 2561
-ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต เดือนละ 15,750. จานวน 1 ราย
(ประกันสังคม750.-)

/

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

55,942

คงเหลือ
(บำท)

/

1,307,655

1,208
38,716

453,600

/

173,900

279,700

1,870,000

/

1,496,000

374,000

3,402,000
2,754,000

/
/

3,366,401
35,599
1,637,325 1,116,675

4,543,008
1,968

/
/

2,062,766 2,480,242

1,077,300
2,211,300

/
/

1,073,157
2,192,400

4,143
18,900

1,968

-

28,350

/

28,350

-

51,552

/

51,552

-

ผลไตรมาส 2

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

หน ้าที่ 5

2 คัดเลือกหน่วยงานและผูม้ ี
ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561
3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

-ค่าจ้างพี่เลีย้ งเด็กพิการ เดือนๆละ9,450.- (ต่อศักดิ์)
9000+ประกันสังคม
-ค่าจ้างครูธุรการเดือน (2 ราย )
ชาระค่าสมทบกองทุนทดแทนลูกจ้างชั่วคราว
เป็นเจ้าภาพจัดการรประกวดรางวัลหน่วยงาน
ผูม้ ีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาค ครั้งที่ 8
ประจาปีงบประมาณ 2561 (Obec Awards)
(สพฐ 50,000/เขต50,000)
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
TEPE Onine
2. ผูร้ ับผิดชอบเข้าร่วมประชุมปฏิบัตกิ ารพัฒนา
ครูผชู้ ่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560
3. ผูร้ ับผิดชอบเข้าอบรมปฏิบัตกิ ารเทคนิคการบริหาร
จัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Onilne
4.ค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
วางแผนและติดตามผลการดาเนินงานของหน่วย
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กทม. ระว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 61
5.พัฒนาอัตราจ้างปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียน สพฐ.

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

28,350

/

28,350

-

15,120
3,620
100,000

/
/
/

15,120
3,620
99,489

511 -ดาเนินการคัดเลือก
ในระดับภาค เพื่อเข้า
แข่งขันในระดับชาติ
-งบประมาณจากัด

75,600
7,500

/
/

22,950
7,500

52,650 ครูได้รับการประเมิน
ตามหลักสูตร
-

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

2,000

/

2,000

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ

1,600

/

1,600

กลุ่มพัฒนา
ครูฯ

36,300
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/

33,925

2,375 อัตราจ้างมีความรุ้เพิ่มขึ้น กลุ่มพัฒนาครูฯ
แต่ยังพบปัญหาด้านการ
หน ้าที่ 6

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

ปฏิบัตหิ น้าที่ดา้ นการเงิน
และพัสดุ
6.ประเมินผลงานทางวิชาการและเพิ่มผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัตงิ านประเมินผลงานทางวิชาการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน 1. ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
บุคคล
ศึกษาตาแหน่งครู มีและเลือ่ นวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตงิ านสาหรับคณะกรรมการ
การ ในการประเมิน
ประเมิน (Evaluation Team)
สัมฤทธิผลการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 2)
3. การประเมินศักยภาพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(การย้ายข้าราชการครูฯ ตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5 โครงการการประชุมผูบ้ ริหาร
ประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา 121 โรงเรียน
สถานศึกษา
เดือนละ 1 ครั้ง/ครั้งละ 1 วัน รวม 3 ครั้ง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
1 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
1.การจัดตัง้ งบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
สภาพแวดล้อม สือ่ อุปกรณ์ให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ
2.ค่าครุภัณฑ์โรงเรียน 17 แห่ง (โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์
พัฒนาทักษะ)

490,050

/

204,688

กลุ่มบริหาร

285,362

งานบุคคล

39,900

/

5,430

กลุ่มบริหาร

34,470

งานบุคคล

33,820

/

32,474

กลุ่มบริหาร

1,346

งานบุคคล

15,300

/

2,455

12,845 คืนงบที่เหลือ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

84,700

/

84,700

-

17,790

/

17,790

-

928,000

/

928,000

-
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ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
นานโยบายไปปฏิบัต

กลุ่ม
อานวยการ

ตัง้ งบลงทุนให้ สพป./รร กลุ่มแผนฯ
ตามความต้องการ/เกณฑ์
กลุม่ สินทรัพย์
เบิกจ่ายแล้ว

หน ้าที่ 7

3. ค่าจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน

6,374,780

ค่าครุภัณฑ์ ให้กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 74 รายการ
4. สาหรับโรงเรียนปกติ งบลงทน (ค่าที่ดนิ
และสิง่ ก่อสร้าง) สิง่ ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ากว่า 10 ล้านบาท
5. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิง่ ก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ
งบลงทุน (ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง จัดสรรให้ 21 รร.)
6. ค่าเช่าที่ดนิ (วัดร้าง)
2 โครงการ ICT เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ปีงบประมาณ 2562

3 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

1.ค่าเช่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัย
firewall Fortigate 60c สาหรับ Server
ของสพป. นครปฐม เขต 1
2.จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาจัดหาผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตเอง
ประจาปีงบ 62
ครั้งที่ 11 (6 เดือน ตค61-มีค62)
3. จัดประชุมเพื่ออบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
-อบรมปฏิบัตกิ ารใช้ Digital Technology ใน
การจัดการเรียนรู้
1.ค่าซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV และดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV

/

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

3,692,769 2,682,011

6,482,500

/

6,438,000

38,311,700

/

32,844,661 5,467,039 ลงนามในสัญญาแล้ว

44,500 ลงนามในสัญญาแล้ว

รอส่งงบเหลือจ่ายคืนสพฐ.

52,086
14,000

/
/

1,797,000

138,000

30,000
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/

/

/

33,986

18,100

14,000

-

896,969

900,031 มีงบเหลือจ่าย รอจัดสรร
รอบสอง

กลุ่ม ITEC

กลุ่ม ITEC

138,000

-

กลุ่มนิเทศฯ

6,555

23,445

กลุ่ม ITEC

หน ้าที่ 8

4 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน

5 โครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาส
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน

2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์
DLTV และดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ
โรงเรียนในโครงการ DLTV
3.การจัดหาครุภัณฑ์สาหรับห้องเรียน DLTV
1.จัดการแข่งขันกีฬา สพฐ เกมส์ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับภาคชนิดกีฬา 6 ประเภท
2. แข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ
เอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2562
ระดับภูมิภาค จัดแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขา ระดับภูมิภาค
1.การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (3 รายการ) อุดหนุน
2.เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ครั้งที่ 2 (อุปกรณ์การเรียน 1,555,575
,ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ 2,197,875,ค่าจัดการ
เรียนการสอน 9,247450)
3.เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ครั้งที่ 2 (หนังสือเรียน 600,อุปกรณ์การเรียน
1,555,575 ,ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ 2,197,875,
ค่าจัดการเรียนการสอน 9,247450)
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,000

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

/

25,000 อยูร่ ะหว่างสารวจ
ความต้องการ

กลุ่ม ITEC

กลุ่มITEC
688,610
107,675 ได้ทีมตัวแทนระดับจังหวัด กลุม่ ส่งเสริม
เข้าแข่งขันระดับภาค
กลุม่ ส่งเสริม
-

940,000
260,000

/

251,390
152,325

12,800

/

12,800

20,000

/

900

19,100

33,989,485

/

33,989,485

-

กลุ่มสินทรัพย์

13,000,900

/

13,000,900

-

กลุ่มสินทรัพย์

33,198

/

33,198

-

กลุ่มสินทรัพย์

55,184,388

-

กลุ่มสินทรัพย์

55,184,388
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/

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

กลุ่มส่งเสริมจัดการ

หน ้าที่ 9

ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%)
5.ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 อุดหนุน
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน

7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
และคุม้ ครองนักเรียนและทักษะชีวิต
8 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนรวม
เรียนรวม
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของ
อบรมขยายผลเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์
เศรษฐกิจพอเพียงและพระบรม
กับประเทศไทย ระหว่างเดือนมี .ค-เม.ย62
ราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10
สูส่ ถานศึกษาอย่างยัง่ ยืน
2 โครงการ สร้างจิตสานึก
และความรู้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

เบิกจ่ำย
(บำท)

3,650,000

3,656,500

30,000

/

266,500

/

67,500 /

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

6,500

30,000 ยังไม่ดาเนินการ
266,500 ยังไม่ดาเนินการ

67,483

17

กลุ่มสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริม
กลุ่มส่งเสริม

กลุ่ม
อานวยการ

ผลไตรมาส 2

หน ้าที่ 10

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
1 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างการ 1.ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ -ประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินรอบสี่ รุ่น 1 (1 วัน)
-นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินฯ
2.การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
1. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ
บริหารจัดการสานักงาน
ขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สูค่ วามเป็นเลิศ

พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต 1
3.เติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์สอู่ งค์กร
-จัดประชุมเติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้
ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบฯ 62 รุ่น 2(21 -23 ม.ค. 62 กทม.
3 โครงการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 1. ดาเนินงานตามนโยบาย สพป.นฐ.1
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.งบประจา (บริหารจัดการสานักงานเขต/
ค่าธารณูปโภคและอืนๆ
3. ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2
4 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน 1.ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม
2. ค่าเดินทางสาหรับผูเ้ ข้าร่วมการประชุม

34,800

/

35,000

/

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

1,200

10,650

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

33,600 โรงเรียนประชารัฐ
30 โรง มีความพร้อม
ในการประเมิน
คุณภาพรอบ 4

กลุ่มนิเทศฯ

24,350

กลุ่มนิเทศฯ

ติดตามฯ

ติตดาม

109,780
12,290

/

85,564

/

12,290

24,216 คงเหลือภารกิจติดตามผล กลุ่มนโยบาย
-

และแผน
กลุ่ม
อานวยการ

1,300

/

800

301,050

500

301,050

กลุ่มนโยบาย
และแผน

1,353,754

1,355,450
1,023,309
3,505
1,200
ผลไตรมาส 2

/
/
/

317,500
1,989

1,696

กลุ่มสินทรัพย์

กลุ่มสินทรัพย์
705,809
1,516 รร กลุม่ เป้าหมาย 47 แห่ง กลุม่ นโยบาย
กลุม่ นิเทศ ฯ
1,200
หน ้าที่ 11

ทุกภาคส่วน

5 โครงการสัมมนาและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ
รางวัล IQA AWARDS ภายใต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เทคโนโลยีของนักเรียนปี 61
ระดับชาติ(ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก)

6 โครงการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กมีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
7 ขับเคลือ่ นโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership School)

เชิงปฏิบัตกิ ารผูร้ ับผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล ระหว่างวันที่ 30
ม.ค. -1 ก.พ. 62 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม
3. ค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD
ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ใน 4 ภูมิภาค
2.เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสาหรับการจัดงาน
การสัมมนาและแลกเปลีย่ นเรียนรู้สถานศึกษา
ต้นแบบรางวัล IQA AWARD ภายใต้งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
1.ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2561
2. ค่าประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง (Stand Alone)
1.ค่าเดินทางของผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมการประชุมผูอ้ านวยการสถานศึกษา 2 ครั้ง

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

-

70,000

/

63,800

6,200
-

กลุ่มนิเทศฯ

155,000

/

153,725

1,275

กลุ่มนิเทศฯ

45,000

/

45,000

-

กลุ่มนิเทศฯ

118,000

/

63,040

54,960 5 โรงเรียน

กลุ่มนโยบาย
และแผน

2,665

/

560

2,105

กลุ่มนโยบาย
และแผน

5,000

ผลไตรมาส 2

/

5,000

กลุ่มนิเทศฯ

หน ้าที่ 12

8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการศึกษา

9 โครงการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

2.จัดนิทรรศการเผยแผร่ผลการดาเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานพลังเครือข่าย
โรงเรียนร่วมพัฒนา 16-18 ม.ค.62
3.ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียน
ร่วมพัฒนา Partnership School (19-21ม.ค62)
ประชุม custer ชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการ
ดาเนินการ ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัตหิ น้าที่
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

145,880

/

119,880

9,600

/

4,325

/

จัดประชุมผูป้ ระเมินและติดตามการประเมิน

334,100

/

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

26,000

กลุ่มนิเทศฯ

9,168

432

กลุ่มนิเทศฯ

2,636

1,689

กลุ่มนโยบาย
และแผน

210,250

123,850 ประเมินห้องเรียน 1 ครั้ง กลุ่มนิเทศฯ

ห้องเรียนคุณภาพ
10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุน
สือ่ วัสดุอุปกรณ์และจัดสภาพ

ให้ร.ร.บ้านคลองตัน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

50,000

/

50,000

-

กลุ่มนโยบาย
และแผน

อาคารเรียน (นโยบายผอ.นฐ.1)

แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
11 โครงการการนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

1.ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจาเดือนและสัมมนา
ศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ศึกษานิเทศก์
รวม

80,000

/

202,148,315 63 24

ผลไตรมาส 2

34,000

8

184,223,214

46,000

กลุ่มนิเทศฯ

17,925,101

หน ้าที่ 13

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กิจกรรม

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

โครงกำร

ดำเนินกำรแล้ว

ที่

งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร
(บำท)

ควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
เบิกจ่ำย
(บำท)

คงเหลือ
(บำท)

ผลกำรดำเนินงำน/ปัญหำ
หน่วยรับผิดชอบ
อุปสรรค

สรุป ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมในไตรมำสที่ 3
-มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมแล้ว 63 โครงการ/กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณในการดาเนินการ จานวน 184,223,214.- บาท
-อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 24 โครงการ/กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณในการดาเนินการ จานวน 286,760 บาท
-ยังไม่ดาเนินการ 8 โครงการ/กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณ จานวน 721,100 บาท

ผลไตรมาส 2

หน ้าที่ 14

