รายงานการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

รายงานการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
สภาพการดําเนินงาน
ความสอดคลอง
โครงการ/กิจกรรม
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
ยุทธศาสตร
ของโครงการ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ติดตามประเมินคุณธรรมความ
1
ผลสําเร็จของติดตาม

การเบิก
โปรงใสในการดําเนินงานของ
ประเมินคุณธรรมความ
หนวยงานภาครัฐ
โปรงใสในการดําเนินงาน งบประมาณ
15,000.ของหนวยงานภาครัฐ
ใชหมด
กลุมนิเทศฯ
โครงการเสริมสราง
คงเหลือ
(นายนนทิศักดิ์ ผาผาย)
คุณธรรม จริยธรรมและ จํานวน
ธรรมาภิบาล ใน
4,500 บาท
สถานศึกษา “โครงการ
เขตสุจริต”จาก สพฐ.

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

บุคลากร และเจาหนาที่
ของ สพป.สระบุรี เขต 2
จํานวน 50 คน ไดรับ
การประเมินคุณธรรม
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ

บุคลากร และเจาหนาที่
ของ สพป.สระบุรี เขต 2
มีคุณธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ถูกตองและ
ปองกันการทุจริตในหนาที่

-

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หนา | 2

ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
นิเทศติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

1

กลุมนิเทศฯ
(นายดุสติ จันทรศรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปการศึกษา 2560
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี)

2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
1. รอยละของโรงเรียนที่
ไดรับการนิเทศ
- การนิเทศภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2560
- การนิเทศภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2561
2. ศึกษานิเทศก
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน
และกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
สอดคลองกับครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา
1. นักเรียนที่ผานการ
ประกวด/แขงขัน
เปนตัวแทนเขารวมการ
ประกวด/แขงขันระดับ
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ไดรับรางวัล
เหรียญทอง 106 กิจกรรม
(ชนะเลิศ 8 กิจกรรม /
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จํานวน 3 กิจกรรม และ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เชิงปริมาณ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
1. การนิเทศภาคเรียนที่ 2

การเบิก
ปการศึกษา 2560
งบประมาณ
1.1 โรงเรียนกลุม
50,000.เปาหมาย จํานวน 61
ใชหมด
โรงเรียน ไดรับการนิเทศ
คงเหลือ
ติดตามทุกโรงเรียน
จํานวน
..............บาท
1.2 โรงเรียนในสังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2 กลุม
ทัว่ ไป ทั้งหมด 78
โรงเรียน ไดรับการนิเทศฯ
ติดตามทุกโรงเรียน ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

1. โรงเรียนกลุม เปาหมาย
จํานวน 61 โรงเรียน ไดรับ
การนิเทศติดตามทุก
โรงเรียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น
2. โรงเรียนในสังกัด สพป.
สระบุรี เขต 2 กลุมทั่วไป
ทั้งหมด 78 โรงเรียน ไดรับ
การนิเทศฯ ติดตามทุก
โรงเรียนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น


การเบิก
งบประมาณ
180,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
4,140 บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

ตัวแทนนักเรียนในสังกัด
สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึกษา
สระบุ รี เขต 2 จํ า นวน
213 กิ จ กรรม นั ก เรี ย น
759 คน ครู 376 คน
จากสถานศึกษาในสังกัด
ที่เปนตัวแทน จํานวน 66
แหง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1. ตั ว แทนนั ก เรี ย นได เ ข า
ร ว มประกวด/แข ง ขั น งาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น
ระดั บ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก
2. นั ก เรี ย นและครู ได มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ระดับภูมิภาค
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปการศึกษา 2560
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี)

2

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
จํานวน 5 กิจกรรม)
เหรียญเงิน 72 กิจกรรม
เหรียญทองแดง 29
กิจกรรม และเขารวม 23
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 230
กิจกรรม ไดลําดับที่ 13
2. นักเรียนเปนตัวแทน
เขารวมประกวด/แขงขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ
ปการศึกษา 2560
จํานวน 16 กิจกรรม
นักเรียนที่ผานการ
ประกวด/แขงขัน
ระดับชาติ ไดรับรางวัล
เหรียญทอง 10 กิจกรรม
(ชนะเลิศ 2 กิจกรรม และ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จํานวน 2 กิจกรรม)
เหรียญเงิน 5 กิจกรรม
เหรียญทองแดง 1
กิจกรรม 1 รวมทั้งสิ้น 16
กิจกรรม ไดลําดับที่ 50

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีนักเรียน
ที่ผานการคัดเลือกเปน
ตัวแทนนักเรียน 72 คน
ครู 30 คน จํานวน
กิจกรรม 16 รายการ
เขารวมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ป
การศึกษา 2560

1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีตัวแทน
นักเรียนไดเขารวมประกวด/
แขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ
2. นักเรียนและครู ไดมี
โอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู
กิจกรรมการประกวดและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับชาติ

ปญหา/อุปสรรค


การเบิก
งบประมาณ
60,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
8,860 บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
สรรหาลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ยาม)
กลุมบริหารงานบุคคล
(นางอาทิตยา นาคมาลี)

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
ยุทธศาสตร
เชิงปริมาณ
ของโครงการ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
3
1. การดําเนินการคัดเลือก
ไดลูกจางชั่วคราว

การเบิ
ก
เปนไปดวยความเรียบรอย
ตําแหนงยาม ปฏิบตั ิ
งบประมาณ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
หนาที่ใน สพป. จํานวน
2,900.2. ทําสัญญาจางผูผานการ
1 ราย
ใชหมด
คัดเลือกไดรอยละ 100
คงเหลือ
ของจํานวนอัตราวาง
จํานวน
ความสอดคลอง

ผลการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

ไดบุคลากรที่มคี วามรู
ความสามารถตรงตาม
วัตถุประสงค

......-.....บาท

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ค. (2) ตําแหนงนักทรัพยากร
บุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ

3

กลุมบริหารงานบุคคล
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)

ประชุมสัมมนาการประเมินผล
สัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถานศึกษารุนใหม

3

1. การดําเนินการสอบ
คัดเลือกเปนไป อยาง
เรียบรอย บริสุทธิ์ โปรงใส
ยุติธรรม
2. ไดบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตร 38ค
(2) ตําแหนงนักทรัพยากร
บุคคล ที่มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่มีมีความยาก
มาก ความยุงยากซับซอน
หรือตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาที่ยากมาก
ผูอํานวยการสถานศึกษา
รุนใหม มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ

การเบิก
งบประมาณ
11,210.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท


การเบิก
งบประมาณ
45,100. ใชหมด

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)


อยูระหวาง
ดําเนินการ
เบิกจาย

มีผูผา นการคัดเลือก
จํานวน 3 ราย

บรรจุแตงตั้งจํานวน 1
อัตรา ผูคดั เลือกไดลําดับ
ที่ 1

ประชุมสัมมนาการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานของ ผอ.รร.
รุนใหม จํานวน 27 คน

ผอ.รร.จํานวน 27 โรงเรียน
สามารถปฏิบัตหิ นาที่ได
อยางเต็มศักยภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
ไดตามที่กําหนด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การจัดกิจกรรมในชวง
ระยะเวลากําหนด ตอง
เพิ่มระยะเวลาและ ควร
ใหผอ.รร.ไดเสนอ
ผลงานบนเวทีทุกคน
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(นางวัชรากร เคยบรรจง)
สรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปน
พนักงานราชการทัว่ ไป ตําแหนง
ครูผสู อน

3

กลุมบริหารงานบุคคล
(นางอาทิตยา นาคมาลี)
คัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน
ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง
พนักงานพิมพดีด

3

กลุมบริหารงานบุคคล
(นางอาทิตยา นาคมาลี)
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ
จัดจางเปนพนักงานราชการ
ตําแหนงครูผูสอน
กลุมบริหารงานบุคคล
(นางอาทิตยา นาคมาลี)

3

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ประสิทธิผล ผานการ
ประเมิน 100%
1. กระบวนการดําเนินการ
คัดเลือกเปนตามหลักเกณฑ
2. ผูผานการคัดเลือก เปน
ผูผานเกณฑการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑที่ สพป.
สระบุรี เขต 2 กําหนด
1. กระบวนการดําเนินการ
คัดเลือกเปนตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
2. ผูผานการคัดเลือก เปน
ผูผานเกณฑการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ ที่ สพป.
สระบุรี เขต 2 กําหนด
1. กระบวนการดําเนินการ
สรรหาเปนตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
2. ผูผานการสรรหา เปนผู
ผานเกณฑการสรรหาตาม
หลักเกณฑ ที่ สพป.สระบุรี
เขต 2 กําหนด

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

และรวมกันเสนอแนะ
เปนบทสรุป

 คงเหลือ
จํานวน
10,200 บาท


การเบิก
งบประมาณ
9,100. ใชหมด
 คงเหลือ
จํานวน
.....-......บาท


การเบิก
งบประมาณ
5,000. ใชหมด
 คงเหลือ
จํานวน
.......-....บาท


การเบิก
งบประมาณ
9,200.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
......-.....บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

ปญหา/อุปสรรค

ไดพนักงานราชการ
ปฏิบัติหนาที่ครูผสู อน
จํานวน 3 ราย

ไดบุคลากรที่มคี วามรู
ความสามารถปฏิบัติหนาที่
ครูผสู อนตรงตาม
วัตถุประสงค

1. ไดพนักงานพิมพดีด
ขึ้นบัญชีไว จํานวน 6
ราย
2. ผูผานการคัดเลือก
ตําแหนงพนักงาน
พิมพดีดปฏิบตั ิหนาที่ใน
สพป. จํานวน 1 ราย
ไดบุคลากรครบตาม
จํานวนที่ตองการ

ไดบุคลากรที่มคี วามรู
ความสามารถตรงตาม
วัตถุประสงค

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ไดบุคลากรที่มคี วามรู
ความสามารถ
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โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
สรรหาบุคคลเพื่อจัดจางเปน
ลูกจางชั่วคราวในสถานศึกษา
กลุมบริหารงานบุคคล
(นางอาทิตยา นาคมาลี)

การฝกประสบการณการนิเทศ
การศึกษา
กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(นางสาววงเดือน หนชัย)

สภาพการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
ยุทธศาสตร
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ของโครงการ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
3
1.กระบวนการดําเนินการ
1. ไดมีเจาหนาที่ธุรการ ไดบุคลากรที่มคี วามรู

การเบิ
ก
คัดเลือกเปนตามหลักเกณฑ
โรงเรียนขึ้นบัญชีไว
ความสามารถตรงตาม
งบประมาณ
ที่กําหนด
จํานวน 18 ราย และ
วัตถุประสงค
32,000.2. ผูผานการคัดเลือก เปน
บุคลากรวิทยาศาสตร
 ใชหมด
ผูผานเกณฑการคัดเลือก  คงเหลือ
ขึ้นบัญชี จํานวน 22 ราย
ตามหลักเกณฑที่ สพป.
2. ไดบุคลากรปฏิบัติ
จํานวน
สระบุรี เขต 2 กําหนด
หนาที่ในสถานศึกษา
510 บาท
3. สถานศึกษามีอัตรา
ตําแหนงเจาหนาที่ธรุ การ
กําลัง พนักงานราชการ
โรงเรียน จํานวน 5 ราย
ครูผสู อน ลูกจางที่ปฏิบตั ิ
และบุคลากรวิทยาศาสตร
หนาที่อื่น สถานศึกษา
จํานวน 2 ราย
จัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพมากขึ้น
3
ขาราชการครูและ
ขาราชการครูและ
ขาราชการครูและบุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา ผู การเบิก
บุคลากรทางการศึกษาผู ทางการศึกษาผูผา นการ
งบประมาณ
ผานการคัดเลือกเพื่อ
ผานการคัดเลือกเพื่อ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและ
63,800.บรรจุและแตงตั้งใหดํารง
บรรจุและแตงตั้งใหดํารง แตงตั้งใหดํารงตําแหนง
 ใชหมด
ตําแหนงศึกษานิเทศก
ตําแหนงศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก ไดรับ
 คงเหลือ
สามารถวางแผนงานการ จํานวน
จํานวน 10 คน
ประสบการณจริง และ
นิเทศการศึกษา การ
สามารถวางแผนงานการ
12,290 บาท
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นิเทศการศึกษา การพัฒนา
และการติดตาม
คุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินผลการพัฒนา
ติดตาม ประเมินผลการ
คุณภาพการศึกษาไดอยาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได
มีประสิทธิภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ
ความสอดคลอง

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ปญหา/อุปสรรค

-
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
จางที่ปรึกษาดานกฎหมายปฏิบัติ
หนาที่นิติกร

3

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
การดําเนินงานเกีย่ วกับ
งานวินัยและนิติการ
ของ สพป.สระบุรี เขต 2

กลุมบริหารงานบุคคล
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)

สภาพการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
อัตราจาง จํานวน 1 ราย สพป.สระบุรี เขต 2

การเบิก
เริ่มวันที่ 1 เมษายน –
มีที่ปรึกษาดานกฎหมาย
งบประมาณ
30 กันยายน 2561
สามารถใหคําแนะนํา การ
60,000.ดําเนินการทางวินัยไดอยาง
ใชหมด
มีประสิทธิภาพ
คงเหลือ

ปญหา/อุปสรรค

จํานวน
..............บาท

สงเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล

3

1. การดําเนินการบริหาร
งานบุคคล ถูกตอง
รวดเร็ว ครบถวน เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินการ

3

สพป.สระบุรี เขต 2 มี
ขอมูลในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอด
ทั้งมีกระบวนการบริหาร
จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอยางมี

กลุมบริหารงานบุคคล
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(นางสาววงเดือน หนชัย)

การเบิก
งบประมาณ
32,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท
การเบิก
งบประมาณ
62,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

จัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับการ
ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค




คาดวาจะเสร็จ
สิ้นโครงการ
ประมาณเดือน
กรกฎาคม
2561

1. ขอมูลการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 20
เลม
2. บุคลากรในสังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2
จํานวน 55 คน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1. สพป.สระบุรี เขต 2
มีขอมูลการบริหารจัดการ
ศึกษาที่มีความชัดเจน
โดดเดน ครอบคลุม
สอดคลองกับภารกิจ
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. บุคลากรในสังกัด สพป.
สระบุรี เขต 2 สามารถ
วางแผน ปรับปรุง แกไข
พัฒนา และขับเคลื่อน
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว (Home School)

4

ครอบครัวจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
และผูเ รียนมีความรู
ทักษะ ความสามารถ
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
การเรียนรูและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

1. ผูบริหาร ครู ผูปกครอง
ชุมชน มีสวนรวม ในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. สพป.สระบุรี เขต 2 มี
การติดตาม ประเมินผล
การดูแลใหความ
ชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
1. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางกชพร ศิริปรุ)

ติดตามและชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด ประจําป
งบประมาณ 2561
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางรุจิกร วุฒิศาสตร)
นิเทศ ติดตามการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
และเฝาระวังปองกันสารเสพติดฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ประสิทธิภาพ และเปนที่
ยอมรับของบุคคลและ
หนวยงานอื่น

4

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

กระบวนการบริหารจัด
การศึกษาตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การเบิก
งบประมาณ
10,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท




การเบิก
งบประมาณ
20,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
2,000 บาท

การเบิก
งบประมาณ

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)



สงเสริม สนับสนุน
ผูจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัวใน
สังกัด สพป.สระบุรี เขต
2 จํานวน 1 ครอบครัว

- ครอบครัวจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
และผูเ รียนมีความรู ทักษะ
ความสามารถคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู
และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551
นักเรียนโรงเรียนใน
นักเรียนไดรับการชวยเหลือ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ ตรงตามความตองการและ
การศึกษาประถมศึกษา มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น
สระบุรี เขต 2 จํานวน
5 อําเภอ ๆ ละ 1 คน
รวม 5 คน
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1. โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนา | 9

ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางรุจิกร วุฒิศาสตร)

ประเมินและคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
สพฐ.รุนที่ 6

4

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางกรกนก ชุมใจศรี)
ประชุมเครือขายการตรวจ
ติดตามเฝาระวังความประพฤติ
นักเรียน

4

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
การศึกษาในสังกัด ไดรับ
การตรวจหาสารเสพติด
2. สถานศึกษา
ดําเนินงานหองเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
3. สถานศึกษา
ดําเนินงานตามกระบวน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และคัดกรอง
นักเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 มีโรงเรียน
ตนแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี สพฐ. รุนที่ 6
และสามารถเปนแหลง
เรียนรูของครู นักเรียน
ผูปกครอง และชุมชนได
1. พนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
20,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

การเบิก
งบประมาณ
10,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

การเบิก
งบประมาณ

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)



ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2

สระบุรี เขต 2 มีการ
ดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเปน
ระบบ
2. นักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาใน
สังกัด หางไกลจากยาเสพ
ติด
3. ผูบริหารสถานศึกษา
สงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
เพื่อดําเนินงานใหมีหองเรียน
สีขาว
-

อยูระหวางแจงโรงเรียน
สมัครเขารวมโครงการฯ

พนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

- สพป.สระบุรี เขต 2
สถานศึกษา และภาคี
เครือขายมีแผนติดตามเฝา

ปญหา/อุปสรรค

- เรื่องเวลาของการออก
ตรวจพื้นที่ เนื่องจาก
เจาหนาที่ พสน.คือ
หนา | 10

ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางการะเกต นิยมธรรม)

ทบทวนเขตพื้นที่บริการและสํา
มะโนประชากรวัยเรียน
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางกชพร ศิริปรุ)

4

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
มีแผนและแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาทีส่ ามารถ
ปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เด็กนักเรียนทุกคนมี
โอกาสทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น มีภูมิคมุ กันทาง
สังคม มีความประพฤติที่
เหมาะสม

- โรงเรียนในสังกัดมี
ฐานขอมูลในการเกณฑ
เด็กในเขตพื้นที่บริการที่
รับผิดชอบของโรงเรียน
เขาเรียน ตาม ทร.14
ประชากรวัยเรียนเขา
เรียนไดอยางทั่วถึง

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

33,600. ใชหมด
 คงเหลือ
จํานวน
.....-......บาท

เจาหนาที่ (พสน.)
โรงเรียนในสังกัด จํานวน
139 คน เขารวมประชุม
จัดทําแผนการตรวจ
ติดตามเฝาระวัง
พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม
ของนักเรียนในสังกัด
สพป.สระบุรี เขต 2

คุณครู ตองทําหนาที่
สอนและมีภาระงานที่
ไดรับมอบหมายงาน
จากผูบังคับบัญชา
ผูบริหาร จึงมีเวลาใน
การออกตรวจคอนขาง
จํากัด



โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
มีเขตบริการที่เปน
ปจจุบันและมีฐานขอมูล
ในการเกณฑเด็กเขา
เรียน ชั้น ป.1 ในป
การศึกษา 2561

ระวังพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียนใน
สังกัด
- สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียน และเจาหนาที่
(พสน.) สพป.สระบุรี เขต 2
นําแผนไปใชในการเฝาระวัง
ติดตามความประพฤติ
นักเรียน และแกไขปญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
ในสังกัด
- โรงเรียน นักเรียน
ในสังกัดมีพฤติกรรมดี
ไมเสี่ยงตอการเกิดปญหา
ตาง ๆ ในสังคม
1. โรงเรียนในสังกัดมี
ฐานขอมูลในการเกณฑเด็ก
ในเขตพื้นที่บริการที่
รับผิดชอบของโรงเรียนเขา
เรียนตาม ทร.14
2. สพป.สระบุรี เขต 2
มีขอมูลสํามะโนประชากร
วัยเรียนที่เกิดป พ.ศ. 2555
- 2557 เขาเรียนชั้นอนุบาล
1 – อนุบาล 3 และเด็กที่

การเบิก
งบประมาณ
10,000. ใชหมด
 คงเหลือ
จํานวน
......-......บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

-
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร

การแขงขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธชุมชนในพื้นที่

4

บุคลากรใน สพป.สระบุรี
เขต 2 ไดมสี วนรวม
ในการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล เชื่อม
ความสัมพันธ
ที่ดีตอกันกับชุมชนและ
หนวยงานราชการ


การเบิก
งบประมาณ
14,000. ใชหมด
 คงเหลือ
จํานวน
......-......บาท

4

1. ครูที่เขาอบรมรอยละ
80 มีความรูในการ
ออกแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใชสื่อ DLTV
,DLIT สูหองเรียน 4.0 ได
2. โรงเรียนทีส่ งครูเขารับ
การอบรมรอยละ 80 จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชสื่อ DLTV
,DLIT สูหองเรียน 4.0 ได


การเบิก
งบประมาณ
70,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
600 บาท

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางกชพร ศิริปรุ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช
สื่อ ICT, DLTV, DLIT
กลุมนิเทศฯ
(นายดุสติ จันทรศรี)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

เกิดป พ.ศ.2554 เขาเรียน
ชั้น ป.1 ปการศึกษา 2561
3. ประชากรวัยเรียนมี
โอกาสไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึง
บุคลากรในสังกัด สพป. บุคลากร สพป.สระบุรี เขต
สระบุรี เขต 2 พนักงาน 2 พนักงาน และเยาวชนใน
บริษัทฯ และเยาวชนใน พื้นที่ ไดตระหนักและเห็น
พื้นที่ ตําบลบานปา
ความสําคัญของการ
อําเภอแกงคอย จังหวัด ออกกําลังกายดวยการเลน
สระบุรี จํานวน 70 คน กีฬา รางกายมีสุขภาพ
แข็งแรง มีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมรวมกัน
เปนทีม มีความสัมพันธที่ดี
ตอกันกับชุมชน
ครูผสู อนกลุมสาระ
ครูผสู อนกลุมสาระ
คอมพิวเตอรในทุก
คอมพิวเตอรในทุกโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด จํานวน ในสังกัด จํานวน 139
139 โรงเรียน ๆ ละ 1 โรงเรียนไดมีความรูในการ
คน รวม 139 คน
ใชสื่อ ICT , DLTV และ
DLIT เพื่อนํามาจัดการเรียน
การสอนในหองเรียน 4.0
ได รอยละ 100

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

หนา | 12

ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานธุรการกลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย

6

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย
(นางอรสา เรืองรองธรรม)
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานธุรการกลุมนโยบายและแผน

6

กลุมนโยบายและแผน
(นางพิระตา บิณศิรวานิช)

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานธุรการกลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล
(นางวราภรณ ศรีภานุมาต)

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
การปฏิบัติงานเปนระบบ
และทันตามกําหนดเวลา
ใหบริการโรงเรียน
หนวยงานอื่นๆ และผูมา
ติดตอราชการไดอยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
1. การใหบริการ โรงเรียน
ในสังกัด หนวยงานอื่นๆ
และผูม าประสานติดตอ
ราชการ รวดเร็ว และ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
2. การปฏิบตั ิงานเปน
ระบบ และทันตามกําหนด
เวลา มีประสิทธิภาพ
1.การใหบริการโรงเรียน
ในสังกัด หนวยงานอื่นๆ
และผูม าประสานติดตอ
ราชการ รวดเร็ว และ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
2.การปฏิบัติงานเปน
ระบบ และทันตามกําหนด
เวลา มีประสิทธิภาพ

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เชิงปริมาณ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
จางลูกจาง 2 คน เริ่ม

การเบิก
ดําเนินการ
ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2560
งบประมาณ ตอเนื่องจนถึง
– เดือนกันยายน 2561
378,000.เดือนกันยายน
ใชหมด
คงเหลือ 2561

ผลการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

การปฏิบัติงานเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน

จํานวน
..............บาท

การเบิก
งบประมาณ
189,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

การเบิก
งบประมาณ
189,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)


ดําเนินการ
ตอเนื่องจนถึง
เดือนกันยายน
2561

จัดจางลูกจางชั่วคราว
จํานวน 1 คน เริ่มตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 –
เดือนกันยายน 2561

กลุมนโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน/บริหารจัดการ
งานธุรการ เปนระบบ
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด


ดําเนินการ
ตอเนื่องจนถึง
เดือนกันยายน
2561

จัดจางลูกจางชั่วคราว
จํานวน 1 คน เริ่มตั้งแต
เดือนตุลาคม 2560 –
เดือนกันยายน 2561

งานธุรการกลุม บริหารงาน
บุคคล ดําเนินการไดสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

-
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา

6

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี)
จัดหาบุคคลเพื่อจางเหมาบริการ
ดูแลทําความสะอาดและทําสวน
ตกแตงอาคารสถานที่ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
กลุมอํานวยการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
ประชุมสัมมนาและพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
กลุมนโยบายและแผน
กลุมนโยบายและแผน
(นางพิระตา บิณศิรวานิช)

6

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
บุคลากรกลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษาสามารถนํา
เทคนิควิธีการ รูปแบบการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศมา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. สพป.สระบุรี เขต 2
มีความสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอยทางดาน
อาคารสถานที่
2. สพป.สระบุรี เขต 2
มีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานที่ดี
1. รอยละบุคลากรกลุม
นโยบายและแผน
มีความรูความเขาในใน
ภารกิจจากการ
ไดแลกเปลีย่ นเรียนรู
2. รอยละการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

การเบิก
งบประมาณ
6,500.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
......-......บาท
การเบิก
งบประมาณ
216,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

การเบิก
งบประมาณ
115,500.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)


ดําเนินการ
ตอเนื่องจนถึง
เดือนกันยายน
2561



ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

บุคลากรกลุมสงเสริมการ บุคลากรกลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษาแลกเปลี่ยน
จัดการศึกษา 8 คน
เรียนรู สพป.นาน เขต 1

สพป.สระบุรี เขต 2 ได
จางบุคคลเพื่อทําหนาที่
แมบาน 1 คน เริ่ม
ดําเนินการตั้งแต 1
ตุลาคม 2560

สพป.สระบุรี เขต 2 มี
บุคคลที่ชวยในการปฏิบตั ิ
หนาที่ดูแล รักษาความ
สะอาด ใหหนวยงานนาอยู
และถูกสุขลักษณะอนามัย

1. ประชุมสรางความ
เขาใจ ปรึกษาหารือการ
พัฒนาบริหารจัดการ
กลุมนโยบายและแผน
อยางนอย 3 ครั้ง
2. คณะทํางานและ
บุคลากรกลุมนโยบายและ
แผน จํานวน 7 คน ไดรับ
การพัฒนาและศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่ นเรียนรู

1. บุคลากรกลุม นโยบาย
และแผน มีความเขาใจ
ขอตกลงรวมกัน เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. บุคลากรกลุม นโยบาย
และแผน มีความรู จากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูและ
สามารถนําประสบการณ
จากการศึกษาดูงานนําไป
ประยุกตใชและพัฒนางาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ปญหาจากการขาด
แคลนบุคลากร สงผลให
ภารงานของบุคลากร
เพิ่มมากขึ้น ทําให ไมมี
โอกาส /เวลาในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

3. พัฒนาการปฏิบัติงาน/
ประชาสัมพันธ/เรงรัดการ
ปฏิบัติงาน/ปรับ
สภาพแวดลอมภูมิทัศน
กลุมนโยบายและแผน
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดานการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางฯ

6

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย
(นางอรสา เรืองรองธรรม)

ประชุมสัมมนาการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561

6

ผูบริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรผูปฏิบตั ิงานดาน
พัสดุ และบุคลากรที่
เกี่ยวของในสังกัด สพป.
สระบุรี เขต 2 สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และไดรับความรู
ความเขาใจ ทราบ
ระเบียบและขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานดานการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุอยางถูกตอง
มีเอกสาร จัดทําเอกสาร
แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2561 ใชเปน
ทิศทางและกรอบแนวทาง

ในภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.บุคลากรกลุม นโยบาย
และแผน มีความสัมพันธ
ภาพอันดี มีความรักสามัคคี
ระหวางเพื่อนรวมงาน
จัดอบรม
ผูบริหารสถานศึกษาและ
“พระราชบัญญัติการ
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
จัดซื้อจัดจางและการ
สามารถนําไปใช และ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. หาทางแกไขไดอยางถูกตอง
2560" สําหรับผูบริหาร และมีคณ
ุ ภาพ
สถานศึกษาและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ จํานวน 290 คน
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2560 ณ อาคารวิทยบริการ
สพป.สระบุรี เขต 2


การเบิก
งบประมาณ
93,400. ใชหมด
 คงเหลือ
จํานวน
7,280 บาท

การเบิก
งบประมาณ
290,000.-

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)


บูรณาการ
หลอมรวม
กิจกรรม

- คณะทํางาน
ประชุมสัมมนาจัดทํา
แผนปฏิบัติการ จํานวน
50 คน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1. สพป.สระบุรี เขต 2
มีแผนปฏิบตั ิการประจําป
งบประมาณ 2561 เปน
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

1. นโยบายตนสังกัดไม
ชัดเจน ปรับเปลี่ยนไม
ตอเนื่อง
หนา | 15

ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
กลุมนโยบายและแผน
(นางพิระตา บิณศิรวานิช)

ประชุมผูอํานวยการสถานศึกษา
ในสังกัดและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน สพป.สระบุรี เขต 2
กลุมอํานวยการ
(นางกฤตวรรณ อินทโมรา)

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของหนวยงาน

1. สพป.สระบุรี เขต 2
จัดประชุมผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
จํานวน 5 ครั้ง
2. ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับ
ความรูความเขาใจในดาน
นโยบายการศึกษา
สามารถขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เชิงปริมาณ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ใชหมด
โครงการและ
- จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
คงเหลือ
งบประมาณ
ประจําปงบประมาณ
จํานวน
2561 จํานวน 40 เลม
..............บาท

การเบิก
งบประมาณ
127,500.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)



ประชุมผูบริหาร
สถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จํานวน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2560 และวันที่ 28
มีนาคม 2561 ณ อาคาร
วิทยบริการ สพป.สระบุรี
เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

สอดคลองกับแผนของ
2. ผูเกี่ยวของไมปฏิบตั ิ
สพฐ. จังหวัดสระบุรีและ
ตามปฏิทินที่กําหนด
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระบุรี ใชเปน
เครื่องมือ/แนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
2. สพป.สระบุรี เขต 2 และ
สถานศึกษา มีแผนการ
บริหารจัดการ และใชจาย
งบประมาณที่สอดคลองกับ
ระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานและตัวชี้วัดที่
กําหนด
ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับความรู
ความเขาใจในดานนโยบาย
การศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูกระบวนการบริหารจัดการฯ

6

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(นางวัชรากร เคยบรรจง)
แกไขปญหาการขาดแคลน
บุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย

6

กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย
(นางอรสา เรืองรองธรรม)

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียน
หนวยตรวจสอบภายใน
(นางสาวนิรมล วงษธนสุภรณ)

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะทีส่ ูงขึ้น
สามารถปฏิบัติงานไดตาม
กรอบงานที่กําหนด
1. การใหบริการเบิก
จายเงินสวัสดิการ
ขาราชการในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การปฏิบตั ิงานเปน
ระบบ และทันตาม
กําหนดเวลา มี
ประสิทธิภาพ
1. สถานศึกษามีการ
บริหาร ควบคุมการใช
จายเงินไดสอดคลอง กับ
แผนการใชจายเงิน
ประจําป ของ สพฐ. และ
สพป.

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

การเบิก
งบประมาณ
7,500.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
.....-......บาท
การเบิก
งบประมาณ
100,800.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

การเบิก
งบประมาณ
39,480. ใชหมด
 คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)


ดําเนินการ
ตอเนื่องจนถึง
เดือนกันยายน
2561



ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

ผูบริหาร ขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 150 คน

ผูเขารวมโครงการมีความรู
ไดประสบการณตรง นํามา
บูรณาการปรับใชในงานที่
ตนเองรับผิดชอบได

ระยะเวลาในการศึกษา
ดูงานมีจํากัด และไม
ทั่วถึง

จัดจางลูกจางชั่วคราว
จํานวน 1 คน เริ่มตั้งแต
เดือนมีนาคม – เดือน
กันยายน 2561

การปฏิบัติงานเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน

ออกติดตามตรวจสอบ
โรงเรียน ชวงไตรมาส
แรก จํานวน 13
โรงเรียน
จากเปาหมายใน
ปงบประมาณ 2561
จํานวน 42 โรงเรียน

โรงเรียนทีไ่ ดรับการตรวจ
เขาใจในการปฏิบตั ิงานดาน
การเงิน การบัญชี และพัสดุ
และปฏิบตั ิถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

1. โรงเรียนไมลงบัญชี
ใหเปนปจจุบัน ทําให
เวลามาทํางานภายหลัง
เกิดความทอแท
2. เมื่อมีปญหาควร
สอบถามผูร ู จะไดให
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร

พัฒนาสภาพแวดลอมดานอาคาร
สถานที่เพื่อรองรับการใหบริการ
กลุมอํานวยการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
2. สถานศึกษามีระบบ
ควบคุมภายใน ดาน
การเงินที่เพียงพอ
เหมาะสม
3. สถานศึกษามีการเบิก
จายเงินเก็บรักษาเงิน การ
จัดทําบัญชีไดถูกตองตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และ
มีการบริหารสินทรัพย
4. สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการและการใช
จายเงินอุดหนุนรายการ
คาหนังสือเรียน และ คา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนถูกตองตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ตรง
ตาม วัตถุประสงค และ
ระยะเวลา
1. สพป.สระบุรี เขต 2
ปรับปรุงและซอมแซมสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง
ๆ ของหนวยงาน เพื่อเอื้อ
ตอการปฏิบตั ิงาน
2. สพป.สระบุรี เขต 2

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค
ความกระจางและ
ปฏิบัติงานใหถูกตอง
3. ไมมีระบบขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน สั่งดวย
วาจา กอนแลวคอย
อนุมัติที่หลัง



การเบิก
จัดหาวัสดุเพื่อ
งบประมาณ ซอมแซมโตะ
47,880.ประชุม
ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

1. ปรับปรุงศาลาที่พัก
จํานวน 10 หลัง เปน
เงิน 38,710 บาท

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

สพป.สระบุรี เขต 2 มี
สถานที่และสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการใหบริการและ
มีที่พักผูมาติดตอราชการ

ในการขอความ
อนุเคราะหบคุ ลากรจาก
โรงเรียน จะมีปญ
 หาใน
เรื่องของเวลาที่ไมเอื้อ
ตอการดําเนินงานในแต
ละครั้งเทาที่ควร
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร

พัฒนาสภาพแวดลอมและความ
ปลอดภัย เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัตริ าชการของ
หนวยงาน

6

กลุมอํานวยการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
สืบสานประเพณีไทย และ
เทิดพระเกียรติสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย
กลุมอํานวยการ
(นางสาววรรณา นาเจริญ)

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
มีสภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง
ๆ พรอมที่จะใหบริการ
สําหรับผูมาขอรับบริการ
สพป.สระบุรี เขต 2
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การปฏิบัตหิ นาที่ของ
บุคลากรในหนวยงาน
และอํานวยความสะดวก
แกผูมาติดตอราชการ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจางในสังกัดไดดียิ่งขึ้น
1. สพป.สระบุรี เขต 2
จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ สถาบัน
พระมหากษัตริย
2. สพป.สระบุรี เขต 2
จัดกิจกรรมสืบสาร
ประเพณีไทยแสดงความ
เปนเอกลักษณ
วัฒนธรรมขององคกรให
เปนหนึ่งเดียวกัน

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค



1. จัดหาวัสดุอุปกรณใน
การดูแลอาคารสถานที่
เปนเงิน 20,830 บาท

สพป.สระบุรี เขต 2
งบประมาณที่ไดรับไม
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ เพียงพอตอการใช
การปฏิบัตหิ นาที่ของ
ในแตละป
บุคลากรในหนวยงาน และ
อํานวยความสะดวกแกผมู า
ติดตอราชการ



1. สพป.สระบุรี เขต 2
ไดจัดกิจกรรมเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร สืบ
สานประเพณีสงกรานต
เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2561 เปนเงิน 9,310
บาท

ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจาง
ไดรวมสืบสาน รักษา
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
และรักษาภาพลักษณของ
องคกร

การเบิก
จัดหาวัสดุ
งบประมาณ อุปกรณในการ
25,000.ดูแลพัฒนา
ใชหมด
สถานที่
คงเหลือ
เพิ่มเติม
จํานวน
..............บาท

การเบิก
จัดหาวัสดุเพื่อ
งบประมาณ
เตรียมในการ
20,000.จัดกิจกรรม
ใชหมด
คงเหลือ เทิดพระเกียรติ
จํานวน
..............บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

ผลการดําเนินงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของ สพป.สระบุรี
เขต 2
กลุมนโยบายและแผน
(นางสมปอง โฆษิตพล)

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
ยุทธศาสตร
เชิงปริมาณ
ของโครงการ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
6
1. บุคลากรในสังกัดมี
1. ประชุมชี้แจงแนว

การเบิ
ก
ความรูความเขาใจ แนวทาง
ทางการติดตาม
งบประมาณ
การติดตามประเมินผล
ประเมินผลการบริหาร
36,750.2. ผลการบริหารจัดการ ใชหมด
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่
ประจําปงบประมาณ
คงเหลือ
การศึกษาประถมศึกษา
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 10
จํานวน
..............บาท
สระบุรี เขต 2
เมษายน 2561
3. ผลการดําเนินงานตาม
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
นโยบายการตรวจราชการ
ดําเนินการ และรายงาน
ของผูตรวจราชการ
ผลการดําเนินงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบ e-MES ไตรมาส
4. รายงานผลการบริหาร
1-2 ภายในกําหนดได
จัดการศึกษาตามแนว
ครบถวน
ทางการติดตามและ
3. จัดทํารายงานการ
ประเมินผลการบริหาร
ตรวจราชการของผูตรวจ
จัดการของสํานักงานเขต
ราชการ
พื้นที่การศึกษาในระบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
อิเล็กทรอนิกส (e-MES)
(นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
ไดครบถวนตามกําหนด
รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2561 ณ
หองประชุมอดิเรกสาร
สพป.สระบุรี เขต 1
4. รายงานผลการ
ดําเนินงานในระบบ
e-MES ดังนี้
ความสอดคลอง

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

1. บุคลากรผูร ับผิดชอบการ
ดําเนินงานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
และการดําเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการมี
ความรูความเขาใจ และ
สามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานไดอยางครบถวน
ตามกําหนด
2. สพป.สระบุรี เขต 2
รายงานขอมูลในระบบ
e-MES ไดครบถวนตาม
กําหนด
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุมนโยบายและแผน
(นางพิระตา บิณศิรวานิช)

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

- รายงานการประเมิน
อาน-เขียน นักเรียน
ป.1-6 และประเมิน
PISA นักเรียน ม.1-3
ปการศึกษา 2560
จํานวน 2 ครั้ง
- รายงานการเลือกใช
เครือขายอินเทอรเน็ต
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ระหวางเดือนมกราคม –
มีนาคม 2561
1. จํานวนโรงเรียนขนาด
1. สงเสริมสนับสนุนเพิ่ม

การเบิ
ก
1.วางแผน
เล็กลดลง
รอขอมูล ประสิทธิภาพโรงเรียน
งบประมาณ หลักสูตร
2. สามารถบริหารจัดการ
จํานวน
ขนาดเล็กที่มจี ํานวน
40,000.ประชุ
ม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรี
ย
น
นักเรียน 40 คนลงมา
ใชหมด
และมีความพรอมในการ คงเหลือ ผูบริหาร
ขนาดเล็ก โดยการรวมโรงเรียนกับ
โรงเรียนขนาด จากขอมูล โรงเรียนดีใกลบาน
จัดกิจกรรมการเรียนการ จํานวน
..............บาท เล็ก
สอนมากยิ่งขึ้น
10 มิ.ย
2. ติดตามผลการ
2.รายงานผล 61
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดําเนินงานโรงเรียนที่
การดําเนินงาน
สูงขึ้นอยางนอยรอยละ 3
รวม ยุบเลิกสถานศึกษา
การบริหาร
4. มีการรายงานผลการ
–โรงเรียนขนาดเล็ก
จัดการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง
3. เตรียมความพรอม
โรงเรียนขนาด
เอกสารและวีดิโอ ทําให
โรงเรียนขนาดเล็กที่จะ
เล็ก
ทราบ ปญหาและอุปสรรค
รวมกับโรงเรียนดีใกล
การดําเนินงาน
บาน

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

1. โรงเรียนขนาดเล็ก
บริหารจัดการและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น รอยละ3
2. โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ี
จํานวนนักเรียน 40 คนลง
มา มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน โดย
การรวมโรงเรียนกับ
โรงเรียนดีใกลบาน
3. ทําใหทราบผลการ
ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค

1.โรงเรียนขนาดเล็ก
สวนมากไมมผี ูบริหาร
และขาดแคลนบุคลากร
สงผลใหการพัฒนาดาน
ตางๆ ไมไดผลเทาที่ควร
2.การรวมหรือเลิก
สถานศึกษาเปนไปได
นอยเนื่องจากนโยบาย
ไมชัดเจน/ไมแนนอน
และไมตอเนื่อง ทําให
โรงเรียนและชุมชนขาด
ความมั่นใจ
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช
โปรแกรมระบบฐานขอมูล

6

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ)

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจัดการ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ)

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
1. โรงเรียนในสังกัด
จํานวน 139 โรงเรียน
สามารถจัดเก็บขอมูล
นักเรียนรายบุคคลผาน
ทางเว็บไซตได
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีขอมูล
นักเรียนรายบุคคลทั้ง
139 โรงเรียน เพื่อใชใน
การบริหารจัดการ การ
จัดสรรงบประมาณ ป
2561 ไดอยางครบถวน
ถูกตอง
1. โรงเรียนในสังกัดมี
ระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ทุกแหง
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีขอมูลการใช
งานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และการใชงานอุปกรณ
ของมูลนิธิทางไกลผาน
ดาวเทียม DLTV และ
DLIT ครบทุกแหง

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เชิงปริมาณ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการการ

การเบิก
ใชโปรแกรมระบบ
งบประมาณ
ฐานขอมูล ใหแก
24,000.ผูรับผิดชอบการจัดทํา
ใชหมด
ฐานขอมูล โรงเรียนละ
คงเหลือ
1 คน จํานวน 139
จํานวน
..............บาท
โรงเรียน

การเบิก
งบประมาณ
24,000.ใชหมด
คงเหลือ
จํานวน
..............บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)



1. ประชุมรับฟงนโยบาย
การจัดทําระบบ
เครือขายฯ
2. ติดตามตรวจสอบการ
ใชงานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตและอุปกรณ
ของมูลนิธิทางไกลผาน
ดาวเทียม DLTV และ
DLIT

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

สพป.สระบุรี เขต 2 และ
สถานศึกษา มีขอมูล
นักเรียนรายบุคคล ทีม่ ี
ความสมบูรณและถูกตอง

สพป.สระบุรี เขต 2 และ
สถานศึกษา มีขอมูลการใช
งานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และการใชงานอุปกรณของ
มูลนิธิทางไกลผาน
ดาวเทียม DLTV และ DLIT
ที่มีความสมบูรณและ
ถูกตอง
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ความสอดคลอง

โครงการ/กิจกรรม
(ผูรับผิดชอบโครงการ)
ยุทธศาสตร
สพป.สระบุรี เขต 2 พบเพื่อนครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กลุมอํานวยการ
(นางสาวณิชาภา โชคสุขสําราญ)

6

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
1. สพป.สระบุรี เขต 2
จัดประชุมขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาใน
สังกัด
2. ผูบริหาร ขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับทราบ
นโยบายทางดานการจัด
การศึกษา

สภาพการดําเนินงาน
(ใสเครื่องหมาย ตามชองดําเนินงาน)
ดําเนินงาน
กําลัง
ยังไม
เชิงปริมาณ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
จัดประชุมขาราชการครู

การเบิก
และบุคลากรทางการ
งบประมาณ
ศึกษา 5 อําเภอ
65,300.จํานวน 1,668 คน
 ใชหมด
 คงเหลือ
จํานวน
1,500 บาท

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผลการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพ

ปญหา/อุปสรรค

ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับทราบ
นโยบายดานการศึกษา
และกําหนดทิศทางให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน

สถานที่ในบางอําเภอไม
เอื้อตอการจัดประชุม
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รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 2)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
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