
ผลการด าเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
1. โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active  Learning  ด าเนินการจัดอบรมในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการต่อเนื่องเป็นกิจกรรม 5 กิจกรรม ตั้งแต่  มกราคม – กันยายน 
2561 
3. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการจัดอบรม 
ในวันที่1–2 พฤษภาคม 2561 
4. โครงการโครงการ  ส่งเสริมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด าเนินการจัดอบรมในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2561 
5. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 
2560 – กันยายน 2561  
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนน าเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ด าเนินการ            
จัดอบรมในวันที่ วันที่ 25-26 สิงหาคม  2561 
7. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)  จ านวน 6 ครั้ง นักเรียน จ านวน 58,647 คน เป็นเงิน 
53,368,770 บาท 
8. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 
7 ครั้ง นักเรียน จ านวน 57,976 คน เป็นเงิน 58,626,542 บาท 
9. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 2 ครั้ง นักเรียน จ านวน 9,650 คน  เป็นเงิน  38,600,000 บาท 
10.เบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี)  จ านวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 94,645.30 บาท 
11. การติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 
2561 จ านวน  54 โรงเรียน  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ จ านวน 50โรงเรียน โรงเรียนการกุศล จ านวน 4 โรงเรียน         
มีนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนทั้งหมด จ านวน  34,185  คน  แยกเป็นพิการ 13 คน ปกติ   34,172 คน 
12. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60-ก.ย. 61) 55 โรงเรียน เป็นเงิน
88,561,131.20 บาท 
13.การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  357 
รายมีนักเรียนที่ยังคงเรียนอยู่ จ านวน 295 คน  จ าหน่ายออกจ านวน  62  คน 
14. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 582 ราย เป็นเงิน 
2,211,296.50 บาท 
15. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตร ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 10 ราย เป็นเงิน 8,400 บาท 
16. การรายงานการบรรจุแต่งตั้งตั้งและถอดถอนครูโรงเรียน จ านวน 54 โรงเรียน มีครูบรรจุ 50 ราย  มีครูถอดถอน 
35 ราย  
17. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไข้นอกและไข้ในจ านวน 634 รายเป็นเงิน   2,198,349  บาท 



18. การขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 73 ราย 
19.การขอรับเงินเลี้ยงชีพประเภทที่1 และ ประเภทที่ 2 53 ราย  
20.จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 1  โรงเรียน โรงเรียนนอกระบบ 1 โรงเรียน และขอโอนและรับโอนโรงเรียนเอกชน                 
จ านวน  2  โรงเรียน 
21. ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้งโรงเรียน 8 โรงเรียน , อนุญาตให้ขยายชั้นเรียน  1  โรงเรียน และอนุญาตให้
ใช้อาคารเรียนห้องเรียน  2  โรงเรียน 
22. เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1  และ ประเภท 2 จ านวน  33 คน23. การพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา จ านวน  
54 ครั้ง  
24. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนโรงเรียนเอกชน จ านวน 3 เรื่อง 
25. การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2560 จ านวน 53 ราย และปี 
2561 จ านวน 32 ราย  
26. การด าเนินงานครูต่างชาติ ขอออกใบอนุญาตท างาน (Work Permit)  70 ราย ขอต่อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
85 ราย  และขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราคนอยู่ชั่วคราว  32 ราย 
27. งานธุรการ รับหนังสือราชการ 2,250 เรื่อง และส่งหนังสือราชการ 353 เรื่อง 


