ที่

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1 โครงการการจัดงานวันสําคัญทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

งบประมาณ
ที่ได้รับ

72,260

รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

21,072.00

-

-

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ

51,188.00 กิจกรรมที่ 1 การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
ได้ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกําเนิด
ลูกเสือไทย และเพื่อให้ลูกเสือทุกประเภททุกสังกัดเกิด
ความสมานฉันท์ ปรองดอง ยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เนตรนารีเป็นผู้มีศีลธรรม จรรยา มารยาท รู้จัก
การมีสัมมาคารวะ มีความเมตตากรุณา มีรักความสามัคคี
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีวินัยในสังคม รู้จักการเสียสละ
รวมใจเป็นหนึ่ง สมานฉันท์ ปรองดอง เพื่อให้เกิดความ
สมานฉันท์ในประเทศ
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

50,000

-

-

50,000

-

-

50,000.00 อยุ่ระหว่างดําเนินการ

สถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)
3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียน
ในศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว

6,490.00

43,510.00 กิจกรรม ที่ 1 สร้างจิตสํานึกรักชาติไทยและสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เชิงปริมาณ
มอบธงชาติให้ศูนย์การเรียนที่ขาดแคลน/ห้องเรียนสาขาเปิดใหม่
ศูนย์การเรียนละ 1 ฝืน จํานวน 70 ผืน
มอบแผ่นภาพอักษรเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี
ศูนย์การเรียนละ1 แผ่น จํานวน 70 แผ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ที่

โครงการ

4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

50,000

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

-

-

-

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ
50,000.00

โครงการพระราชดําริฯ

5

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สพป.ตาก เขต 2

400,000

24,460.50

130,821.50 เชิงปริมาณ

244,718.00

นิเทศติดตามโรงเรียน 116 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ
นิเทศการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป. ตาก เขต 2
โดย ผอ.เขต , รอง ผอ.เขต และศึกษานิเทศก์ภาคเรียนละ 4 ครั้ง

6

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล

50,000

-

15,800.00

34,200.00 เชิงปริมาณ

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

จัดประชุมคณะกรรมการ กตปน. ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการ จํานวน 18 คน และนิเทศ ติดตาม
เชิงคุณภาพ
จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารวิชาการของคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

7

โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปี
การศึกษา๒๕๖๐
ณ จังหวัดกําแพงเพชร

750,000

750,000.00

-

-

-

-

เชิงปริมาณ
นักเรียนจํานวน 1,052 คน ครูฝึกอบรม จํานวน 568 คน ผู้อํานวนการ
รองผู้อํานวยการ ศึกษานิเทศก์ ช่างไฟฟ้า สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 16 คน
เชิงปริมาณ
1. ครูได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน
2. นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ และงานศิลป
หัตถกรรมสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

8 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพ

150,000

-

-

-

150,000.00

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (BOOT CAMP)

150,000

-

-

-

150,000.00

10 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ (PISA)

150,000

-

-

9

150,000.00

-

เชิงปริมาณ
โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 58 โรงเรียน

ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ

เชิงคุณภาพ
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น ให้สูงขึ้นร้อยละ 3
2. การนําผลการประเมินไปกําหนดแผนการดําเนินงานปรับปรุงการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสถาน
ศึกษามีข้อมูลการประเมินนักเรียนรายคน รายกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายมาตรฐาน และรายโรงเรียน

11 โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ บนพื้นที่สูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

250,000

-

87,632.00

162,368.00 เชิงปริมาณ
ประชุมและอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสาขา
และโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จํานวน 57 ห้องเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนทั่วไป 60 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสาขาและโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป

12 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่จังหวัดตาก

70,000

-

26,108.00

43,892.00 เชิงปริมาณ

จัดรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้ห้องเรียนสาขาทั้ง 5 อําเภอ
จํานวน 60 สาขา ครู จํานวน 236 คน จํานวนนักเรียน
ประมาณ 4,533 คน เป็นพื้นที่ห่างไกลและห้องสมุดไม่มีสําหรับ
นักเรียน
เชิงคุณภาพ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการหนังสือและนิสัยรักการอ่านของ
นักเรียนห้องเรียนสาขา เพิ่มการเข้าถึงหนังสือของเด็กโดย
มุ่งเน้นไปยังเด็กด้อยโอกาสของห้องเรียนสาขา และพัฒนาการอ่าน
ออก เขียนได้ของนักเรียนห้องเรียนสาขา สพป.ตาก เขต 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วย
13
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

313,000

-

130,000.00

183,000.00 เชิงปริมาณ

ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ

ผู้บริหารโรงเรียน/ครูทุกคน จํานวน 8 โรงเรียน จํานวน 124 คน
บุคลากร (สายงานบริหาร) และคณะศึกษานิเทศก์ รวม 11 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และกระบวนการ PLC
2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ มีทักษะ
การปฎิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การจัดกิจกรรม จิตศึกษา กิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และกระบวนการ
PLC
3. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ และถ่ายทอดประสบการณ์สู่ผู้อื่น

14

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา การเรียนรู้บูรณา
การแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

150,000

-

55,580.00

94,420.00 เชิงปริมาณ

ผู้อํานวยการโรงเรีน ครูทุกคนในโรงเรียนโครงการตาก 2 นอกกะลา
จํานวน 12 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารเป็นผู้นําทางการศึกษา และครูผู้สอนเป็นครูโค้ช โดยการ
ใช้นวัตกรรมจิตศึกษา หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem Based Leaming: PBL) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community PLC) สู่คุณภาพผู้เรียน

ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ

แบบยั่งยืน
15

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

80,000

-

52,845.00

-

27,155.00 เชิงปริมาณ

1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรที่รับผิดชอบงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน
116 คน
2. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 90 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 2 มีความรู้
ความเข้าใจในการคํานวณอัตรากําลังครู สามารถจัดทําข้อมูลความ
ต้องการอัตรากําลังครูและกําหนดมาตรฐานวิชาเอกของครูในสถาน
ศึกษา ปีการศึกษา 2561 ได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง
2. การบริหารอัตรากําลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใช้อัตรากําลังข้าราชการครูฯ

16

โครงการพัฒนาศักยภาพหลังเกษียณอายุราชการและกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต
ประจําปี 2561

286,000

-

17

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

120,000

-

-

9,883.00

-

2,090.00

286,000.00

108,027.00 เชิงปริมาณ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด

ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ

จํานวน 300 คน
เชิงคุณภาพ
ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความพร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปฎิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดี
18

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปี 2561

50,000

-

3,140.00

-

46,860.00 เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผล
การปฎิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีขวัญและกําลังใจในการปฎิบัติหน้าที่
19

โครงการการเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัย และการป้องปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

60,000

-

100,000

-

60,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

-

ยุทธศาศตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
20 โครงการพัฒนาการรับนักเรียนด้วยระบบ ไอซีที 4.0

21,738.00

-

78,262.00 เชิงปริมาณ

จัดอบรมให้ความรู้ครูทะเบียนโรงเรียน จํานวน 116 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
สพป.ตาก เขต 2 มีแหล่งข้อมูลในการสืบค้นเด็กและติดตามเด็ก
เข้าเรียนและถูกต้อง ร้อยละ 90
21 โครงการประเมินหอพักนอนดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2560

50,000

-

-

50,000.00

-

เชิงปริมาณ
ดําเนินการประเมินหอพักนอน จํานวน 47 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้นักเรียนพักนอนได้มีที่พักอาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย

22 โครงการทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน 459

335,900

-

-

-

335,900.00

ที่

โครงการ

23 โครงการปั่นนี้พี่ให้น้อง 2561

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ

20,000

-

-

-

20,000.00

100,000

-

-

-

100,000.00

-

50,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
24 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม
25

โครงการบูรณาการวงจรคุณภาพ PAOR (Plan – Act – Observe –
Reflect)กับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

50,000

-

-

26

ครงการอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการทํางานโดยใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ของโรงเรียนในสังกัด

90,000

-

-

29,350.00

60,650.00 เชิงคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด มีความเข้าใจในระบบงานสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My office ) และสามารถนําไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง

27

โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

240,540

67,720.00

-

-

172,820.00 เชิงปริมาณ

มีผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 116
โรงเรียน
ผู้บริหาร สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 14 คน บุคลากร จํานวน 98 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ได้รับทราบนโยบาย
ข่าวสาร
อย่างถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็น
ระบบ

28

โครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สัญจรพบ
เพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 12561

60,000

-

-

60,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

ที่

โครงการ

29 โครงการบริการระบบคอมพิวเตอร์ฯ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

9,920

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

-

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ
3,585.00 เชิงคุณภาพ

6,335.00

เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ และสามารถออกบริการโรงเรียนในสังกัด
และ
ในสํานักงานเขตพื้นที่ และสามารถประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าปรับปรุงให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถใข้งานได้ตามปกติ
30 โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานระบบคอมฯ

25,500

-

-

31 โครงการจัดทําข้อมูลสารสนเทศข้อมูลทั่วไป

60,300

-

-

25,500.00
36,000.00

24,300.00 เชิงปริมาณ

โรงเรียนและโรงเรียนสาขาทุกแห่งในสังกัด สามารถปรับข้อมูล และ
ยืนยัน
ข้อมูลได้ตามกําหนดทุกแห่ง พร้อมจัดทําเอกสารเผยแพร่แก่
ผู้รับบริการ
เชิงคุณภาพ
ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนและโรงเรียนสาขาทุกแห่ง มีความรู้
และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการกรอกและรายงานข้อมูล
32

โครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เคลื่อนที่เยี่ยม
สถานศึกษา

60,000

-

36,485.00

23,515.00 เชิงปริมาณ

เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม
ศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 68 คน ได้ออกเยี่ยมให้บริการและพัฒนา
สถาน
ศึกษาในสังกัด
เชิงคุณภาพ
ทําให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาใน
สังกัด
เขตพื้นที่อําเภอแม่ระมาด นักเรียนได้ได้รับบริจาคสิ่งของ ร่วมทํา
กิจกรรม
สันทนาการ มีการรับประทานอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนม
และไอศครีมร่วมกัน ได้รับทราบถึงความห่วงใย การเอาใจใส่และ
สร้างขวัญ

ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ

กําลังใจที่คณะผู้บริหาร ทีมงานเจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่มงานของ สพป.
ตาก 2
ที่มีต่อโรงเรียนที่ได้รับการเยี่ยมเยือนจากการดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงการ
ในครั้งนี้
33 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา

24,200

-

16,226.00

7,974.00 เชิงปริมาณ

บุคลากรสังกัด สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนา
จํานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีการ
บริหารจัดการได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. พันธกิจ ของ สพฐ.
2. บุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ได้รับทราบนโยบายข้อราชการ
ของต้นสังกัด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถส่งเสริม
และสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินไปสู่
หมายได้
3. บุคลากรสังกัด สพป.ตาก เขต 2 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทัศนคติ และจิตสํานึก ในการปฎิบัติงาน และนําความรู้ที่ได้รับ
มาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ
34

โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบผลงานด้วย
โปรแกรม INFORGRAFIC

150,000

-

150,000.00

-

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม
จํานวน
90 คน
เชิงคุณภาพ

ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนา
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
35

โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน(อํานวยการ) 2561

36 โครงการกิจกรรมวันครู

100,000

-

50,000

-

100,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ

-

50,000.00

-

-

-

เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกาในทุกหน่วยงานทุกอําเภอ ได้เข้าร่วมงานวันครู
ประจําปี 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัด
การศึกษาในทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมงานวันครู ประจําปี 2561
ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นความสําคัญและระลึกถึงพระคุณครู

37 โครงการส่งเสริมเสริมสร้างและพัฒนาแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

50,000

38 โครงการพัฒนาเขตสุจริต

50,000

50,000.00
-

14,384.00 เชิงคุณภาพ

35,616.00

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ
โครงการตรวจสอบ ติดตาม สร้างเครือข่าย และ พัฒนางานตรวจสอบภายในและ

39 ระบบควบคุมภายใน

50,000

-

-

3,280.00

46,720.00 เชิงปริมาณ
สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ตามแผนการตรวจสอบประจําปี
จํานวน 25 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ ได้รับความรู้ แนวทางการปฎิบัติงาน
ระเบียบ

ที่

โครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ

การเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องและใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ตามระเบียบที่
กําหนด

40

โครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และตรวจ
งานก่อสร้าง การเงินฯ

47,200

-

-

17,640.00

29,560.00 เชิงปริมาณ

ผู้ปฎิบัติงานด้านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โรงเรียนละ 2 คน และ
ตรวจงานก่อสร้างโรงเรียนละ 1 คน รวม 11 โรงเรียน วิทยาเจ้าหน้า
ที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 50 คน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง สามารถ
นําความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปสู่การปฎิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
และทันปีงบประมาณอยู่ในระดับดี
41

โครงการแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง การเงิน

82,800

-

-

78,510.00

4,290.00 เชิงปริมาณ

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 116 โรงเรียน และครูผู้ปฎิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 118 โรงเรียน และคณะวิทยากร
เชิงคุณภาพ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถ
นําความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปสุ่การปฎิบัติงาน ได้
อย่างถูกต้อง และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
และทันปีงบประมาณอยู่ในระดับดี
42

โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุระดับสถานศึกษา การเงินฯ

100,000

-

-

-

100,000.00

ที่

43

โครงการ

โครงการสนับสนุน ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน
ในสังกัด

44 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลุ่มนโยบายและแผน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

1,300,000

-

400,000

350.00

63,725.00

-

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณ
คงเหลือ
1,300,000.00
335,925.00 เชิงปริมาณ

1. จัดทําแผนปฎิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561
2. จัดทํารูปเล่มรายงานผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2560
จํานวน 300 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1. สพป.ตาก เขต 2 มีแผนปฎิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561
เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติงาน ในกับสํานักงานและสถานศึกษา
2. สพป.ตาก เขต 2 มีรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป
45

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพขับเคลื่อนการบริหารจัดการใน สพป.ตาก
เขต 2

1,142,380

104,388.00

1,037,992.00 เชิงคุณภาพ

สนับสนุนภารกิจ งาน โครงการและกิจกรรม เพื่อสนองนโยบาย
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นรวมถึงภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของ สพฐ.
และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้สามารถ
ดําเนินการ
ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางราชการตามความเห็นชอบ
ของ
ผอ.สพป.ตาก เขต 2
46 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ สพป.ตาก เขต 2(งานประจํา)

2,000,000

133,533.19

1,866,466.81 เชิงคุณภาพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

รวมวงเงินงบประมาณ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

10,000,000

ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค 2560 - ธ.ค. 2560)

(ม.ค 2561 - มี.ค. 2561)

(เม.ย 2561 - มิ.ย. 2561)

(ก.ค 2561 - ก.ย. 2561)

1,101,523.69

1,005,831.00

373,360.00

-

งบประมาณ
คงเหลือ

7,519,285.31

ผลการดําเนินงาน

