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ส่วนที่ 1

บทนำ
กฎหมำย ยุทธศำสตร์ แผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ สพท.
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
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ส่วนที่ 2

ผลกำรดำเนินงำน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
1. แสดงผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม 2563) และไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
2. แสดงผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม 2563) และไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3. แสดงผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม 2563) และไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
4. แสดงผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม 2563) และไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
5. แสดงผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม 2563) และไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. แสดงผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม 2563) และไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. แสดงผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม 2563) และไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
8. แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องโครงกำร/กิจกรรมที่ได้นำข้อมูลเข้ำระบบ e-MENSCR
9. แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม-ธันวำคม 2563)
และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม-มีนำคม 2564)ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 1
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
10. แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม-ธันวำคม 2563)
และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม-มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 3
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่
11. แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม-ธันวำคม 2563)
และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม-มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 5
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12. แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม-ธันวำคม 2563)
และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม-มีนำคม 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
13. แสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรที่ไม่ได้นำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2564 ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม-ธันวำคม 2563)และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม-มีนำคม 2564)

40

41

42

สารบัญภาพ

หน้า
ภาพที่
1 แสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนและนโยบำยสำคัญกับแผนปฏิบัติกำร
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ส่วนที่ 1
บทนา
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ.2563 ถึงกันยำยน
พ.ศ.2564 ซึ่งครอบคลุมกำรปิดภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 ของปีกำรศึกษำ 2563 จนถึงเดือนสุดท้ำย
ของภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ซึ่งในช่วงเวลำดังกล่ำวกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีบริบทที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้ประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษำยน พ.ศ.
2560 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีบทบัญญัติไว้ใน มำตรำ 54 รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคน
ได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคที่หนึ่ง เพื่อพัฒนำ ร่ำงกำย
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย รวมทั้งรัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำม
ต้องกำรในระบบต่ำง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมื อกันระหว่ำงรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ดำเนินกำร กำกับ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ
ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ กำรดำเนินกำรและตรวจสอบกำรดำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย โดยกำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ
สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเท ศชำติ
ในกำรดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมวรรคสำม
รัฐต้องดำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย ในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน
1.2 คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้กำหนดนิยำมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี เป็นกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษำ (อนุบำล) (ถ้ำมี) ระดับประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์
1.3 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนด
ในมำตรำ 9 ให้ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ และกำรกำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส่ ว นรำชกำร ต้ อ งมีร ำยละเอี ย ดของขั้ น ตอน ระยะเวลำ และงบประมำณ ที่ จ ะต้อ งใช้ ใ นกำรด ำเนิ น กำร
ของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจและตัวชี้วัด ควำมสำเร็จของภำรกิจ และใน
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มำตรำ 20 เพื่อให้ กำรปฏิ บั ติร ำชกำรภำยในส่ ว นรำชกำรเป็น ไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภ ำพให้ ส่ ว นรำชกำรก ำหนด
เป้ำหมำย แผนกำรทำงำน ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนหรือโครงกำร และงบประมำณที่จะต้องใช้ในแต่ละงำนหรือ
โครงกำร และต้องเผยแพร่ให้ข้ำรำชกำรและประชำชนทรำบทั่วกันด้วย
1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ กษำเป็ นหน่ ว ยงำนรำชกำรส่ ว นกลำง ที่ตั้ง อยู่ใ นส่ ว นภู มิภ ำค สั งกั ด
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ต ำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2561 ดังนี้
1. จัดทำนโยบำยแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์ กำรจั ดตั้งงบประมำณเงินอุ ดหนุนทั่ว ไปของสถำนศึกษำ และหน่ว ยงำน
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒ นำหลั กสู ตรร่ว มกับ สถำนศึ กษำในเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ
4. กำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย และรวบรวมข้ อ มู ล สำรสนเทศด้ ำ นกำรศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จั ด ระบบกำรประกั น คุ ณภำพกำรศึ กษำ และประเมิน ผลสถำนศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่ น รวมทั้ง บุ คคล องค์กรชุมชน องค์กรวิช ำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น ที่
จัดรูปแบบหลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของอนุกรรมกำรและคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
11. ประสำน ปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
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2. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีหน่วยงำนใน
กำรกำกับจำแนกเป็น 1) หน่วยงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่ จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย 2) หน่วยงำนระดับสถำนศึกษำ
จำนวน 119 โรงเรียน รำยละเอียดดังแผนภำพที่ 1

ภำพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2
3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดกำรศึกษำ มีคุณภำพได้มำตรฐำน บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
ค่านิยมองค์กร (Values)
เต็มใจบริกำร ประสำนสัมพันธ์
พันธกิจ (Mission)
1. ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม
หลัก ของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้ำงครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ มีควำม
รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม
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เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง
2. ผู้เรียนมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะตำมสมรรถนะตำมสำยงำนและ
ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 และสถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรทีม่ ีคุณภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
นโยบาย
1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
5. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
จุดเน้นการดาเนินงาน
จุดเน้นที่ 1 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
จุดเน้นที่ 2 กำรอ่ำนออกเขียนได้
จุดเน้นที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จุดเน้นที่ 4 ด้ำนควำมปลอดภัย
จุดเน้นที่ 5 ด้ำนโอกำส
จุดเน้นที่ 6 ด้ำนคุณภำพ
จุดเน้นที่ 7 ด้ำนประสิทธิภำพ
จุดเน้น
จุดเน้นที่ 1
กำรประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ

แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นเตรียมงาน
1. ศึกษำสภำพกำรดำเนินกำรระบบคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำในสังกัด
2. สรุปสะท้อนปัญหำกำรจัดพัฒนำระบบคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำที่ผ่ำนมำ
ขั้นดาเนินการ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพระบบ
ประกันคุณภำพภำยในสถำนึกษำจำนวน 119
โรงเรียน ๆ ละ 3 คน (ประกอบด้วยผู้บริหำร/ครู
วิชำกำรขั้นพื้นฐำน/ครูวิชำกำรปฐมวัย)

ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรประกันคุณภำพ
กำรภำยในสถำนศึกษำ
2. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่มี
ผลกำรประเมินตนเองในแต่ละ
มำตรฐำนตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำอยู่ในระดับดีขึ้นไป
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จุดเน้น

จุดเน้นที่ 2
กำรอ่ำนออก
เขียนได้

แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
1. ประกำศรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ นิเทศ ติดตำม
ประเมินคุณภำพกำรระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. สรุปผลสังเครำะห์กำรรำยงำนผลประเมิน
คุณภำพสถำนศึกษำ
ขั้นรายงาน
- รำยงำนผลประเมินคุณภำพสถำนศึกษำถึง สพฐ.
และ สมศ.ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1. จัดทำโครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้
อ่ำนคล่อง เขียนคล่องเพื่อตอบสนองจุดเน้น
2. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยระดับ
ป.1-ป.6
3. กำหนดแผนงำนทำงวิชำกำรเพื่อส่งเสริมกำรสอน
ภำษำไทยร่วมกับโรงเรียนเพื่อให้กำรเรียนกำร
สอนบรรลุตำมแผนงำนอย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม
4. นิเทศ ติดตำม กำกับดูแลและให้ควำมช่วยเหลือ
อย่ำงใกล้ชิด เยี่ยมขั้นเรียนอย่ำงต่อเนื่องและ
ทั่วถึง

จุดเน้นที่ 3
1. จัดทำโครงกำร กิจกรรมเกี่ยวกับระบบดูแล
ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและ
ช่วยเหลือนักเรียน
กำรคุ้มครองนักเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำนและ
มอบหมำยควำมรับผิดชอบผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
3. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4. จัดทำแผนและปฏิทินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
5. ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน
6. กำรคัดกรองและจำแนกนักเรียนเป็นรำยกลุ่ม
รวบรวมข้อมูล สรุปรำยงำนและควำมเห็นของผู้
เยี่ยมบ้ำน เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐำนข้อมูล
นักเรียนไว้เป็นฐำนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. โรงเรียนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง และทันสมัย

ตัวชี้วัด

1. ทุกโรงเรียนมีพัฒนำกำร กำร
อ่ำนกำรเขียนเพิ่มขึ้น
2. มีกำรสนับสนุนด้ำนวัสดุ
กำรเรียนกำรสอน และกำร
สร้ำงขวัญกำลังใจ
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรสอน
ภำษำไทยมีกำรผลิตสื่อ
ภำษำไทยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อ
กำรเรียนกำรสอน
4. มีกำรนิเทศภำยในสนับสนุน
ช่วยเหลือครูผู้สอนอย่ำง
ต่อเนื่อง
1. ทุกโรงเรียนมีแผนกำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1
ครั้ง
2. ครูทุกคนจัดทำข้อมูลนักเรียน
เป็นรำยบุคคล เพื่อประโยชน์ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3. กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. มีกำรใช้นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศในกำรดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต
และกำรคุ้มครองนักเรียน
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จุดเน้น

จุดเน้นที่ 4
ด้ำน
ควำมปลอดภัย

จุดเน้นที่ 5
ด้ำนโอกำส

แนวทางการดาเนินงาน
8. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพัฒนำ
ผู้เรียนตำมสภำพอย่ำงเหมำะสม
9. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม ป้องกัน แก้ไขและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียน
10. ประสำนและส่งต่อกำรแก้ไข และพัฒนำ
นักเรียนแก่ผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ
พัฒนำแบบกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้
ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกภัยพิบัติ
และภัยคุกคำมทุกรูปแบบรวมถึงกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดีสำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำๆ

ตัวชี้วัด

1. จัดให้มีมำตรฐำนในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวะอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ในหน่วยงำน
2. จัดให้มีกำรติดสัญลักษณ์เตือน
อันตรำย เครื่องหมำย
ควำมปลอดภัย
3. จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่ำด้วย
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
และฝึกอบรมจนบุคลำกร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเข้ำเรียนทุกคนมี
1. ประชำกรในวัยเรียนได้เข้ำเรียน
พัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย
ในทุกระดับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
อำรมณ์สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย
เท่ำเทียมกัน
2. ดำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำ
2. มีควำมเสมอภำคของกำรเข้ำ
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ
เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตำมมำตรฐำนวำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ
ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
สำมำรถวิเครำะห์ตนเอง เพื่อกำรศึกษำต่อและ กำรศึกษำ
ประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัด 3. ผู้เรียนที่ด้อยโอกำสได้รับกำร
ของตนเอง
พัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำง
3. พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ กำรศึกษำที่เหมำะสม
ในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อป้องกันไม่ให้ออกจำก 4. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ
ระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนิน
และเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำ
ชีวิตเพิ่มขึ้น
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
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จุดเน้น

แนวทางการดาเนินงาน
4. ส่งเสริมให้เด็กพิกำร และผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีทักษะในกำร
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐำนกำรประกอบอำชีพที่พึง
ตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

จุดเน้นที่ 6
ด้ำนคุณภำพ

1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้
มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย
มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น
กำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำน
กำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และกำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมี
งำนทำ
3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะที่เน้นกำร
พัฒนำสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง
รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สมดุลทุกด้ำน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับ
4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครู
ยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู

1. ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงควำมตระหนัก
ในควำมสำคัญของกำร
ดำรงชีวิตมีคุณธรรม จริยธรรม
2. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กิจกรรมเพื่อสร้ำง
ควำมเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น
3. ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ ด้ำนกำรอ่ำน
กำรใช้ภำษำในกำรประเมิน
ร่วมกับนำนำชำติสูงขึ้น
4. ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะ
เป็นที่พึงพอใจของสถำน
ประกอบกำรเพิ่มขึ้น
5. สถำนศึกษำมีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ
เพิ่มขึ้น
6. ผู้เรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์คะแนน ร้อยละ
เพิ่มขึ้น
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จุดเน้น
จุดเน้นที่ 7
ด้ำน
ประสิทธิภำพ

แนวทางการดาเนินงาน
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน
บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้องทันสมัย
และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
2. พัฒนำโรงเรียนดี 4 มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพ
ของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนที่
สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand
Alone) ให้มีคุณภำพำอย่ำงยั่งยืน สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่
3. บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำง
มีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพใน
สถำนศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีกำร
ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ และ
สถำนศึกษำที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็น
ต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรศึกษำ
และกำรเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ตัวชี้วัด
1. มีฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผน
กำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย
และถูกต้อง สำมำรถเชื่อมโยง
ทุกภำคส่วน
2. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
สนับสนุนทรัพยำกร
เพื่อกำรศึกษำ หน่วยงำน
องค์กรภำครัฐ เอกชน มีส่วน
ร่วมจัดกำรศึกษำแบบประชำรัฐ
เพิ่มขึ้น
3. มีกำรจัดสรรงบประมำณ
ตำมประเมิน (Agenda) สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับงบประมำณ
ตำมภำรกิจ (Function)
4. มีฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กำรติดตำมและประเมินผล
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ภำพที่ 2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนและนโยบำยสำคัญกับแผนปฏิบัติกำร
4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้รับจัดสรร
งบประมำณ
1. กำรบริหำรจัดงำนสำนักงำน
จำนวน 3,000,000 บำท
2. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำย
จำนวน 1,912,640 บำท
รวมงบประมำณทั้งสิ้น
4,912,640 บำท

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของสำนักงำนเขต
พื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชุ ม พร เขต 2 ในครั้ ง นี้ เป็ น กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำร/กิ จ กรรม
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ดำเนินกำรแต่ไม่ได้ บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ที่มีแผนกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม 2563) และไตรมำสที่ 2 (มกรำคม– มีนำคม
2564) โดยใช้ข้อมูลโครงกำรจำกกำรนำเข้ำข้อมูลโครงกำรในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)
เป็นฐำนกำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนโครงกำรรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จำแนกตำมนโยบำย
2. ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ของสำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จำแนกตำมโครงกำร/
กิจกรรม
3. ผลกำรวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมที่ได้ดำเนินกำรนำเข้ำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ
รอบ 6 เดือ น ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชุ มพร เขต 2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
แผนแม่บทประเด็นและแผนย่อย
4. ผลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณของโครงกำรตำมแผนปฏิ บั ติ กำร ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2564 และโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ดำเนินกำรแต่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จำแนกตำมโครงกำร/กิจกรรม
1. ผลการด าเนิ น งานโครงการ ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จาแนกตามนโยบาย ดังนี้
นโยบำยที่ 1
นโยบำยที่ 2
นโยบำยที่ 3
นโยบำยที่ 4
นโยบำยที่ 5
นโยบำยที่ 6

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่
1

ชื่อโครงกำร
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
ในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ (มค.-กย.)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 2 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่

ชื่อโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม

11
1

ตารางที่ 3 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
ชื่อโครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด กำรศึกษำด้ำนงบประมำณของ
สถำนศึกษำ (มค.)
(เสร็จสิ้นโครงกำร)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
กำรประชุมโครงกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนงบประมำณของ
สถำนสึกษำ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 3 มีนำคม 2564 ผลกำร
ดำเนินงำน บรรลุเป้ำหมำย
เชิงปริมำณ กล่ำวคือ ผู้เข้ำร่วม
ประชุม จำนวน 378 คน
เกินกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 21
คน และบรรลุเป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ กล่ำวคือ ผู้เข้ำร่วม
ประชุมร้อยละ 90.96
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกฎหมำย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน และร้อยละ 99.40
สำมำรถนำควำมรู้ไปปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้มำกขึ้น

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-
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ที่
2

ชื่อโครงกำร
พัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ (มค.กย.)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
มีแผนกำรดำเนินกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำ
หลักสูตรกระบวนกำรเรียน
กำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับ
และทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน
เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ กำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน
ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพื้นที่ที่หลำกหลำย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับกำรพัฒนำของประเทศ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ สพป.ชพ.2 ผู้บริหำร
119 คน ครูวิชำกำร 119 คน
ครูปฐมวัย 119 คน แบ่งเป็น 3
กลุ่ม
กิจกรรมที่ 2 ศึกษำสภำพกำร
ดำเนินงำนตำมแนวทำงกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
สพป.ชพ. 2 1.จัดทำกรอบศึกษำ
สภำพกำรดำเนินงำนตำม
แนวทำงกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ 2.จัดทำเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล 3.กำร
จัดเก็บข้อมูล 4.กำรวิเครำะห์
ข้อมูล 5.กำรสรุปรำยงำนผล

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1.ด้ำนครูขำดกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้มีควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน สอดรับกับ
ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
กำรยกระดับคุณภำพ
โรงเรียน
2.ด้ำนกำรให้โอกำสให้
นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ
3.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ให้โรงเรียนมีควำมพร้อม
ในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่มีคุณภำพ มี
สภำพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้
4. เนื่องด้วยใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อ

1.ให้ควำมรู้ครูชำดกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้มีควำมพร้อมในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียน
2.นิเทศติดตำมกำรให้โอกำส
ให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ
3.พัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพ ส่งเสริมกำรมี
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
4.ควรเสวนำทำงวิชำกำร
ในกำรเสนอแนวทำง
ส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำม
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำ สพป.ชพ.2 แบบ
ออนไลน์
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ที่

ชื่อโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
และพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ครู เพื่อพัฒนำศักยภำพครูให้มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 กำรยกระดับ
คุณภำพโรงเรียนคุณภำพประจำ
ตำบล เพื่อสร้ำงโอกำสให้นักเรียน
เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพ
มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ด้วยกำรส่งเสริม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ทั้งอำคำร
สถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ ด้ำนจัดกำรศึกษำ
ทั้งบุคลำกร หลักสูตรและกิจกรรม
และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของเอกชน
บ้ำน วัด/ศำสนสถำนอื่นๆ รัฐ
และโรงเรียนเพื่อผลิตผู้เรียนที่มี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับ

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
กิจกรรมที่ 3 กำรเสนอแนวทำง
ส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ สพป.ชพ.2

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไวรัสโคโรนำ จึงต้องเลื่อน
กำรนำเสนอแนวทำง
ส่งเสริมกำรดำเนินงำน
ตำมระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ
สพป.ชพ.2

14

ที่

3

ชื่อโครงกำร

ขับเคลื่อนพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
(ตค.63-กย.64)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
ของผู้ปกครอง และชุมชน
ตลอดจนโรงเรียน เป็นศูนย์กลำง
กำรเรียนรู้ของชุมชน โดยกำหนด
ตัวชี้วัดที่ไว้ในแต่ละเป้ำหมำย
ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่มี
ผลกำรประเมินตนเอง ในแต่ละ
มำตรฐำนตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต ๒ ได้
ดำเนินกำรอบรมพัฒนำระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร
เขต ๒ จำนวน 119 โรงเรียน
ในวันอังคำร ที่ 26 มกรำคม
2564 เวลำ 08.30 16.30 น.

เกิดกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

-
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ที่

4

ชื่อโครงกำร

พัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ
(ตค.-ธค.63)
(เสร็จสิ้นโครงกำรแล้ว)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
ผ่ำนทำงระบบ Google Meet
กำรดำเนินงำนมีข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต ๒ เข้ำร่วมอบรมตำม
ระยะเวลำที่กำหนด และกำร
ดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวได้
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจทั้ง
ก่อนและหลังกำรอบรม จำนวน
561 คน

โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพื่อควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำชีพ เป็นโครงกำรเพื่อให้
ข้ำรำชกำรครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรทำผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อมี

-

ปัญหำ/อุปสรรค

1.เนื่องจำกโครงกำรได้ถูก
กำหนดกำรดำเนินกำร
ทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
อยู่ในช่วงของกำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรคไวรัส

ข้อเสนอแนะ

จำกสรุปรำยงำนผลควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ได้เสนอแนะ
เพื่อนำไปพัฒนำโครงกำร
ในโอกำสต่อไป ดังนี้

16

ชื่อโครงกำร
ที่

5

พัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนผู้บริหำรกำรศึกษำ
(กพ.-กย.)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
วิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ เพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ และควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพของตน ส่งผลต่อควำมอยู่ดี
มีสุขของครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วย
ที่ย่อยทีส่ ุด ทำให้อยู่ในสังคมอย่ำง
มีควำมสุข และปฏิบัติหน้ำที่ของ
ตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ ทั้งนี้ ครู
จะต้องพัฒนำตนเองอย่ำง
สม่ำเสมอ นำผลกำรพัฒนำที่ได้ไป
พัฒนำศักยภำพผู้เรียน เพื่อสร้ำง
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพมี
ทักษะควำมรู้เป็นคนดี มีวินัย
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไป
ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

โควิด-19 ในช่วงแรกของ
กำรระบำดรอบสอง
2.กลุ่มเป้ำหมำยมีกำร
ปรับเปลี่ยนรุ่นในกำรอบรม
เนื่องจำกติดภำรกิจของทำง
โรงเรียน ส่งผลให้จำนวนผู้
เข้ำรับกำรอบรมไม่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยในแต่ละรุ่น

ควรจัดโครงกำรทุก ๆ ปี
เพื่อให้ควำมรูแ้ ก่ครูรุ่นใหม่
หรือผู้ที่ยังไม่เคยเข้ำรับ
กำรอบรม ได้รับกำรอบรม

-

-
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ที่
6

ชื่อโครงกำร
ออกติดตำมเก็บข้อมูล
ประกอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
(มค. -กย.)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
-

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
1. ร้อยละ 100 ผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ หรือผู้รักษำกำรใน
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
จำนวน 119 คน ได้รับกำรตรวจ
เยี่ยม เก็บข้อมูลได้ถูกต้องตรงกับ
สภำพควำมเป็นจริงของโรงเรียน
และพื้นที่ และได้รับคำปรึกษำ
ชี้แนะเพื่อพัฒนำในด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
2. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ครอบคลุม 4 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำน
ทั่วไป ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถ
ปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทำให้กำรออก
ติดตำมข้อมูลในสถำนศึกษำ
จะต้องมีมำตรกำรป้องกัน
กำรเว้นระยะห่ำง ที่รัดกุม
เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำด
ในสถำนศึกษำ

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทำให้กำรออก
ติดตำมข้อมูลใน
สถำนศึกษำ จะต้องมี
มำตรกำรป้องกัน กำรเว้น
ระยะห่ำง ที่รัดกุม เพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดใน
สถำนศึกษำ ดังนั้น ในรอบ
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
เพื่อเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำร ครั้งที่ 2 (วันที่
1 เมษำยน 2564 – 30
กันยำยน 2564) หำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดไม่ดีขึ้น
อำจต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ประเมิน เป็นกำรส่ง

18

ที่

7

ชื่อโครงกำร

พัฒนำกิจกรรมผู้เรียนด้วย
กระบวนกำรลูกเสือ ประจำปี
2564 (มค-กย.)
ทบทวนควำมรู้กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนด้วย
กระบวนกำรทำงกำรลูกเสือ
(มีค.-กย.)

8

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
จรรยำบรรณวิชำชีพ ได้อย่ำง
เหมำะสม

-

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

-

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
รำยงำนและเอกสำรที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ แทน

ตารางที่ 4 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ที่

ชื่อโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม
19

ตารางที่ 5 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
1
2

ชื่อโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
ปรับปรับภูมิทัศน์สำนักงำนเขต ปรับภูมิทัศน์ภำยในอำคำร
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
พื้นที่กำรศึกษำ
จัดทำป้ำยทำเนียบ ฉำกหน้ำ
(กพ.-กย.)
ห้องประชุม
สร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
จัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
ยั่งยืน (มีค.- กย.)

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ตารางที่ 6 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 6 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
1

ชื่อโครงกำร
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี และกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
(ตค.63 - กย.64)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
ปัญหำ/อุปสรรค
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
ประชุมชี้แจงนโยบำย
จัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี ไม่มี
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทบทวน 2564
ภำรกิจ มอบหมำยกำรจัดทำ
โครงกำร/กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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ที่

ชื่อโครงกำร

2

พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ
(ตค.63 - กย.64)

3

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของโรงเรียนใน
สังกัด(มีค. - กย.64)
สวัสดิกำร สวัสดิภำพบุคลำกร
ในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2
(กพ.- กย64)
ตรวจสอบภำยใน
(ตค.63 - กย.64)

4
5

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
สำรวจสภำพ ควำมต้องกำรใช้
งำนอุปกรณ์ DLTV จัดเก็บ
ข้อมูลสำรสนเทศระดับ
สถำนศึกษำ
-

-

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
ปัญหำ/อุปสรรค
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
สำรวจสภำพ อุปกรณ์ ด้ำน
ไม่มี
เทคโนโลยีระดับโรงเรียน สพท.
รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ยังไม่ได้ดำเนินกำร

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร เป็นไป
ตำมแผน
กิจกรรมที่ 1 ติดตำม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน บัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และหลักฐำนกำรจ่ำย
สถำนศึกษำในสังกัด ดำเนินกำร
ได้ จำนวน 5 แห่ง
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบ
กำรดำนเนินงำน เงินอุดหนุน
ที่ได้รับจำก อปท.(เงินโครงกำร
อำหำรกลำงวัน) ดำเนินกำร
เรียบร้อยแล้ว (จำนวน 5 แห่ง)

ระหว่ำงปฏิบัติงำนตำม
โครงกำรมีงำนอื่นที่ได้รับ
มอบหมำยเพิ่มเติม
ทำให้ยำกต่อกำรบริหำร
โครงกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำยภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

ไม่มี
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2. ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จาแนกตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่
1

2

โครงกำร/กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
ปัญหำ/อุปสรรค
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ยังไม่สำมำรถดำเนินกำร
ยังไม่สำมำรถดำเนินกำร
เนื่องจำก เบื้องบนยังไม่
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล ตำมโครงกำรได้
ตำมโครงกำรได้
แจ้งบัญชีจัดสรร
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
งบประมำณ และอนุมัติ
โอนงบประมำณให้
ดำเนินกำร
สนับสนุนบุคลำกรในสำนักงำน สพป.ชพ. 2 ได้ดำเนินกำร
สพป.ชพ. 2 ได้ดำเนินกำร
ไม่มี
เขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สถำนศึกษำด้ำนงำนธุรกำร
1. จัดสรรอัตรำและ
1. จัดสรรอัตรำและ
และอำคำรสถำนที่
งบประมำณในกำรจ้ำงธุรกำร งบประมำณในกำรจ้ำงธุรกำร
โรงเรียนให้โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนให้โรงเรียนในสังกัด
ตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.
ตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.
2. จัดสรรอัตรำและ
2. จัดสรรอัตรำและ
งบประมำณในกำรจ้ำงนักกำร งบประมำณในกำรจ้ำงนักกำร
ภำรโรงให้โรงเรียนในสังกัด
ภำรโรงให้โรงเรียนในสังกัด
ตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.
ตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงำนเบื้องบนควรให้
ควำมสำคัญ และอนุมัติ
งบประมำณให้ดำเนินกำร
ตำมรำยไตรมำส
ไม่มี
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ที่

3

โครงกำร/กิจกรรม

ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
3. จัดสรรอัตรำและ
งบประมำณในกำรจ้ำง
ผู้ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ที่ขำดแคลน
ตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.
4. สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ
ในกำรจ้ำงบุคลำกรด้ำนงำน
ธุรกำร และอำคำรสถำนที่ได้
ตรงตำมวัตถุประสงค์ สำมำรถ
เบิกจ่ำยงบประมำณได้ตรงเวลำ
ถูกต้องตำมระเบียบ
จัดสรรอัตรำและงบประมำณ
ในกำรจ้ำงครู ผู้ทรงคุณค่ำ
แห่งแผ่นดินให้โรงเรียนในสังกัด
ตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.
จำนวน 4 คน อัตรำค่ำจ้ำง
เดือนละ 17,000 บำท/คน
จ้ำงครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลำ 5
เดือน

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
3. จัดสรรอัตรำและ
งบประมำณในกำรจ้ำง
ผู้ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ที่ขำดแคลน
ตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.
4. สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ
ในกำรจ้ำงบุคลำกรด้ำนงำน
ธุรกำร และอำคำรสถำนที่ได้
ตรงตำมวัตถุประสงค์ สำมำรถ
เบิกจ่ำยงบประมำณได้ตรงเวลำ
ถูกต้องตำมระเบียบ
จัดสรรอัตรำและงบประมำณ
ในกำรจ้ำงครู ผู้ทรงคุณค่ำ
แห่งแผ่นดินให้โรงเรียนในสังกัด
ตำมหลักเกณฑ์ สพฐ.
จำนวน 4 คน อัตรำค่ำจ้ำง
เดือนละ 17,000 บำท/คน
จ้ำงครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลำ 5
เดือน

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-19
อำจทำให้กำรจัดเรียนกำร
สอนในชั้นเรียนไม่เต็ม
ประสิทธิภำพ

โครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำ
แห่งแผ่นดิน เป็นโครงกำร
ที่ตอบสนองกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของนักเรียน
เปิดโอกำสให้นักเรียนเกิด
กำรเรียนรู้ เป็นคนเก่ง
และมีคุณภำพ ได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงทั่วถึงและเป็น
ธรรม สำมำรถยกระดับ
23
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4

โครงกำร/กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน
2563 - มีนำคม 2564 ใช้
งบประมำณไปแล้วทั้งสิ้น
340,000 บำท
หมำยเหตุ เตรียมกำรจ้ำงครั้งที่
2 เป็นระยะเวลำ 6เดือน
ระหว่ำงเดือนเมษำยน 2564 เดือนกันยำยน 2564 รอกำร
จัดสรรงบประมำณจำกสพฐ.
408,000 บำท
ครูคลังสมอง (ครูวิทย์-ครูคณิต) 1. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร
เขต 2 สำมำรถจัดสรรครูวิทย์ครูคณิต ที่ขำดแคลนอัตรำกำลัง
เพื่อให้นักเรียนสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรพื้นฐำนทำงกำรศึกษำได้
อย่ำงทั่วถึง

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน
2563 - มีนำคม 2564 ใช้
งบประมำณไปแล้วทั้งสิ้น
340,000 บำท
หมำยเหตุ เตรียมกำรจ้ำงครั้งที่
2เป็นระยะเวลำ 6เดือน
ระหว่ำงเดือนเมษำยน 2564 เดือนกันยำยน 2564 รอกำร
จัดสรรงบประมำณจำกสพฐ.
408,000 บำท
1. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร
เขต 2 สำมำรถจัดสรรครูวิทย์ครูคณิต ที่ขำดแคลนอัตรำกำลัง
เพื่อให้นักเรียนสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรพื้นฐำนทำงกำรศึกษำได้
อย่ำงทั่วถึง

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
คุณภำพผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำของนักเรียน
ให้สูงขึ้น

1. กำรจัดสรรงบประมำณ ไม่มี
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 2 อำจจะล่ำช้ำ
เนื่องจำกต้องรอรับกำร
จัดสรรงบประมำณจำก

24

ที่

5

โครงกำร/กิจกรรม

ประเมินพัฒนำกำรนักเรียน
ที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560 ปี
กำรศึกษำ 2563

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
โดยกำรจ้ำงครูวิทย์-ครูคณิต
รวมจำนวน 11 คน ให้กับ
สถำนศึกษำในสังกัด
2. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร
เขต 2 สำมำรถจัดสรร
งบประมำณให้เป็นไปตำม
หลักธรรมมำภิบำล และไม่มี
กำรร้องเรียน และสมำรถ
เบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดใน
โครงกำร
-

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
โดยกำรจ้ำงครูวิทย์-ครูคณิต
รวมจำนวน 11 คน ให้กับ
สถำนศึกษำในสังกัด
2. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร
เขต 2 สำมำรถจัดสรร
งบประมำณให้เป็นไปตำม
หลักธรรมมำภิบำล และไม่มี
กำรร้องเรียน และสมำรถ
เบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดใน
โครงกำร
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงผู้บริหำร/ผู้
ประเมินระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
กิจกรรมที่ 2 ประเมิน
พัฒนำกำรนักเรียนที่จบ

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สพฐ. เป็นรำยงวด หรือ
รำยไตรมำส
2. สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดระบำดของไวรัสโค
วิด-19 อำจทำให้
ไม่สำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนศึกษำ
ได้เต็มศักยภำพ และอำจ
จำเป็นต้องให้นักเรียน
เรียนผ่ำนระบบออนไลน์
หำกสถำนกำรณ์ยังไม่ดีขึ้น
กำรกำหนดผู้ประเมิน
ในกำรประเมินพัฒนำกำร
นักเรียนที่จบหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560

ควรกำหนดผู้ประเมิน
และพัฒนำผู้ประเมินไต้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย
มีควำมอดทน ตั้งใจ
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โครงกำร/กิจกรรม

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทย

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560 ปี
กำรศึกษำ 2563 ในกลุ่ม
ตัวอย่ำง
กิจกรรมที่ 3 สรุปและบันทึกผล
พัฒนำกำรนักเรียนที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560
ปีกำรศึกษำ 2563
จำนวน 14 คน
กิจกรรมที่ 4 รำยงำนผล
พัฒนำกำรนักเรียนที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560
ปีกำรศึกษำ 2563
1.ประชุมวำงแผนกำร
ดำเนินงำนโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับปฐมวัยกับกำรศึกษำ
เพื่อควำมยั่งยืน

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ปีกำรศึกษำ 2563 ใน
และเข้ำใจบริบท
เวลำสองวัน ผู้ประเมินต้อง
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย
มีควำมอดทนตั้งใจและ
เข้ำใจบริบท

เนื่องด้วยมีข้อจำกัด
จำนวนศึกษำนิเทศก์
มีจำนวน 3 คน และ
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อ

ในกำรกำรนิเทศติดตำม
"กำรพัฒนำโรงเรียน
ส่งเสริมกำรจัด
ประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

26

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
2.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ขั้นพื้นฐำน เรื่องน้ำและอำกำศ
ทดแทนให้ครูเกษียณอำยุ
ลำออก เปลี่ยนสำยงำนและครู
ที่ยังไม่ผ่ำนกำรอบรมโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
กับกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน”
3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประเมินโรงเรียนเพื่อรับตรำ
พระรำชทำน “บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทย”
4.กำรนิเทศติดตำม "กำรพัฒนำ
โรงเรียนส่งเสริมกำรจัด
ประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไวรัสโคโรนำ COVID -19
ในกำรนิเทศติดตำม "กำร
พัฒนำโรงเรียนส่งเสริม
กำรจัดประสบกำรณ์ระดับ
ปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ตำมแนวทำง
โครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับปฐมวัย
กับกำรศึกษำเพื่อควำม
ยั่งยืน นั้น ไม่สำมำรลง
พื้นที่ได้ 100 %

ตำมแนวทำงโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับปฐมวัย
กับกำรศึกษำเพื่อควำม
ยั่งยืน จึงดำเนินกำรดังนี้
1.ใช้กระบวนกำรนิเทศ
ทำงไกล และออนไลน์
2. ใช้กำรนำเสนอผ่ำนทำง
วิดิทัศน์

27

ที่

7

8

โครงกำร/กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
ปัญหำ/อุปสรรค
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
ตำมแนวทำงโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศ
ไทยระดับปฐมวัย กับกำรศึกษำ
เพื่อควำมยั่งยืน
5.สรุปรำยงำน และรำยงำนผล
พัฒนำโรงเรียนส่งเสริมกำร
กิจกรรมที่ 1 เตรียมควำม
กำหนดจัดกำรอบรมใน
จัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย
พร้อมบุคลำกรและคณะทำงำน วันที่ 15 -25 เมษำยน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตำม
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2564 แต่เนื่องจำก
แนวคิดมอนเตสซอรี
สถำนกำรณ์กำรแพร่
(Montessori) ในบริบท สพฐ.
ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 จึงต้อง
ประกำศเลื่อนกำรอบรม
ออกไปก่อน
กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำ
โครงกำรกำรจัดสอบทำงกำร
บุคลำกรของกลุ่มที่
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
รับผิดชอบกำรจัดสอบ
ปีกำรศึกษำ 2563
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 มีจำนวนบุคลำกรค่อนข้ำง
ดำเนินกิจกรรมในโครงกำร
น้อย ส่งผลต่อกำร
จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่
จัดเตรียมเอกสำรธุรกำร
1. จัดประชุมกรรมกำรระดับ กำรจัดสอบที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ ซึ่งมีจำนวนมำก
วันที่ 9 มีนำคม 2564

ข้อเสนอแนะ

รอให้สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 จึงกำหนด
จัดกำรอบรมใหม่

ขอควำมร่วมมือกับกลุ่ม
งำนต่ำงๆ และผู้บริหำร
สถำนศึกษำในกำร
จัดเตรียมเอกสำรกำรจัด
สอบที่มีจำนวนมำก และ
ควรดำเนินกำรเตรียมกำร
จัดสอบตั้งแต่เนินๆ
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ที่

9

โครงกำร/กิจกรรม

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test :
NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2563

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
2. กำรรักษำแบบทดสอบ
วัสดุอุปกรณ์กำรสอบ จัดเตรียม
แบบทดสอบและกระดำษ
คำตอบเพื่อส่งสนำมสอบ และ
ส่งคืน สทศ. ระหว่ำง วันที่ 1017 มีนำคม 2564
3.บริหำรจัดสอบ ดำเนินกำร
สอบ วันที่ 13-14 มีนำคม
2564 โดยใช้งบประมำณใน
กำรดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น
298,870 บำท คิดเป็นร้อยละ
92.84 ของงบประมำณ
โครงกำร กำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนระดับชำติ (National
Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่
3 ปีกำรศึกษำ 2563 ดำเนิน
กิจกรรมในโครงกำร จำนวน 3
กิจกรรม ได้แก่

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1.สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้ง
แนวปฏิบัติ ไม่ให้มีกำร
เคลื่อนย้ำยนักเรียนออก
จำกโรงเรียน เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่

เพิ่มงบประมำณในกำร
บริหำรจัดกำรระดับสนำม
สอบเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในกำร
จัดประชุมชี้แจงและเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ของกรรมกำรคุมสอบ

29

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

10 พัฒนำคุณภำพกำรนิเทศ
กำรศึกษำ

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
1. จัดประชุมกรรมกำรระดับ
ศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ
วันที่ 18 มีนำคม 2564
2. ดำเนินกำรจัดสอบตำม
แนวปฏิบัติในวันที่ 24 มีนำคม
2564
3. ตรวจข้อสอบอัตนัยและ
ลงคะแนนในกระดำษคำตอบ
ของผู้เรียน วันที่ 26 มีนำคม
2564
โดยใช้งบประมำณในกำรดำเนิน
กิจกรรมทั้งสิ้น 45,068 บำท
คิดเป็นร้อยละ 67.82 ของ
งบประมำณ

-

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส ต่อไป
โคโรน่ำ 2019 ส่งผล
กระทบต่อจำนวนสนำม
สอบที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในศูนย์สอบด้ำนกำร
จัดเตรียมเอกสำร
2.กำรเพิ่มจำนวนห้องสอบ
เนื่องจำกกำรลดจำนวน
ผู้เข้ำสอบในแต่ละห้อง
เหลือ 20 คน ต่อห้อง
ส่งผลให้มีจำนวนห้องสอบ
เพิ่มขึ้นและต้องใช้ครูผู้คุม
สอบเพิ่มขึ้น
3.งบประมำณที่ได้รับไม่
เพียงพอ ต่อกำรจัดประชุม
ชี้แจงให้แก่คณะกรรมกำร
คุมสอบได้จำนวนทุกคน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพนิเทศ 1.กิจกรรมประชุมวำงแผน ในกิจกรรมนิเทศติดตำม
กำรศึกษำมีแผนกำรดำเนินกำร เตรียมกำรนิเทศ
และประเมินผลกำรจัด
ให้บรรลุเป้ำหมำยรวมถึงกำร
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
30

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
พัฒนำหลักสูตรกระบวนกำร
เรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับ
และทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน
เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ กำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน
ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของพื้นที่ที่หลำกหลำย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับกำรพัฒนำของประเทศ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียน

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

2.พัฒนำชุดนิเทศตำม
ประเด็นต่อไปนี้
๑.๑ กำรนิเทศกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)
๑.๒ กำรนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ
๑) กำรนิเทศหลักสูตร
สถำนศึกษำ/หลักสูตรฐำน
สมรรถนะ และ
กระบวนกำรเรียนรู้
๒) กำรนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมระบบนิเทศภำยใน
โรงเรียน

คุณภำพกำรศึกษำ ควร
บูรณำกำรกับกำรประเมิน
คุณภำพผู้บริหำร เพื่อจะ
ได้รวบรวมและวิเครำะห์
ผลกำรนิเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ

31

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำส
ที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม
2564)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม - มีนำคม
2564)

ปัญหำ/อุปสรรค

กำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำเสริมสร้ำง
ศักยภำพครู เพื่อพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กำรยกระดับคุณภำพ
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล เพื่อสร้ำงโอกำสให้
นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ให้โรงเรียนมี
ควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพ มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ด้วยกำรส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน ทั้งอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ ด้ำนจัดกำรศึกษำ ทั้งบุคลำกร หลักสูตร

๓) กำรนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัย
๔) กำรนิเทศเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
๕) กำรนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้พหุปัญญำ.
๖) นิเทศกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวคิดมอน
เตสซอรี บริบท สพฐ.
๑.๓ กำรนิเทศตำม
จุดเน้น และนโยบำย
สำคัญ เร่งด่วน
1) โครงกำร
พัฒนำกำรอ่ำนออก
เขียนได้
2) โครงกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ

ข้อเสนอแนะ
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ที่

โครงกำร/กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
และกิจกรรม และด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมของเอกชน บ้ำน วัด/
ศำสนำ สถำนที่ อื่นๆ รัฐ และ
โรงเรียนเพื่อผลิตผู้เรียนที่มี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง และชุมชน
ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลำง
กำรเรียนรู้ของชุมชน
1.กิจกรรมประชุมวำงแผน
เตรียมกำรนิเทศ
1) วัตถุประสงค์ ที่ 1.1
เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทย
เป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่ำนิยมที่ดีมีจิตสำธำรณะ มี
ควำมสุข โดยมีสุขภำวะและ
สุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่ง ที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเอง
ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

๑.๔ กำรนิเทศตำมบริบท
และควำมต้องกำรของเขต
พื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในสังกัด
ไม่สำมำรถดำเนินกำรใน
กิจกรรมนิเทศติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ควร
บูรณำกำรกับกำรประเมิน
คุณภำพผู้บริหำร เพื่อจะ
ได้รวบรวมและวิเครำะห์
ผลกำรนิเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ

33
3

ที่

โครงกำร/กิจกรรม

11 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
โดยคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 1 ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2
(ตุลำคม - ธันวำคม 2564)
(มกรำคม - มีนำคม 2564)
2) เป้ำหมำยรวม ที่ 2.1
คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคน
ไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ
และพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน
ที่ดีของสังคม มีควำมเป็น
พลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
สุขภำพกำย สุขภำพใจที่ดี มี
ควำมเจริญงอกงำมทำงจิต
วิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีควำมเป็นไทย
-

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-
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3. ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการนาเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ รอบ 6 เดือน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็นและแผนย่อย
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรมที่ได้นาข้อมูลเข้าระบบ e-MENSCR
ที่
1
2
3
4

5

6

โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์
ศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนย่อย
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามหลักสูตรที่มีทักษะ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ศักยภำพมนุษย์
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8c)
ในศตวรรษที่ 21
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ กำรบริกำรประชำชน
กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
และประสิทธิภำพภำครัฐ
กำรคลัง
งบประมาณของสถานศึกษา
โครงการขับเคลื่อนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอ ควำมเสมอภำคและหลักประกัน
มำตรกำรแบบเจำะจงจำก
ทำงสังคม
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำ
นักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภำคทำงสังคม
เฉพำะกลุ่ม
ชุมพร เขต 2
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ้ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้

กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม

ควำมเสมอภำคและหลักประกัน
ทำงสังคม

มำตรกำรแบบเจำะจงจำก
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำ
เฉพำะกลุ่ม
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ที่
7

โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
สนับสนุนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
และสถานศึกษาด้านงานธุรการและอาคารสถานที่ ศักยภำพมนุษย์

8

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

9

ครูคลังสมอง(ครูวิทย์-ครูคณิต)

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

10 โครงการสวัสดิการสวัสดิภาพบุคลากรในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2
11 ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ
2563
12 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
13 โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี(Montessori) ในบริบท
สพฐ.

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนย่อย
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
กำรบริกำรประชำชนและ
กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
ประสิทธิภำพภำครัฐ

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

กำรพัฒนำศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต

กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

กำรพัฒนำศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
กำรพัฒนำศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต

กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย
กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย
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ที่
โครงการ/กิจกรรม
14 กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

15

กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National
Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ
2563
พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

โครงการออกติดตามเก็บข้อมูลประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

16
17

18

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนย่อย
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้

กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
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4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2 จาแนกตามนโยบาย
ตารางที่ 9 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ที่
1

โครงกำร/กิจกรรม
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมในกำรป้องกันปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ (มค.-กย.)
รวม

ได้ทั้งหมด
149,670
149,670

งบประมำณ
เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2
0
0
0

0

รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส
0
0
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ตารางที่ 10 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ
ได้ทั้งหมด
เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2 รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส
1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้ำน
70,740
0
70,740
70,740
งบประมำณของสถำนศึกษำ (มค.)(เสร็จสิ้นโครงกำร)
2 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
139,770
0
116,490
116,490
สถำนศึกษำ (มค.กย.)
3 ขับเคลื่อนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
129,110
0
4,380
4,380
(ตค.63-กย.64)
4 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
105,310
102,068
0
102,068
เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ
(ตค.-ธค.63)(เสร็จสิ้นโครงกำรแล้ว)
5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรกำรศึกษำ
91,640
0
0
0
(กพ.-กย.)
6 ออกติดตำมเก็บข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำร
37,350
0
22,285
22,285
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ(มค. - กย.)
7 พัฒนำกิจกรรมผู้เรียนด้วยกระบวนกำรลูกเสือ ประจำปี
288,000
0
0
0
2564 (มค-กย.)
8 ทบทวนควำมรู้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย
45,000
0
0
0
กระบวนกำรทำงกำรลูกเสือ(มีค.- กย.)
รวม
906,920
102,068
213,895
315,963
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ตารางที่ 11 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
1
2

โครงกำร/กิจกรรม
ปรับปรับภูมิทัศน์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(กพ.-กย.)
สร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน (มีค.- กย.)
รวม

ได้ทั้งหมด
500,000

งบประมำณ
เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2
41,000
0

รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส
41,000

78,130

0

0

0

578,130

41,000

0

41,000
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ตารางที่ 12 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

โครงกำร/กิจกรรม
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี และกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน(ตค.63 - กย.64)
พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
(ตค.63 - กย.64)
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในของโรงเรียนในสังกัด(มีค. - กย.64)
สวัสดิกำร สวัสดิภำพบุคลำกรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2
(กพ.-กย.64)
ตรวจสอบภำยใน(ตค.63 - กย.64)
รวม

ได้ทั้งหมด
52,000

งบประมำณ
เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2
0
0

รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส
0

115,500

0

0

0

64,620

420

0

420

16,800

0

0

0

29,000
277,920

0
420

8,100
8,100

8,100
8,520

41

ตารางที่ 13 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ไม่ได้นาเข้าแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)
ที่

โครงกำร/กิจกรรม
ได้ทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สนับสนุนบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ด้ำนงำนธุรกำรและอำคำรสถำนที่
ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน
ครูคลังสมอง (ครูวิทย์-ครูคณิต)
ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2563
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
พัฒนำโรงเรียนส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัยที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญตำมแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ใน
บริบท สพฐ.
กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปี
กำรศึกษำ 2563
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test :NT) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
พัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.
ต.ป.น.)
รวม

งบประมำณ
เบิกจ่ำยในไตรมำส 1 เบิกจ่ำยในไตรมำส 2
0

รวมเบิกจ่ำย 2 ไตรมำส

88,125,371

0

0

20,914,200

5,228,550

5,228,550

10,457,100

748,000
2,079,000
5,200

340,000
519,750
0

187,000
519,750
5,200

527,000
1,039,500
5,200

15,000
600,000

0
0

0
4,180

0
4,180

321,926

0

298,870

298,870

66,455

0

45,068

45,068

15,000
76,000

0
0

0
0

0
0

112,966,152

6,088,300

6,288,618

12,376,918
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จำกข้อมูลตำรำงที่ 9-12 กำรแสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชุ ม พร เขต 2
จ ำแนกตำมนโยบำยพบว่ ำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำชุ ม พร เขต 2 มี โ ครงกำร/กิ จ กรรม
ตำมแผนปฏิบั ติกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2564 ทั้งสิ้ นจำนวน 4 นโยบำย มีกำรดำเนินงำนโครงกำร
และแสดงผลกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณของโครงกำรตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2564
จำนวน 27 โครงกำร/กิจกรรม ได้แก่
นโยบายที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
มีโครงกำร/กิจ กรรม จำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 149,670 บำท ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในไตรมำสที่ 1 และ ไตรมำสที่ 2
นโยบายที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
มีโ ครงกำร/กิ จ กรรม จ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ 906,920 บำท สำมำรถเบิ กจ่ ำ ย
งบประมำณในไตรมำสที่ 1 แล้ว จำนวน 102,068 บำท และไตรมำสที่ 2 จำนวน 213,895 บำท รวมเบิกจ่ำย
งบประมำณทั้งสิ้น จำนวน 315,963 บำท
นโยบายที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีโ ครงกำร/กิ จ กรรม จ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 578,130 บำท สำมำรถเบิ กจ่ ำ ย
งบประมำณในไตรมำสที่ 1 แล้ ว จ ำนวน 41,000 บำท และไตรมำสที่ 2 ไม่ มี ก ำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ
รวมเบิกจ่ำยงบประมำณทั้งสิ้น จำนวน 41,000 บำท
นโยบายที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
มีโ ครงกำร/กิ จ กรรม จ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 277,920 บำท สำมำรถเบิ กจ่ ำ ย
งบประมำณในไตรมำสที่ 1 แล้ ว จ ำนวน 420 บำท และไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 8,100 บำท รวมเบิ กจ่ ำ ย
งบประมำณทั้งสิ้น จำนวน 8,520 บำท
จำกข้อมูลตำรำงที่ 13 กำรแสดงผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำรที่ดำเนินกำรและไม่ได้
นำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2456 พบว่ำมีโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินกำรแต่ไม่ได้
นำเข้ำในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 2 ได้ดำเนิ น กำรและน ำเข้ำ ระบบติด ตำมประเมิน ผลแห่ ง ชำติ eMENSCR จ ำนวน 11 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 112,966,152 บำท สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณในไตรมำสที่ 1 แล้ว จำนวน 6,088,300
บำท และไตรมำสที่ 2 จำนวน 6,288,618 บำท รวมเบิกจ่ำยงบประมำณทั้งสิ้น จำนวน 12,376,918 บำท
สรุปภำพรวมกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม และผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำร/
กิจกรรม พบว่ำ มีจำนวนโครงกำรที่ดำเนินงำน จำนวนทั้งสิ้น 27 โครงกำร งบประมำณในกำรดำเนินงำน
รว มจ ำนว นทั้ ง สิ้ น 114, 87 8, 792 บ ำท สำม ำรถเบิ ก จ่ ำ ยงบปร ะมำณใน ไตรมำส ที่ 1 แล้ ว
จำนวน 6,231,788 บำท และไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 6,510,613 บำท รวมเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณทั้ ง สิ้ น
จำนวน 12,742,401 บำท
*********************************************

