แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
งบประมาณ
ความก้าวหน้าของโครงการ
ที่ได้รับจัดสรร
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรม
(บาท)
ที่
ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
772,800 1. กิจกรรมการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ

ปีการศึกษา 2560

2

เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560
330,000 กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางาน
3. ประสานงานผูเ้ กี่ยวข้อง ประสานทีม
วิทยากร
4. ดาเนินการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
จานวน 37 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน
5. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ค่ายทักษะชีวิต
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางาน
3. ประสานงานผูเ้ กี่ยวข้อง ประสานทีม
วิทยากร
4. ดาเนินการจัดค่ายทักษะชีวิต 1
ค่าย นักเรียน 100 คน
5. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน




ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
332,800

-

440,000

240,000



80,000

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมฯ

ส่งเสริมฯ

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการระบบข้อมูล
การรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบการ
รายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

3

พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

848,800 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ศึกษาดูงาน “พระผู้ทรงเป็นนิรนั ดร์”
นิทรรศการ พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ยลตระการพระเมรุมาศ “
ในหลวงรัชการที่ 9”
4. โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง
4.1 กิจกรรมค่ายเยาวชนระดับเขต
4.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนระดับโรงเรียน
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
คุณธรรม
5.1 การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
5.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
6. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
คุณธรรม
7. นิเทศติดตาม
8. สรุปผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

10,000

นิเทศก์ฯ
21,800





360,000



353,000



20,000




84,000
10,000

ลาดับ
ที่
4

5

6

โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการดาเนินงาน
สภานักเรียน ประจาปี พ.ศ. 2561

พัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม

นักเรียนไทยสุขภาพดี

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

48,300 1. แต่งตั้งคณะทางานและประชุมเพื่อ
เตรียมการ
2.จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสภา
นักเรียน
3.จัดประชุมการดาเนินงานสภานักเรียน
4.ติดตาม วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
662,500 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมการลูกเสือนาคุณธรรม
สู่สังคม จานวน 1 รุ่น
กิจกรรมที่ 2 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนานรี ประจาปี 2561 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี
หลักสูตรนานหมู่ลูกเสือ จานวน 1 รุ่น
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
วิชาผู้กากับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.)
สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
58,600 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ
2. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
เป็นวิทยากรให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติพัฒนาสุขภาพกิจกรรมนักเรียนไทย
สุขภาพดี
4. ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ
กิจกรรมนักเรียนไทยสุขภาพดี

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมฯ

2,500
45,800



280,600



22,450



164,450



195,000

ส่งเสริมฯ

ส่งเสริมฯ



58,600

ลาดับ
ที่
7

โครงการ
การพัฒนาความยั่งยืน โครงการ
ในพระราชดาริกองทุนการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

700,000 1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
โรงเรียน ขยายผลโครงการในพระราชดาริ
กองทุนการศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และกาหนดแนวทางการ
พัฒนาต่อยอดคุณธรรมของสถานศึกษา
แห่งความดีตามแนวการทรงงานของใน
หลวง รัชการที่ 9 และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10
รุ่น ๆ ละ 200 คน จานวน ๒ รุ่นๆ ละ 1
วัน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้รบั ผิดชอบโครงการ
๒. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนา
โรงเรียนแนวปฏิบัตติ ามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการ
ที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวง รัชการที่ 10 เครือข่ายละ
1 แห่ง
3. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการ
ที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของ ในหลวงรัชการที่ 10
4. นิเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการ พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้า

ดาเนินการ กาลัง
แล้ว
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ


ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
183,800



360,000



10,000

ผู้รับผิดชอบ
นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่

8

โครงการ

ปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
และอบายมุข

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
๕. ประเมินผลการดาเนินงาน และสรรหา


สถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามเกณฑ์สถานศึกษาแห่งความดี
6. จัดประชุมสัมมนาเพื่อนาเสนอผลงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านเกณฑ์ระดับ
ต่างๆ และมอบรางวัล
200,000 ปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
อบายมุข




ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

25,200
121,000
200,000

ส่งเสริมฯ

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

ดาเนินการ
กาลัง
แล้ว
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1

2

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับแนวการประเมินผล
ระดับชาติ (O-NET)

เตรียมความพร้อมการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561
PISA : Programme for
International Student
Assessment

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

415,600 1. ประชุมคณะทางานและวิทยากรประจา
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก จานวน 1 วัน
2.ประชุมปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก จานวน 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน
จานวน 211 คน
3. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของครู
4. สรุปผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสาร
เผยแพร่



47,400 1. ประชุมคณะทางานวิทยากรพี่เลี้ยง/
จัดทาเอกสารหลักสูตร/แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
การประเมิน PISA



1,400



41,000



5,000

2. อบรมปฏิบัติครูวิชาการ และครู
คอมพิวเตอร์ประจาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 30
โรงเรียนๆละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 60 คน
3. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และการ
วัดผลประเมินผล
ที่สอดคล้องกับการประเมินแบบ PISA
4. สรุปประเมินผล/รายงานผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

นิเทศก์ฯ
385,600

20,000
10,000

นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่
3

โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษา STEM
Education

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

575,800 กิจกรรมที่ 1 อบรมการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง STEM ศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะทางานวิทยากรพี่เลี้ยง /
จัดทาเอกสารหลักสูตร/ แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว
ทางการจัดกิจกรรมตามแนวทาง STEM
Education
1.2 อบรมปฏิบตั ิการให้ครูวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ด้าน การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง STEM Education จานวน
177 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 531 คน
1.3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทาง STEM Education
1.4 สรุปประเมินผล/รายงานผลโครงการ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
STEM FESTIVAL นาเสนอ STEM
PROJECT
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1 ครูนาเสนอผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง STEM Education นาเสนอ
ชิ้นงาน 2 ชิ้นงาน ต่อโรงเรียน
2.2 สรุปประเมินผล/รายงานผลโครงการ

ดาเนินการ กาลัง
แล้ว
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ


ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
นิเทศก์ฯ

65,250

473,050



37,500

ลาดับ
ที่
4

5

โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย

การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

152,600 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
รุ่นที่ 8
2. ร่างและตรวจสอบหลักสูตรการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยด้วย
รูปแบบ Scientist MIND ผ่านโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 8
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ด้วย
รูปแบบ Scientist MIND ผ่านโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1- 8
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล และสรุปผลการ
ดาเนินงาน
284,800 กิจกรรมที่ 1 อบรมการจัดการเรียนรู้การคัด
กรองเด็กและการจัดทาแผน IEP
1.1 ประชุมคณะทางานวิทยากรพี่เลี้ยง /จัดทา
เอกสารหลักสูตรการอบรม
1.2 อบรมปฏิบตั ิการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เรียน
รวม จานวน 92 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม
ทั้งสิ้น จานวน 92 คน
กิจกรรมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ได้เลือกซื้อสื่อ วัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม จานวน 92
โรงเรียน
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล สรุป/ รายงานผลโครงการ

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
นิเทศก์ฯ



20,000



132,600





54,800

230,000

นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่
6

โครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

315,500 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน
ภาษาไทยตามแนวทางประเมินผลร่วมกับนักเรียน
นานาชาติ (Program for International
student Assessment Test)
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ผูเ้ กี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
1.2 เตรียมงาน
1.3 ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การประเมินการอ่านการเขียนและ
จัดทาฐานข้อมูล
2.1 สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
และมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
2.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และทาหลักฐาน
ข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/
อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง/ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน
เป็นรายบุคคล
2.3 จัดทาแผน/ โครงการตามนโยบาย
พัฒนาการอ่านการเขียน เพื่อการสื่อสาร
(อ่านเข้าใจ) ฟื้นฟูการท่องบทอาขยาน
กิจกรรมที่ 3 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย และ
โรงเรียนทีด่ าเนินงานพัฒนาภาษาไทยประสบ
ผลสาเร็จ
3.1 ประชุมคณะกรรมการ/ผูเ้ กี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
3.2 เตรียมงาน 3.3 ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
113,000



91,500



111,000

ผู้รับผิดชอบ
นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่
7

โครงการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

302,200 1. อบรม/สัมมนาเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตามแนว
มอนเตสซอรี่ (BBL) ระดับปฐมวัยและศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่จดั การเรียนการสอนทีป่ ระสบผลสาเร็จ
1. ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
2. สารวจความต้องการพัฒนา
3. จัดทาหลักสูตรการอบรมพัฒนา ประสานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมและเชิญ
วิทยากร
4. ศึกษาดูงานโรงเรียนครูวิชาการระดับปฐมวัย
5. นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการบริหาร
จัดการที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ ในระดับ
ปฐมวัย
2. อบรม/สัมมนารูปแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จานวน 1 วัน
1. ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
2. สารวจความต้องการพัฒนา
3. จัดทาหลักสูตรการอบรมพัฒนา ประสานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรมและเชิญ
วิทยากร
4. ดาเนินการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ครูวิชาการระดับปฐมวัยและผู้ที่สนใจ

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ




ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
181,550

120,650

ผู้รับผิดชอบ
นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่

8

โครงการ

ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

5. นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการบริหาร
จัดการที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ในระดับปฐมวัย
6. สรุปประเมินผลและรายงานผลโครงการ
498,000 ๑. จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นมาตรฐานสากลและผู้นาองค์กร (Leadership
Development Program) (๒ วัน)
๒. จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่จบไม่ตรงวิชาเอก
(ภาษาอังกฤษ) (๒ วัน)
๓. จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่จบตรงวิชาเอก (ภาษาอังกฤษ)
(๒ วัน)

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)



166,000



166,000



166,000

ผู้รับผิดชอบ

นิเทศก์ฯ

งบประมาณ
ลาดับ
ที่ได้รับ
โครงการ
กิจกรรม
ที่
จัดสรร
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1

สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว

2

อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

3

พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

100,000 กิจกรรม 1 การคัดเลือกพนักงานราชการ
ทั่วไป
กิจกรรม 2 การคัดเลือกครูอัตราจ้าง บุคลากร
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ธุรการโรงเรียน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ และลูกจ้างชั่วคราว ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
90,000 กิจกรรม อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
1..ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารประกอบ
3. ดาเนินการฝึกอบรม 2 วัน
4. สรุปผลการอบรม
265,690 กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกและจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการต่าง ๆ
ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง
ที่พัก และพาหนะ)
กิจกรรมที่ 2 บุคลากรทางการศึกษาอื่น
สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ประสงค์เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว ซึง่ มีความ
จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
(ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลี้ยง ที่พักและ
พาหนะ)
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
3 และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 1 วัน

ความก้าวหน้าของโครงการ
ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ




50,000
50,000

บุคคล



90,000

พัฒนาฯ



10,000

พัฒนาฯ



100,000



65,690

ลาดับ
ที่
4

5

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหาร 1,011,225 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
ราชบุรี เขต 1
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สู่มาตรฐานสากล
1. จัดอบรมให้ความรูด้ ้านการพัฒนางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาดูงานต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. จัดอบรมให้ความรูด้ ้านการพัฒนางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาดูงานต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 3 อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูทมี่ ีคุณสมบัติ จานวน 4 จุดอบรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
3,000,000 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ศึกษาทั้งระบบ
(คูปองพัฒนาครู)
- ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการพัฒนา
ในหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นทีป่ ฏิบัติงานเป็น
ฐาน TEPE Online
- ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการพัฒนา ผ่าน
เว็บไซต์ TEPE Online

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)
478,600

ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาฯ

260,625

62,000
210,000



3,000,000

พัฒนาฯ

ลาดับ
ที่

6

โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(ID Plan)

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
- ส่งเสริมสนับสนุนทุกโรงเรียนขับเคลื่อน PLC
อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
ผอ.สพท./ ผอ.รร./
รอง ผอ.รร./ ศน.
- ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
เข้าสู่ตาแหน่ง
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
- ส่งเสริม สนับสนุน การเข้ารับการพัฒนาและ
ประสาน การจัดการพัฒนาจากหน่วยพัฒนา
22,000 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล 1 วัน ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดทาโครงการ
1.2 ประชุมคณะทางาน
1.3 จัดทาเอกสารประกอบ
1.4 ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร 1 วัน
1.5 สรุปผลการอบรม

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

22,000

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาฯ

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้ เบิกจ่าย คงเหลือ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ (บาท)
(บาท)
ความก้าวหน้าของโครงการ

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1

การส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษา

2

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

18,000 1. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- ประชุมชี้แจงและจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- ดาเนินการคัดลอก ทร. 14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ.
2555-2558 ของเขตพื้นที่บริการ แยกเป็น
รายโรงตามเขตพื้นที่บริการ
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
- กากับ ติดตามและตรวจสอบการ
2. ดาเนินงานรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
จัดทานโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561
50,000 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
- ดาเนินการประชุมปฏิบตั ิการ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา/ครู จานวน 177 โรงเรียน ๆละ 1คน
กิจกรรมที่ 2 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
- ดาเนินการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ จานวน
9 เครือข่าย ๆ ละ 1 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 เฝูาระวังนักเรียน นักศึกษาประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม
กิจกรรมที่ 4 ติดตาม คุ้มครอง ช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 5 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา
ดีเด่น ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ



18,000

ส่งเสริมฯ



25,000

ส่งเสริมฯ

10,000

15,000

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1

2

“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร”
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

นวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero waste school)

418,000 กิจกรรมที่ 1 ครูแกนนาเข้าร่วมอบรม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ปุาราชบุรี อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี
กิจกรรมที่ 2 อบรมค่ายนักเรียน “เยาวชน
..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ปุาราชบุรี (อ่างเก็บน้าห้วยอะนะ)
อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี (พักค้างคืน)
จานวน 4 รุ่น
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 นาเสนอนิทรรศการและ
ร่วมงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้
บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตฯิ์ กรุงเทพ
100,000 1. การประชุมวางแผนการดาเนินงาน
จัดทาหลักสูตรการอบรม โดยคณะ
กรรมการฯ และคณะวิทยากร
1.1 การจัดทาหลักสูตรการอบรม/
มอบหมายหน้าที่
1.2 การประกวดผลงานโรงเรีย นปลอด
ขยะดีเด่น
1.3 การนิเทศติดตามและประเมินผล
โครงการ
1.4 การรายงานผลโครงการ



30,000



388,000



4,830

นิเทศก์ฯ

นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม
2. ปฏิบัติการภาคสนามร่วมกับครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้นานักเรียน
โรงเรียน จานวน 22 โรงเรียน
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาราชบุรี
ต. ตะนาวศรี อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
2.1 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ(Zero waste school)
2.2 การดาเนินงานธนาคารขยะ
ในโรงเรียน
2.3 ปฏิบตั ิการภาคสนามการจัดการขยะ

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
21,600

การนาเสนอผลงาน และคัดเลือก
3. โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ Best
practice ณ สนามหญ้า สปจ.ราชบุรี (เดิม)
3.1 พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
(ผอ.สพป.รบ.1)
3.2 ตัวแทนแต่ละเครือข่ายนาเสนอ Best
practice (บนเวที หรือสนามหญ้า)
3.3 สรุปผลการประกวด ประกาศและ
มอบรางวัล
4. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล



46,000

27,570

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษา

337,000 1. แจ้งนโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพฐ.
ให้ทุกกลุ่มงานทราบ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของ สพป. ราชบุรี เขต 1
3. ประสานงาน จัดเก็บรวบรวม และ
จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทา
ร่างแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
4. นาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 4 ปี และร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 เป็นรูปเล่มสมบูรณ์และ
เผยแพร่



43,000

8,600

20,000

265,400

แผนฯ

ลาดับ
ที่

โครงการ

2

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
ความต้องการงบประมาณ งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3

ติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษา
7.ผูร้ ับผิดชอบโครงการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามไตรมาส
8. ติดตามผลการดาเนินงาน
192,900 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณของโรงเรียนๆ ละ 2 คน
2.รายงานผลการดาเนินงาน
30,000 1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผล
3. สร้างเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5. จัดเก็บข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
6. บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผล
และเขียนรายงาน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
7. รายงานผลการดาเนินโครงการ
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน



ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

192,900

ผู้รับผิดชอบ

นโยบาย
และแผน
นโยบาย
และแผน



23,200





6,800

ลาดับ
ที่

โครงการ

4

พัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

5

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหาร

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

177,000

เทคโนโลยีฯ



30,000

เทคโนโลยีฯ




30,000
30,000




19,200
50,000



20,000



44,000

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

177,000 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลสาร
นักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรม
นักเรียนรายบุคคล จานวน 4 รุ่นๆ ละ
2 วัน ๆ ละ 50 คน
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการ
4. รายงานผลการดาเนินงาน
157,800 1. การติดตามการจัดหาระบบเครือข่าย
Internet ของสถานศึกษา
2.การส่งเสริมการศึกษาทางไกล (DLIT)
3.การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
4.การพัฒนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา
5.พัฒนาระบบเครือข่าย Internet ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
6.การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference)
7.การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเว็บไซด์
ของหน่วยงานภายใน
8.การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้ Google
For Education

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

6

พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์

567,000 1. ประเมินบุคลากรเพื่อขอจ้างต่อเนื่อง
2.จ้างบุคลากร

7

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560

321,300 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ค่าอาหาร จานวน 370 คนๆ ละ 250 บาท
พ.ศ. 2560”
จานวน 2 มื้อ/คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
370 คนๆ ละ 50 บาท จานวน 4 มื้อ/คน
- ค่าวิทยากร 2 คน วันละ 15,000 บาท
รวม 2 วัน
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน วันละ 2,400 บาท
รวม 2 วัน
- ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าของสมนาคุณ
144,900 1.ประเมินบุคลากรเพื่อขอจ้างต่อเนื่อง
2.จ้างบุคลากร

8
9

พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
การพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

253,370 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการนิเทศ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
1.2 สารวจความต้องการพัฒนา
1.3 จัดทาหลักสูตรการอบรมพัฒนา ประสาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ดาเนินการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ



ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

121,800 445,200

การเงินฯ

321,300

การเงินฯ

-




36,225 108,675

นิเทศก์ฯ

30,950

นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม
1.5 ประชุมสรุปผล จัดทารายงานการพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการรายงานข้อมูลและ
สารสนเทศทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 สร้างแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การรายงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด
กิจกรรมที่ 3 การวางแผนการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียน
3.2 สร้างแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษา ของโรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และรายงานผล
4.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
4.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ระดับเขตพื้นที่) ประกอบด้วย
รอง ผอ.เขต ผอ.กลุม่ ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
และประธานเครือข่าย
4.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ระดับเครือข่าย) เครือข่ายละ 3 ทีมๆ ละ
3 คน

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)



1,680



24,900



158,700

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม
4.4 ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ระดับ
เขตพื้นที่และระดับเครือข่าย
4.5 คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ระดับ
เครือข่ายออกติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
4.6 คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.รายงานผล
ติดตาม ตรวจสอบ
กิจกรรมที่ 5 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
5.1 วิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5.2 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5.3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
5.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
6.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อทาวิจัย
6.2 ดาเนินการวิจัย
6.3 รายงานผลการวิจยั
6.4 นาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
การศึกษา
กิจกรรมที่ 7 การช่วยเหลือหรือสนับสนุน
การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)



7,140



20,000



10,000

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

โครงการ

10

ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผสู้ อนดีเด่น

11

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา

12

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

7.1 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
7.2 จัดทาและรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการศึกษา
7.3 ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อหน่วยงาน
8.1 สพฐ.
8.2 สานักงานเขตพื้นที่
8.3 โรงเรียนและสาธารณชน
30,000 ดาเนินการคัดเลือกข้าราชครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
220,000 1. ประชุมเพื่อวางแผน
2.จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
3.จัดประชุมผู้บริหารประจาเดือน
100,000 1. การจัดสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
กิจกรรมองค์กร เช่น แผ่นพับ หนังสือ
วันสาคัญ
2.การจัดทาบอร์ด,ป้ายไวนิล เพือ่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อช สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3.การบบันทึกภาพและบันทึกวีดที ัศน์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม
4.การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง,
หนังสือพิมพ์
5.การประชาสัมพันธ์ข่าวบนสื่ออิเลคทรอนิกส์

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)




30,000
89,160 130,840



5,585

14,415



20,000



20,000



20,000



20,000

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาฯ
อานวยการ
อานวยการ

ลาดับ
ที่

โครงการ

13

งานมุทิตา กตัญญูผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจาปี 2561

14

พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัด
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
เขตพื้นที่การศึกษา

15

เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน

16

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต
ภาพยนตร์สั้น

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

309,050 1. ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน และ
จัดทาเอกสารประกอบการดาเนินงาน
2.ดาเนินการจัดงานมุทิตา กตัญญูผู้เกษียณ
ประจาปี 2561
28,930 1.ประชุมการปฏิบัติการกาหนดแนวทาง
การพัฒนา
2.คณะกรรมการประเมินผลงานตาม
มาตาฐานเขต ครั้งที่ 1
3 นาเสนอผลการประเมินแก่บคุ ลากรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.ทุกกลุ่มปฏิบัติงานตามภารกิจทีไ่ ด้รับ
มอบหมายและตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
5.คณะทางานของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาติดตามตรวจสอบและนิเทศ
6.จัดประชุมปฏิบัติการนาเสนอผลสาเร็จ
ของงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.สรุปผลดาเนินงาน/รายงาน
47,000 1. แต่งตั้งคณะทางาน จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
2. ประเมินผล/สรุปผลการดาเนินงาน
48,800 1. เตรียมการจัดทาเอกสาร
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการผลิตสื่อภาพยนตร์
สั้น เวลา 20 วัน

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

309,050

อานวยการ



28,930

อานวยการ



47,000

อานวยการ



48,800

อานวยการ

ลาดับ
ที่

โครงการ

17

กิจกรรมวันสาคัญ ประจาปี
2561

18

ตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

25,000 1. ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและ
วางพวงมาลา
2. ข้าราชการร่วมเดินเทิดพระเกียรติ
3. ข้าราชการร่วมทาบุญตักบาตร
50,000 1. ตรวจสอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 สอบทานระบบการควบคุมภายในของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
1.2 ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน
การบัญชีตามระบบ GFMIS
1.2.1 การเบิก-จ่ายเงิน
1.2.2 การควบคุมเงินและบัญชี
1.2.3 เงินทดรองราชการ
1.3 ตรวจสอบระบบบริหารทรัพย์สิน
1.3.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e -market)
1.3.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e -bidding)
1.3.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีสอบราคา
1.3.4 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
1.3.5 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.3.6 การควบคุมพัสดุ
1.3.7 การจาหน่ายพัสดุ

ดาเนินการ กาลัง
แล้ว
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ




ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

25,000

อานวยการ

50,000

ตรวจสอบ
ภายใน

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม
1.4 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
1.5 ตรวจสอบใบสาคัญและหลักฐานการจ่าย
(งบเดือน)
1.6 ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยาน
สู่อนาคตและกองทุน
ชลอ กองสุทธิ์ใจ เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.1 ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน
บัญชีของสถานศึกษา
2.1.1 การบริหารการเงินตามแผนปฏิบตั ิการ
2.1.2 การรับเงินและการจ่ายเงิน
2.1.3 การเก็บรักษาเงินและการนาส่งเงิน
2.1.4 การจัดทาบัญชี
2.1.5 การจัดทารายงานการเงิน
2.2 ตรวจสอบเงินอุดหนุนรายหัวและเงินอุดหนุน
ที่ได้รับจาก อปท.
2.3 ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา
2.4 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e -market)
2.4.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e -bidding)

ดาเนินการ
แล้ว

กาลัง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

19

โครงการ

พัฒนาศักยภาพระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในสถานศึกษา

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้ เบิกจ่าย คงเหลือ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ (บาท)
(บาท)
ความก้าวหน้าของโครงการ

กิจกรรม

2.4.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปด้วยวิธีสอบราคา
2.4.4 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
2.4.5 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.4.6 การควบคุมพัสดุ
2.4.7 การจาหน่ายพัสดุ
3. ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา
- การดาเนินงานตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี
15 ปี)
4. ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
81,900 1. สื่อสารและสร้างความเข้าใจการจัดทารายงาน
ประเมินตนเอง SAR ในการกากับติดตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อให้ได้คณ
ุ ภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศไว้
1.1 ประชุมจัดทาร่างรายงานประเมินตนเอง SAR
ตามระบบประกันคุณภาพภายในรูปแบบเอกสาร
และเอกสารออนไลน์
1.2 ประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพเรื่องการจัดทารายงานประเมินตนเอง
SAR ตามระบบประกันคุณภาพภาย จานวน
175 แห่ง
1.3 สังเคราะห์ผลประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา



81,900

นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม
2. นิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสู่ความเข้มแข็ง
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
2.3 คณะกรรมการฯ ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ
เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4
3.1 จัดทารายงานผลการประเมินภายนอก
รอบที่ 1 - 3 แจกทุกโรงเรียน
3.2 จัดทาหลักสูตรและประสานวิทยากร
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินภายนอกรอบ 4 โรงเรียนละ
3 คน ผู้บริหาร/ครูปฐมวัย/
ครูพื้นฐาน
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน
3.5 คณะกรรมการฯ ดาเนินการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
3.6 ประสานงานกับ สมศ.
3.7 สรุปประเมินผลและรายงานผล
โครงการ

ดาเนินการ
แล้ว

กาลัง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่
20

21

โครงการ
เสริมสร้างจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(เขตสุจริต)

พัฒนาโรงเรียนประชารัฐ/
โรงเรียนดีประจาตาบล

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

ความก้าวหน้าของโครงการ
กิจกรรม

247,780 1. ประชุมคณะกรรมการการดาเนินงาน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ ITA เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สพป.ราชบุรี เขต 1
3.จัดประชุมเตรียมการรองรับการประเมิน
เขตสุจริต (ITA)
4.การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ
ขับเคลื่อนเขตสุจริต
5.ขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต
6.นิเทศ ติดตามและประเมินผล
7.สรุปผลการดาเนินงาน
181,100 กิจกรรมที่ 1 การกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนดีประจาตาบล
1) อบรมปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี
ประจาตาบล ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการจานวน 38 แห่ง จานวน 76 คน
2) นิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ตามตัวชี้วัดและหนึ่งโรงเรียน หนึง่ ผลิตภัณฑ์
จานวน 38 แห่ง
3) ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจาตาบล
จานวน 8 แห่ง
4) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ รงเรียนดีประจา
ตาบล มอบโล่ความยั่งยืนโรงเรียนดีประจา
ตาบล จานวน 38 แห่ง รวม 90 คน

ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
นิเทศก์ฯ







10,350
17,430
200,000
20,000
116,100

นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่

22

โครงการ

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและ
วัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทางโรงเรียนประชารัฐ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ จานวน 4
ครั้ง จานวน 23 แห่ง รวม 60 คน
2) นิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ตามตัวชี้วัดจานวน 23 แห่ง
3) สัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนประชารัฐ ร่วมกับ School
partner
1,167,600 กิจกรรม ๑ สร้างคนดีให้บ้านเมืองด้วย
ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ของ
โครงการ การสร้างความรับรู้และความ
ตระหนักของความเป็นผู้นาด้านคุณธรรม
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรม ๒ เสริมสร้างคุณธรรมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดอบรมครูทุกคน ให้มีความรู้ความเข้าไป
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมใน
โรงเรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
- การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
ของนักเรียน
- การจัดค่ายคุณธรรมในโรงเรียน
- การสร้างอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม
ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของจังหวัดคุณธรรม

ความก้าวหน้าของโครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
เบิกจ่าย
คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
(บาท)
(บาท)
65,000




1,167,600

นิเทศก์ฯ

ลาดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

กิจกรรม
รุ่นที่ ๑ สังกัด สพป. ราชบุรี เขต ๑
รุ่นที่ ๒ สังกัด สพป.รบ.๒
รุ่นที่ ๓ สังกัด สพม.๘ (ราชบุรี)
กิจกรรม ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
โรงเรียนคุณธรรมจัดสรรงบประมาณ
สาหรับเป็นค่าวัสดุให้โรงเรียนทุกแห่ง
เพื่อให้ผู้บริหารและครูนาความรู้ทไี่ ด้รับ
ลงสู่ผเู้ รียนมุ่งเน้นให้เกิดคุณธรรมทั่วทั้ง
โรงเรียนโดย จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่น
-การบูรณาการในกิจกรรมการสอน
โดยเน้นการปฏิบตั ิจริง
-การจัดทาโครงงานคุณธรรมของ
นักเรียน
-การจัดค่ายคุณธรรมให้แก่นักเรียน
-การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมใน
โรงเรียน
กิจกรรม ๔ นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๔.๑ เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาคัดเลือกโรงเรียน
คุณธรรมต้นแบบ
4.2 โรงเรียนต้นแบบของแต่ละ
สังกัดนาเสนอผลงาน และร่วมแสดงผล
งานกับกิจกรรมจังหวัดคุณธรรม
๔.3 ตัวแทนทุกโรงเรียนของทุก
สังกัดร่วมกิจกรรมชมผลงาน

ความก้าวหน้าของโครงการ
ดาเนินการ กาลัง
ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

