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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่  3 เดือน เมษายน – มิถุนายน  2562 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
การแข่งขันกีฬานักเรียน 
ขั้นพ้ืนฐาน ต้านภัยยาเสพ
ติด (สพฐ.เกมส์) 

1.ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด 
2.ประชุมคณะกรรมการจัดการเข่งขัน 
3.ด าเนินการแข่งขัน 
4.ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด 
5.ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค 

119 โรง 
  16 คน 
820 คน 
163 คน 
 52 คน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

58,380  นางอุไร นบนุ่น 
นางเบญญาภา 
    ฉัตรชัยพันธ์ 

กีฬาต้านภัยยาเสพติดระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาชุมพร เขต 2 

1.ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด 
2.ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
3.ด าเนินการแข่งขัน 

119 โรง 
  90 คน  

1,195 คน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

425,960  นางอุไร นบนุ่น 
นางเบญญาภา 
    ฉัตรชัยพันธ ์

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สัมมนาวิชาการ “การ
จัดการเรียนรู้โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้น
เรียน ในศตวรรษที่ 21” 

1.ประชุมวางแผนจัดงานสัมมนาวิชาการ 
“การจัดการเรียนรู้โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน” 
2.ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานและคัดเลือก
ผลงาน 
3.จัดเตรียมงาน “การจัดการเรียนรู้
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน” 
 

40 คน 
 
 

ไวนิล 5 ป้าย 
 
 

สื่อ อุปกรณ์ 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

202,700 141,229 นางเพ็ญศรี ศรี
รอด ประเทียบ
อินทร์ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 4.จัดงานสัมมนา “การจัดการเรียนรู้
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยใน   
ชั้นเรียน” 
5.สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

300 คน 
 
 

40 คน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

   

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
2.แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.สรุปและประเมินผล 

25 คน 
735 คน 

1 เล่ม 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

400,000  นางอุไร นบนุ่น 
นางจารุวรรณ     
         ใจเพียร 

แนะแนวการศึกษาอาชีพ  
ปีการศึกษา 2562 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ประชุมครูแนะแนวและผู้แทนอาชีวะ
ศึกษา 
4.จัดนิทรรศการ 
5.ติดตามสรุปผล 

 
 

45 คน 
 

600 คน 
3 คน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

132,485  นางอุไร นบนุ่น 
นางจารุวรรณ     
         ใจเพียร 

นิเทศ เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาอาชีพและการมีงาน
ท า 

1.ขั้นเตรียมการ 
2.ขั้นพัฒนาเครื่องมือนิเทศ  
3.นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้/น าเสนอผลงาน 
5.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

119 โรง 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

26,470  น.ส.มณฑิรา 
    มณเฑียรทอง 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เกษตรอินทรีย์เพ่ือการมี 
งานท า 

1.ประชุมวางแผนเตรียมการจัดประชุม 
2.จัดประชุมครู นักเรียนแกนน า 
3.เปิดตลาดนัดให้นักเรียนน าผลผลิต    
มาจ าหน่าย 

357 คน ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

80,445  นางอุไร นบนุ่น 
นางจารุวรรณ     
         ใจเพียร 

พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ active 
learning  ที่ส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21      
บูรณาการกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 

1.กิจกรรมที่1 เผยแพร่ผลงานที่เป็น
วิธีการปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ active learning ปี 2561 เพ่ือ
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อยอด 
2.กิจกรรมที่2 ประชาสัมพันธ์ ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรฯ 
3.กิจกรรมที่3 นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนทักษะในศตวรรษท่ี 21 
นิเทศเป็นกลุ่มใหญ่ 
4.กิจกรรมที่4 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือ
ประเมิน/คัดเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี และผลงาน
นักเรียนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  
5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่
กิจกรรม 
 

119 โรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

20,700  น.ส.มณฑิรา 
    มณเฑียรทอง 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมทักษะภาษาไทย 1.กิจกรรมที่1 ประกวดเรียงความ
ภาษาไทย 
2.กิจกรรมที่2 แข่งขันทักษะภาษาไทย  

20 คน 
 

180 คน  

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

26,150 26,150 น.ส.มณฑิรา 
    มณเฑียรทอง 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาอาชีพและการมีงาน
ท า  

1.ขั้นเตรียมการ 
2.ระยะที่ 1 ขั้นพัฒนาเครื่องมือนิเทศ ฯ 
3.ระยะที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจ 
4.ระยะที่ 3 นิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
5.ระยะที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/น าเสนอ
ผลงาน 
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

28 โรง ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

26,470  น.ส.มณฑิรา 
    มณเฑียรทอง 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย 1.แต่งตั้งคณะท างาน 

2.ติดต่อประสานงานเพื่อด าเนินโครงการ 
3.ประชุมปฏิบัติการ 
4.ประเมินและสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
5.รายงานผลโครงการ 

10 คน 
 

200 คน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

297,100  นางสวภา  ศิริ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และ
กรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
4.ติดตามสรุปผล 
 

 
 

50 คน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

8,500 
 

 นายโสพัฒน์   
         กลับชนะ 
นางศิมารัฐ 
         มีฉิม 

ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน
และวิจัยระดับโรงเรียนโดย
ใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 

1.กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
2.กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการวิจัยโดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็น
ฐาน 

190 คน 
 

300 คน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

336,000  นายนิติภัทร     
       อ าพันมาก 

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ : Computing-
Science) 

1.กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิทยากรแกนน า
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระ
เทคโนโลยี (วิทยากรค านวณ 
:Computing Science) 
2.กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี  
(วิทยาการค านวณ : Computing 
Science)  
 

10 คน 
 
 
 

150 คน 
 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
 
 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

69,050 3,000 น.ส.วรรณ์ฤทัย    
           แสงนิล 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ : Computing 
Science) 
4.กิจกรรมที่ 4 เปิดแผนการสอนชุมพร 2 
ร่วมใจ 
5.กิจกรรมที่ 5 สรุปและจัดท ารายงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ : 
Computing Science) 

35 โรง 
 
 
 

150 คน 
 

10 คน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

   

กีฬาส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 

1.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย 
2.ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
3.ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
4.แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5.สรุป ประเมินและรายงานผล 

9 เครือข่าย 
 

30 คน 
1,229 คน 

 
 
 

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

นางอุไร นบนุ่น 
นางเบญญาภา 
    ฉัตรชัยพันธ ์
 
 
 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของ
หน่วยงาน 

1.ศึกษาแนวทาง/แต่งตั้งคณะท างาน/
ประชุมวางแผน 
2.ประชุม/ชี้แจงการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 

134 คน ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

30,000  นายภาคภูมิ 
   มณีบางกา 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.ติดตามจัดเก็บข้อมูล/รวบรวม/
ประมวลผล/จัดท าสารสนเทศทางการ
ศึกษา 
4.สอบถามความพึงพอใจ/สรุปรายงานผล
โครงการ  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

   

การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการบริหารจัด
การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

1. กิจกรรมที่ 1 การตรวจราชการของ
ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ/ส านัก
นายกรัฐมนตรี 
2. กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
3. กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

15 คน 
 
 

30 คน 
 
 

15 คน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

22,300  นายโสพัฒน์    
     กลับชนะ 
นางจิตรา   
      พรหมเรือง 

 


