รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถนี ่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและน้อม 30,000
15,600
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
น.ส.กฤติยา ขัติยะ
นาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
เขต 1 ได้ดาเนินการส่งเสริมพัฒนา และนิเทศ ติดตาม
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่
การน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา ปรัชญาของ
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา จาก
การดาเนินการนิเทศ ติดตาม ปรากฏว่า สถานศึกษา
ทุกแห่ง น้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษา
๑. โรงเรียนในสังกัด 193 โรงเรียน จัดการเรียน
การสอนจานวน 179 โรงเรียน (ไม่มีนักเรียน 14
โรงเรียน) นาศาสตร์พระราชาไปใช้ในการสถานศึกษา
ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีสถานศึกษาผ่านการประเมินและประกาศเป็น
สถานศึกษาพอเพียงทั้งหมด จานวน 140 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 98.59 (สถานศึกษา จานวน 179
โรงเรียน ผ่านการประเมินแล้ว 140 แห่ง ได้รับการ
ยกเว้นเนื่องจากเรียนรวมจานวน 37 ยังไม่ได้รับการ
ประเมินอีก 2 แห่ง ได้แก่ บ้านส้านนาหนองใหม่
บ้านห้วยส้ม)
๓. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและสถานศึกษา
พอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จานวน 9 โรงเรียน
นาศาสตร์พระราชาไปใช้ในการสถานศึกษา ครบทุก
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 และขอรับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจานวน ๒ โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนอง
รังมิตรภาพที่ 107 และโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
โรงเรียนในสังกัด 193 โรงเรียน จัดการเรียนการ
สอนจานวน 179 โรงเรียน (ไม่มีนักเรียน 14
โรงเรียน) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถการบูรณา
การ พระราโชบายด้านการศึกษา ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ สหกรณ์
โรงเรียน ออมทรัพย์ ขยะเป็นทอง และบูรณาการใน
หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
เช่น หน่วยอยู่อย่างพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อย
ละ 100 สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและสถานศึกษา
พอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีสามารถพัฒนาต่อยอดการบูร
ณาการ "ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีขดี ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1 การพัฒนานิเทศติดตามและ
250,000
อยู่ระหว่างดาเนินการ
นางวิพาภรณ์ พุฒิมา
ประเมินผลการจัดการศึกษาแบบ
นายวันชัย ภูผาคุณ
บูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพ
นางลาเนาว์ ชัยคา
การศึกษา
นายชาติชาย ทนะ
ขว้าง
นายปิยะ จะเฮิง
นางเรณู หมื่นพรมแสน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1 ส่งเสริมการทาวิจัยและนาผลการวิจัย
ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการทาวิจัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ”การ
22,500
22,500 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ร่วมกับนิสิตหลักสูตรโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ
ขนาดเล็กในยุคติจิทัล”
รุ่นที่ ๙ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชา
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดทาโครงการ การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กในยุคดิจิทัล” เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารการศึกษา
ยุคดิจิทัล เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายในการบริหารทางการศึกษาที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาการศึกษาของไทยได้อย่างแท้จริง โดยกิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในยุคดิจิทัล”
ประกอบด้วย
1. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคดิจิทัล
2. การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
3. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารยุคดิจิทัล
4. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่ยุคดิจิทัล
มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จานวน
๖๐ คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติติการกับ นิสิตหลักสูตร
โครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ รุ่นที่ ๙ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน
๑๘ คนผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กและพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา
ยุคดิจิทัล ในการประยุกต์ใช้ในการทางานในหน่วยงาน
ต่อไป

นายสุวิทย์ พูกจิต

2 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู 108,400
*คงค้าง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
และบุคลากรทางการศึกษา
จัดสรร
3 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
59,500
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทางการศึกษา
4 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
29,250
อยู่ระหว่างดาเนินการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนแบบร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
1 งานมหกรรมความสามารถทาง
324,560 324,560 สพป. น่าน เขต 1จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีของนักเรียน
เป็นเวลา 2 วัน กลุ่มโรงเรียนทั้ง 19 กลุ่ม ครูและ
นักเรียนและผลงานเข้าร่วมประกวด แข่งขันตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กลุ่มการศึกษาปฐมวัย และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
นักเรียน ครู ที่มีผลงานได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันและได้แสดง
ความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการ
ประสบการณ์ตรง มีผลการแข่งขัน ดังนี้
ระดับภาคเหนือ
ชนะเลิศ 6 เหรียญ รองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 4
เหรียญ รองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 เหรียญ
รางวัลเหรียญทอง 97 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 72
เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 26 เหรียญ เข้าร่วม
18 เหรียญ รวมกิจกรรม 213 กิจกรรม
ระดับชาติ
ชนะเลิศเหรียญทอง จานวน 6 เหรียญ
รองชนะเลิศเหรีญทอง อันดับที่ 1 จานวน 4 เหรียญ
รองชนะเลิศเหรีญทอง อันดับที่ 2 จานวน 1 เหรียญ

นางกัญญา พุทธวงศ์

2 แข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1

100,000

100,000

นางดวงเดือน พูดสัตย์
นางจีรวรรณ ศรีริ

3 แข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”

28,564

28,564

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ได้จัดโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้กับ
โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน รวม 204
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ และแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการ
เกิน (โรคอ้วน) และเกิดการพัฒนาการทางด้านทักษะ
กีฬาและทักษะด้านอารมณ์ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้
อภัย อีกทั้งเป็นการป้องการให้นักเรียนห่างไกลจากยา
เสพติด โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
1,650 คน
สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.เขต 1 ทุกจังหวัดเป็น
เจ้าภาพคัดเลือกและส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬา
สพฐ.เกมส์”
สพป. เขต 1 ได้คัดเลือกนักเรียนร่วมกับ สพป.น่าน
เขต 2 เป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขัน
“กีฬา สพฐ.เกมส์” ระดับภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย
จานวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล

นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน
นางพิมพ์สมัย กุณพันธ์
นางอรวรรณ ติลสาร
นางจีรวรรณ ศรีริ

นางดวงเดือน พูดสัตย์
นางจีรวรรณ ศรีริ

วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ บาสเกตบอล และคีตะมวย
ไทย มีนักกีฬาทั้งสิ้น 248 คน ผู้ควบคุมทีมและผู้
ฝึกสอน จานวน 58 คน
ผลการแข่งขันจังหวัดน่าน นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่
เกิน 12 ปี ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ไปแข่งขัน
ระดับชาติ และได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการ
แข่งขันระดับชาติ
(หมายเหตุ ได้รับจัดสรรทั้งหมดรวมทั้งที่ได้รับจาก
สพฐ. เป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท)
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นสิ่งแวดล้อม โดยการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การ
ปฏิบัติที่ยั่งยืนกิจกรรมการบริหาร
สิ่งแวดล้อมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
10,000
10,000 หน่วยตรวจสอบภายในได้ดาเนินงานด้านการ
นางวรพรรณ ภัทรกรณ์
การศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบ ดังนี้
(1) ระดับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา จานวน 1
หน่วยรับตรวจ
-ตรวจสอบการเงินการบัญชี
* การควบคุมเงินทดรองราชการ
* การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
-ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย/ใบสาคัญ
- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
-สอบทานระบบการควบคุมภายใน
(2) ระดับสถานศึกษา จานวน 30 หน่วยรับตรวจ
-ตรวจสอบการเงินการบัญชี
- ตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน
- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
- ตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา
- ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย/ใบสาคัญ
ทั้งนี้ได้เร่งรัดดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินเวลา
และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจาปีที่ได้กาหนดไว้ ปัจจุบันดาเนินการตรวจสอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เสร็จ
เรียบร้อยแล้วตามปฏิทินการตรวจสอบ แต่ยังคงค้าง
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจในระดับสถานศึกษา อีก
จานวน 9 แห่ง ซึ่งจะได้ดาเนินการในเดือน มิถุนายน
2562 – กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ทันตาม
กาหนดเวลาในการสรุปรายงานผลให้ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบภายในเดือน
กันยายน 2562

2 ประชุมเชิงปฏิบิตการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2561 – 2564 และการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

60,065

3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
ระบบราชการ 4.0
4 พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์
5 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษาสู่การ
ประเมินคุณภาพภายนอก

25,000

44,535

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 2564 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จุดเน้น
นโยบาย เป้าหมายความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-25680) แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดน่าน สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
เป็นกรอบทิศทาง การดาเนินงาน และเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา

นางรุ่งทิพย์ สายมา
นางรัตนา ภูเขียว

25,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

81,250

อยู่ระหว่างดาเนินการ

นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์
นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง
นายสมคิด กันบุญ
นายมานพ เถรหมื่นไวย
นายไชยยศ คาสังวาลย์
นางนรากร เพ็งผ่อง
นางดวงตา ลาลึก

20,350

อยู่ระหว่างดาเนินการ

