งบหน้าการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ไตรมาสที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใข้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน(O-NET)เป็ นฐาน
การแข่ งขั นงานศิลปหั ตกรรมนักเรียน
พัฒนาศักยภาพบุ คลากรทางการศึกษา
เสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ(นิติสัญจร)
พัฒนาครูสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว.21/2560

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา
รวมงบประมาณ

1
2
3
4
5
6

พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชา
พัฒนาศักยภาพการปฏิ บัติงานของผู้บริหารการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการบริหารแนวใหม่เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการเขตพื้ นทีต่ ามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ

ดาเนินงานระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาเครือข่ ายเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
รวมงบประมาณ

1
2
3
1
2
8

ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
เพิ่มศักยภาพการวางแผนพัฒนาการศึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน
พัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็ นครูมืออาชีพ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

850,000
400,000
255,860
133,000
150,000
102,200
1,891,060
256,100
71,000
45,000
21,000
99,840
140,000
632,940
247,020
62,800
200,000
250,000
250,000
98,350

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
อยู่ ระหว่างดาเนินการ
อยู่ ระหว่างดาเนินการ
อยู่ ระหว่างดาเนินการ
อยู่ ระหว่างดาเนินการ
อยู่ ระหว่างดาเนินการ
อยู่ ระหว่างดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ
นายไพโรจน์ รุจริ ะวิจกั ขณ์
นายไพโรจน์ รุจริ ะวิจกั ขณ์
นางสุนยี ์ ชัยวงษ์
นายสาเภา ทวีผล
นางกาญจนา ศุภรานนท์
นางเพชรา จาเนียรกุล
นางฑิมพิกา ญาทิป
นางสุนยี ์ ชัยวงษ์
นางสาวกนกกร จามร
นางสาวกนกกร จามร
นางพัทธวรรณ นาคหมื่นไวย
นายวงศ์ประสิทธิ์ สังสีมา
นายยุ ทธศักดิ์ จันณรงค์
นายสมุทร สันติธรรมพงศ์
นางศุภวัฒน์ อุนารัตน์
นางภรณ์นภั ส มากแสงสิริ
นางภรณ์นภั ส มากแสงสิริ
นางสุนยี ์ ชัยวงษ์

งบหน้าการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ไตรมาสที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

9
10
11
15
16
17

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
เสริมสร้างความเข้ มแข็ งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พัฒนาระบบบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบั ญชีของสถานศึกษา
องค์กรแห่ งความเป็ นเลิศ
รวมงบประมาณ

428,605
200,000
87,600
84,360
131,050
436,215
2,476,000

ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ
ยั งไม่ดาเนินการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

5,000,000

นางสุคนธร หวังกลุ่มกลาง ผู้รายงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
26 มิถุนายน 2561

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสุนยี ์ ชัยวงษ์
นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนิน
นางสุจติ ร บารุงสวัสดิ์
นางสาวสมิตานันท์ เมฆมณี
นางประภา ทองดอนน้อย
นโยบายและแผน

นางภรณ์นภัส มากแสงสิริ ผู้รับรอง
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
26 มิถุนายน 2561

แบบกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1
ไตรมำสที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561
ชื่อโครงการ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 2
ลักษณะโครงการ
ลักษณะกิจกรรมตาม OUC
งานบริหารที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ที่
1.

ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน(O-NET) เป็นฐาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อย 165
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ และคณะ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชีวัด
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
สนับสนุนงบประมาณให้ ศูนย์พัฒนา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา ร้อยละ80
850,000.- 850,000.สนับสนุน
คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปี
งบประมาณให้
ทางการเรียนตามสภาพปัญหาและความ ที่ 3 ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ศูนย์พัฒนา
ต้องการ
ทางการเรียนจากผลการ
คุณภาพการศึกษา
ทดสอบทางการศึกษา
จานวน 16 ศูนย์
ระดับชาติพื้นฐาน(O-NET)
และศูนย์ขยาย
มีคะแนนเฉลี่ยต่าได้รับ
โอกาส
กิจกรรม

ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
ผลการดาเนินงาน
ตัวชีวัด
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
และข้อเสนอแนะ
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 16 ศูนย์ การพัฒนา ได้รับการ
เพื่อยกระดับ
ศูนย์ละ 50,000 บาท
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
- เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส จานวน กลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียนตามสภาพ
50,000 บาท
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ปัญหาและความ
วิทยาศาสตร์ และสาระการ
ต้องการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ร้อยละ80
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ทุกโรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ประเมินผลนักเรียน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ใน
4 วิชาหลัก และเข้าใจระบบ
การวัดและประเมินผลในชั้น
เรียนได้ถูกต้อง
กิจกรรม

นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ ผู้รายงาน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ
ผู้รับรอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

แบบกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1
ไตรมำสที่ 1-2 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561
ชื่อโครงการ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 2
ลักษณะโครงการ
ลักษณะกิจกรรมตาม OUC
งานบริหารที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ที่
1.

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

โครงการต่อเนื่อง
รหัสกิจกรรมย่อย 165
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ และคณะ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

กิจกรรม
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยและค่าพาหนะ
สาหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-23
ธันวาคม 2560
-ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระสานงานและ
คณะทางาน
-สนับสนุนค่าใช้จา่ ยเป็นค่าพาหนะ
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับภาค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ
ผลผลิต (Outputs)
- การคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
สถานศึกษา เป็นตัวแทน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
- เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชีวัด
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
400,000.- 374,295.- 25,705.- สนับสนุนค่าใช้จา่ ย
และค่าพาหนะ
สาหรับโรงเรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 21-23
ธันวาคม 2560 และ

ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

ที่

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ของโครงการ

- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยและค่าพาหนะ
ของตัวแทนนักเรียน และคณะทางาน
เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ระหว่าง
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์
ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปทุมธานีและเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
-ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระสานงานและ
คณะทางาน
-ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะ โรงเรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารการจัด
การศึกษา ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

นายไพโรจน์ รุจิระวิจักขณ์ ผู้รายงาน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชีวัด
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ

ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

สนับสนุนค่าใช้จา่ ยและ
ค่าพาหนะ ของตัวแทน
นักเรียน และคณะทางาน
เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชาติ ระหว่างวันที่
11-13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปทุมธานีและเขต
ปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร

นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ
ผู้รับรอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

แบบกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1
ไตรมำสที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
ชื่อโครงการ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 3
ลักษณะโครงการ
ลักษณะกิจกรรมตาม OUC
งานบริหารที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการใหม่
รหัสกิจกรรมย่อย 162
กลุม่ บริหารงานบุคคล
นางสุนีย์ ชัยวงษ์ และคณะ
1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จ
ตัวชีวัด
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
ของโครงการ

1. พัฒนาทีมงาน โดยใช้กระบวนการจิต ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละ 100
ศึกษา PLC และกิจกรรม OD
บุคลากรผูป้ ฏิบัติงานในสานักงาน
(Organization Development)
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ได้รับการ
พัฒนาด้านแนวคิด โดยใช้
กระบวนการจิตศึกษา การพัฒนา
ทีมงาน โดยกระบวนการทางาน
เป็นทีม เพื่อให้เกิดความสามัคคี
การมีส่วนร่วมในองค์กร

255,860.-

244,138.-

11,722.-

บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1
มีความรัก ความสามัคคี
มีการทางานเป็นทีม

ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาได้ทงั้ หมด
เนื่องจากมีภาระ
งานเร่งด่วนและเป็น
วันเดียวกันกับกรจัด
กิจกรรม

ที่

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ของโครงการ

กิจกรรม

ผลลัพธ์ (Outcomes)
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 มีขวัญและ
กาลังใจมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่องาน
หน่วยงาน ผู้บริหาร เพื่อร่วมงาน
ผู้มาใช้บริการ มีความรับผิดชอบ
ในงาน ประสานประโยชน์เพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศของ
องค์กร

นางสุนีย์ ชัยวงษ์ ผู้รายงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
(รักษาการผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
มีทัศนคติที่ดีต่องาน
หน่วยงาน ผู้บริหาร เพื่อ
ร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ
มีความรับผิดชอบในงาน
ประสานประโยชน์เพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็น
เลิศขององค์กร

ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
แจ้งกาหนดการ
ดาเนินงานล่วงหน้า
เพื่อให้ทุกคนเตรียม
ตัวเข้ารับการพัฒนา
ตามกาหนด

นายเผด็จศึก โชติกลาง
ผู้รับรอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

แบบกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1
ไตรมำสที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
ชื่อโครงการ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 3
ลักษณะโครงการ
ลักษณะกิจกรรมตาม OUC
งานบริหารที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่
1.

กิจกรรม
จัดอบรมเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ(นิติสัญจร)
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการใหม่
รหัสกิจกรรมย่อย 162
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสาเภา ทวีผล
เมษายน 2561 – กันยายน 2561
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ของโครงการ
ตัวชีวัด
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัด จานวน
2,366 คน

นายสาเภา ทวีผล
นิติกร ชานาญการพิเศษ
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ผู้รายงาน

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง
ในสังกัด ร้อยละ 90 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ

133,000.-

133,000.-

-

อบรมพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลกรทางการศึกษา
พนักงานราชการและ
ลูกจ้าง 2,366 คน รวม
16 ศูนย์

นางกาญจนา ศุภรานนท์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
งบประมาณน้อย
มาก ได้รับเพียง
ศูนย์ละ 8,000 บาท
ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
การจัดอบรม
สาหรับ 2,366 คน
รวม 16 ศูนย์

ผู้รับรอง

แบบกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1
ไตรมำสที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561
ชื่อโครงการ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 3
ลักษณะโครงการ
ลักษณะกิจกรรมตาม OUC
งานบริหารที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ที่

กิจกรรม
จัดอบรมสัมมนาวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม่ ว21/2650
ณ โรงแรมสตาร์เวลล์
บาหลี รีสอร์ท อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

พัฒนาครูสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการใหม่
รหัสกิจกรรมย่อย 162
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางกาญจนา ศุภรานนท์ และคณะ
มีนาคม – เมษายน 2561
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ของโครงการ
6.1 ผลผลิต (Outputs)
จานวนผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูที่เข้ารับการ
อบรมสัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินวิทยฐานะ
แนวใหม่ (ว21/2560)

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ตัวชีวัด
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
248 คน

150,000.-

150,000.-

-

ผลการดาเนินงาน
การดาเนินการประชุมชี้แจง
การขอมีหรือเลี่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
ว21/2560 โดยจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน
วิทยฐานะแนวใหม่
ว 21/2560
เป็นเรื่องใหม่ที่ครูและ
ผู้บริหาร สถานศึกษา
ต้องเร่งทาความรู้และ

ที่

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ของโครงการ
6.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
จานวนผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครู สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้
ข้าราชการครูในสถานศึกษา
เกิดความเข้าใจในการทา
วิทยฐานะและผลงานทาง
วิชาการ

นางกาญจนา ศุภรานนท์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ผู้รายงาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
143 โรง

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
และข้าราชการครูใน
สังกัด โรงเรียนละ 2 คน
รวมจานวน 286 คน
คณะทางาน/วิทยากร
จานวน 34 คน รวม
ทั้งสิ้น 320 คน มีผลการ
ประเมิน ความพึงพอใน
ต่อการประชุมชี้แจง
ในระดับที่พึงพอใจมาก

ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ความเข้าใจ ซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลา
ดังนั้นควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการ
อบรมและควร
ให้ข้าราชการครู
ทุกราย
เข้ารับการอบรม

นายไพศาล ประทุมวงศ์
ผู้รับรอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

แบบกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 1
ไตรมำสที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
ชื่อโครงการ
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 4
ลักษณะโครงการ
ลักษณะกิจกรรมตาม OUC
งานบริหารที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ที่
1.

กิจกรรม
ฝึกอบรมผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูที่ทาหน้าที่
ฝ่ายปกครองที่ยังไม่ได้รับ
การอบรมและแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา จานวน 2 วัน
ผู้เข้ารับการอบรม 74 คน

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ใหม่
รหัสกิจกรรมย่อย 164
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางเพชรา จาเนียรกุล และ นางสุจิตร บารุงสวัสดิ์
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ
ผลผลิต (Outputs)
ครูที่ทาหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือครู
แนะแนว มีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และบทบาท
หน้าที่ของพนักงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ค่าเป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค
ผลการดาเนินงาน
ตัวชีวัด
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
และข้อเสนอแนะ
74 คน
102,200.- 102,200.นักเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1
ได้รับสิทธิและโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษา
อย่างทั่งถึง เป็นพลเมือง
ดี ลดปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน

ที่

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ
ผลลัพธ์ ( Outcomes)
นักเรียน และนักศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ได้รับสิทธิและโอกาสเสมอภาคกัน
ในการเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง
เป็นพลเมือง

นางสุจิตร บารุงสวัสดิ์
ผู้รายงาน
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น ที่ใช้ครั้งนี้
คงเหลือ
และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปัญหากาติดเชื้อเอดส์
และสิ่งเสพติด
ร้อยละ 100

นางเพชรา จาเนียรกุล
ผูร้ ับรอง
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

