สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562
โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
การจัดงาน “วัน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ลูกเสือ สมเด็จพระมหา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
เนตรนารี
ธีรราชเจ้า”
3. ประชุมฯเตรียมความพร้อม
ผู้บังคับบัญชา
ประจำปี 2562
4. ดำเนินการพิธีถวายราชสดุดี ร.6 ลูกเสือ ลูกเสือ
5. สรุป ประเมินผล และรายงาน
ชาวบ้าน
ผู้มีเกียรติ
5,000 คน
การอบรมผู้นำ
1. ขั้นการเตรียมการ
นายหมู่ลูกเสือ
เยาวชนใน
- สำรวจจำนวน
สามัญ
สถานศึกษาหลักสูตร
- จัดทำโครงการฝึกอบรม
สามัญรุ่นใหญ่
“นายหมู่ลูกเสือ”
2. ขั้นดำเนินการ
จำนวน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
240 คน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ดำเนินงานตามโครงการ
3. ขั้นติดตามผล
- ประเมินผลสำรวจข้อมูล
ความสำเร็จของการฝึกอบรม
- สรุปผล ประเมินผล
- รายงานผลการฝึกอบรม

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

25,000

25,000 นางอุไร นบนุ่น
นางเบญญาภา
ฉัตรชัยพันธ์

244,800

นางอุไร นบนุ่น
นางเบญญาภา
ฉัตรชัยพันธ์

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

-2ผลการดำเนินงาน

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
งานศิลปหัตถกรรม 1. ประชุมโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
58 โรง
ดำเนินการแล้ว
นักเรียน ระดับชาติ 2. ประชุมคณะทำงานระดับชาติ
ดำเนินการแล้ว
ปีการศึกษา 2562 3. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทางวิชาการศิลปะหัตกรรม/จัด
นิทรรศการ ระดับชาติ ณ จ.นคร
ศรีธรรมราช
4. สรุปและประเมินผล
งานศิลปหัตถกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการระดับ
1. โรงเรียน ยังไม่ได้ดำเนินการ
นักเรียน ระดับเขต
เขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
สังกัด
พื้นที่การศึกษา
2. แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ปีการศึกษา 2563 3. สรุปและประเมินผล
119 โรง ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. โรงเรียน
สังกัด
เอกชน
9 โรง
3. สังกัด
ต.ช.ด.
5 โรง
4. สังกัด
อปท.
2 โรง

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

354,800

นางอุไร นบนุ่น
นางจารุวรรณ ใจเพียร

1,110,500

นางอุไร นบนุ่น
นางจารุวรรณ ใจเพียร

โครงการ

กิจกรรม

นิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
และทักษะชีวิต
การป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและ
พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์
ประจำปีงบประมาณ
2563

1. กิจกรรมนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
2. กิจกรรมนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน
1. ประชุมจัดทำแผนเสริมสร้างความ
ประพฤตินักเรียนและระบบ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน
2. จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
3. จัดอบรมค่ายทักษะชีวิต
4. ประเมินสถานศึกษาสีขาว
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
6. ติดตาม/ประเมินโครงการ

เป้าหมาย

-3ผลการดำเนินงาน

119 โรงเรียน ยังไม่ได้ดำเนินการ
/ภาคเรียนละ
2 ครั้ง
ยังไม่ได้ดำเนินการ
1. โรงเรียน ยังไม่ได้ดำเนินการ
ขยายโอกาส
28 โรง อบรม
ลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดและ
ค่ายทักษะ
ชีวิต 2,238
คน
2. รร.สมัคร
เข้ารับการ
ประเมิน
สถานศึกษา
สีขาว 10 โรง
3. นักเรียนใน
สังกัด 119
โรง ได้รับการ
เยี่ยมบ้าน

งบประมาณ
(บาท)
180,400

359,490

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญศรี ศรีรอด
ประเทียบอินทร์
นางอุไร นบนุ่น
นางอิศราวดี สีหะรัญ

เป้าหมาย

-4ผลการดำเนินงาน

โครงการ

กิจกรรม

การอบรมพัฒนา
ศักยภาพทักษะ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหา
พฤติกรรมอารมณ์
และการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2563

1. ประชุมบุคลากรเพื่อวางแนว
ทางการดำเนินงาน
2. ประสานงานเครือข่ายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
4. ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุป
รายงานผลโครงการ

1. ครู 70 คน ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. เจ้าหน้าที่
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน
มีปัญหา
พฤติกรรม
7 คน

28,600

นางอุไร นบนุ่น
นางอิศราวดี สีหะรัญ

พัฒนาความสามารถ
เรียนรู้สู่สากล
ของนักเรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจำปี
2563

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. รับสมัครแข่งขันระบบออลไลน์
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
4. จัดทำข้อสอบ
5. ประชุมชี้แจงกรรมการดำเนินการ
6. ดำเนินการสอบแข่งขัน
7. ตรวจกระดาษคำตอบ
8. สรุปและรายงานผล

นักเรียน
ในพื้นที่ 5
อำเภอ สมัคร
เข้าร่วม
แข่งขัน

32,500

นางอุไร นบนุ่น

ยังไม่ได้ดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การคัดเลือกนักเรียน 1. รวบรวมเอกสารหลักฐานผลการ
1. นักเรียน
และสถานศึกษา
ประเมินจาก สพป.ชพ.1,2 และ
ทุกสังกัด
เพื่อรับรางวัล
สพม.11
ในจังหวัด
พระราชทาน
2. ขออนุมัติโครงการ
ชุมพร
ประจำปีการศึกษา 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
2.สถานศึกษา
2562 ระดับจังหวัด 4. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์/
ทุกสังกัด
แนวปฏิบัติ
ในจังหวัด
5. ดำเนินการประเมิน
ชุมพร
6. ประชุมกลั่นกรองผลการประเมิน
7. ประกาศผลการประเมิน/ส่งผล
ระดับจังหวัด
พัฒนาหลักสูตร
การจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัยตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี
โดยใช้เทคนิคการ
นิเทศการสังเกต
ชั้นเรียนและการ
บันทึกชั้นเรียน

-5ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

22,000 22,000

ผู้รับผิดชอบ
นางอุไร นบนุ่น
นางเบญญาภา
ฉัตรชัยพันธ์

ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น

1. เตรียมการพัฒนาหลักสูตร
1. โรงเรียน ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
เป้าหมาย
3. ดำเนินการพัฒนาสื่อ
2. ครูปฐมวัย
4. นำร่องใช้หลักสูตร
เป้าหมาย
5. ติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร 3. เด็กปฐมวัย
เป้าหมาย

277,050

นางเพ็ญศรี ศรีรอด
ประเทียบอินทร์

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

-6ผลการดำเนินงาน

พัฒนารูปแบบการ
นิเทศโดยการสังเกต
ชั้นเรียนและการ
บันทึกชั้นเรียน

1. เตรียมการพัฒนารูปแบบการนิเทศ 1. โรงเรียน ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. ดำเนินการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
เป้าหมาย
3. ดำเนินการนิเทศ
2. ครูโรงเรียน
4. ติดตามและประเมินและสะท้อนผล
เป้าหมาย
การนิเทศ
5. สรุปรายงานผล

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนิน
โครงการ
3. ประชุมปฏิบัติการ
4. ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ
และรายงานผล

ออกกำลังกาย
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
เพื่อสุขภาพ “ขยับ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
กายสบายชีวี ด้วยวิธี 3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผู้นำ
เต้นบาสโลบ”
ออกกำลังกาย
4. ดำเนินการตามโครงการ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผู้บริหาร
ยังไม่ได้ดำเนินการ
การศึกษา /
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานใน
สพท.ทุกคน
ผู้บริหาร
สำนักงาน/
บุคลการ
สพท.
ประมาณ
54 คน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
124,350

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญศรี ศรีรอด
ประเทียบอินทร์

341,000

นางเมธินันท์
นิลประเสริฐ
นางสวภา ศิริ

26,000

นางอุไร นบนุ่น
นางวนิดา
เลาห์ประเสริฐ

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

-7ผลการดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
22,000

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน
ในโรงเรียน
พัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางลูกเสือ

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
2. แต่งตั้งคำสั่ง/ปฏิทินออกประเมิน
3. ออกนิเทศติดตามและประเมิน
โรงเรียน
4. สรุปและรายงานผล
1. สำรวจความต้องการพัฒนา
2. จัดทำหลักสูตร
3. ดำเนินการฝึกอบรม

โรงเรียน
ดำเนินการแล้ว
เป้าหมาย 50 ดำเนินการแล้ว
แห่ง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ

167,350

นางอุไร นบนุ่น
นางเบญญาภา
ฉัตรชัยพันธ์

พัฒนาครูผู้สอนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก
Active Learning

1. ขั้นเตรียมความพร้อม
- ศึกษาข้อมูล
- จัดทำเอกสารการประเมิน
2. ขั้นดำเนินการ
- จัดทำแนวทางการเรียนรู้เชิงรุก
- สังเกตการสอนเพื่อพัฒนา
- ประชุมสะท้อนผล
- พัฒนาโรงเรียนแกนนำ
- นิเทศ ติดตาม โรงเรียนแกนนำ
- สรุปและจัดทำรายงานโครงการ

ครูผู้สอน
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ทุกคนในสังกัด

91,410

นางสาววรรณ์ฤทัย
แสงนิล

ครูเข้ารับการ
อบรมวิชาผู้
กำกับลูกเสือ
B.T.C สามัญ
150 คน

นางอุไร นบนุ่น
นางวนิดา
เลาห์ประเสริฐ

โครงการ

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)
(บาท)
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพ 1. ประชุมกำหนดแผนการตรวจ
1. สพท.มี
ยังไม่ได้ดำเนินการ
25,580
การศึกษาโดยองค์
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
แผนการ
คณะบุคคล ก.ต.ป.น.
การศึกษา
ตรวจ
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อน
ติดตามฯ
ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 2. ทุกโรง
การศึกษา
ได้รับการ
3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ติดตามฯ
4. รายงานผลโครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
คุ้มครองเด็กใน
สถานศึกษาในสังกัด
สพป.ชุมพร เขต 2

กิจกรรม

1. ประชุมทีมประสานระบบดูแล
2. ส่งเสริมระบบดูแลฯ
- อบรมพัฒนาครูแนะแนวและ
ผู้รับผิดชอบระบบคัดกรอง
นักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน
4. ติดตามประเมินโครงการ
/รายงานผล

เป้าหมาย
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พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริม
ความ
ประพฤติ
นักเรียน
จำนวน
119 คน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

188,075

ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญศรี ศรีรอด
ประเทียบอินทร์

นางอุไร นบนุ่น
นางอิศราวดี สีหะรัญ

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย
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งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จิตอาสาสัญจรเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน

1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
1. ข้าราชการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. กำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรม
/ลูกจ้างใน
3. ดำเนินงานตามขั้นตอนกิจกรรมที่
สพท.
กำหนด
54 คน
- สร้างความเข้าใจ
2. รร. 8 โรง
- กิจกรรมรวมพลังพัฒนา
- กิจกรรมพลังสามัคคีสร้างผลดี
ให้องค์กร

แปลงร่างสร้าง
ประโยชน์

1. แต่งตั้งคณะทำงาน
2. ประชุมวางแผนการอบรม
3. ประสานงานการดำเนินงานและ
วิทยากร
4. ดำเนินการประชุม
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปและรายงานผล

ข้าราชการ
/ลูกจ้างใน
สพท.
54 คน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

144,850

กลุ่มอำนวยการ

12,620

กลุ่มอำนวยการ

โครงการ

กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติ
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ 2. ติดตามการดำเนินงานของครู
สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตร ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กับสิ่งแวดล้อม
3. สรุปและรายงานผล

เป้าหมาย

1. ครูและ
บุคลากร
ทาง
การศึกษา
119 คน
2. คณะ
ทำงาน
8 คน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1. ประชุมชี้แจงรับทราบนโยบาย
1. ผู้รับ
จัดทำแผนปฏิบัติการ 2. รับทราบนโยบาย/ ทบทวน
ผิดชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ภารกิจงาน/กิจกรรม
ตัวชีว้ ัด
2563
3. วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม
ทุกคน
4. วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ
2. สถาน
เพื่อเตรียมการจัดทำร่างแผน
ศึกษาใน
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
สังกัด
5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ทุกโรง
6. นำร่างแผนปฏิบัติการเสนอ กศจ.
7. จัดทำแผนปฏิบัติการ ฉบับสมบูรณ์
8. ชี้แจงโรงเรียนในสังกัดจัดทำ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน

-10ผลการดำเนินงาน
ยังไม่ได้ดำเนินการ

ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
30,000

16,400

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
นางอุไร นบนุ่น
นางวนิดา
เลาห์ประเสริฐ

4,720 นางศิมารัฐ มีฉิม
นางจันทรา หาแก้ว

-11ผลการดำเนินงาน

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย

พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง
2. ประชุมบุคลากร สพป.ชพ.2
3. ประชุม รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/
หน่วย
4. เขตพื้นที่พบผู้บริหารและเพื่อนครู
เพื่อรวมพลังยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน

1. 135 คน
10 ครั้ง
2. 54 คน
6 ครั้ง
3. 12 คน
10 ครั้ง
4. ทุกคน
1 ครั้ง

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง

1. แต่งตั้งคณะทำงาน
2. ประชุมวางแผนการอบรม
3. ประสานดำเนินงานและวิทยากร
4. ดำเนินการประชุม
5. สรุปและรายงานผล

1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา
2.บุคลากร
สพป.ชพ.2

ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น

ความปลอดภัย
ทางถนน

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)
(บาท)
442,560 24,100

ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง
ดำเนินการแล้ว

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณวิมล กัลวิชา
น.ส.กมลกาญจน์
จิญกาญจน์

ยังไม่ได้ดำเนินการ

23,400

22,390 นางวรรณวิมล กัลวิชา
นางพิมพ์ลักษ์ ยังหัตถี

โครงการ
5 ส : สร้างสุข
ในองค์กร

พัฒนาเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์
สพป.ชพ.2

กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
2. จัดประชุมกำหนดรูปแบบการ
ดำเนินงาน
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนิน
กิจกรรม
4. ดำเนินงานตามขั้นตอนกิจกรรม
- กิจกรรมระดมพลรวมพลังสร้าง
ความสะอาด 1 ครั้ง
- กิจกรรมศุกร์สะสาง 4 ครั้ง
- กิจกรรมทำดีมีรางวัล
1. แต่งตั้งคณะทำงาน
2. ประชุมวางแผนการอบรม/จัดทำ
หลักสูตรเอกสารคู่มือ
3. ประสานการดำเนินงานและ
วิทยากร
4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์/อบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
นักประชาสัมพันธ์
5. ติดตามและประสานผล
6. สรุปและรายงานงาน

เป้าหมาย
บุคลากรใน
สพป.ชพ.2
54 คน
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ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว

งบประมาณ
เบิกจ่าย
(บาท)
(บาท)
41,975 7,020

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณวิมล กัลวิชา
นางพิมพ์ลักษ์ ยังหัตถี

ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง

ครูที่ทำหน้าที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์
ของ
สถานศึกษา
119 คน

51,690

กลุ่มอำนวยการ

โครงการ
การพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน

กิจกรรม

เป้าหมาย
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1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้จัดทำระบบ ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. จัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้
ควบคุมภายใน
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 132 คน
และจัดทำคู่มือการจัดทำระบบ
ควบคุมภายใน
3. ติดตาม เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ให้กับสถานศึกษาโดยการลงพื้นที่
4. สรุปผลการรายงานการควบคุม
ภายในประจำปี 2563

การติดตาม
1. การตรวจราชการของผู้ตรวจ
30 คน
ประเมินผลและ
กระทรวงศึกษาธิการ/สำนัก
รายงานผลการ
นายกรัฐมนตรี
บริหารจัดการศึกษา 2. รายงานผลการบริหารจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
พ.ศ. 2563
3.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ยังไม่ได้ดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
52,820

20,300

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยการ

นางศิมารัฐ มีฉิม
นางจิตรา พรหมเรือง

โครงการ
การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษาของ
หน่วยงาน

การพัฒนาเว็ปไซต์
ข้อมูลสารสนเทศ
และการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน

กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมงาน
- ศึกษาแนวทาง/ปฏิทิน แต่งตั้ง
คณะทำงาน ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน
2. ขั้นดำเนินการ
- ประชุม/ชี้แจงการจัดทำข้อมูล
3. ขั้นติดตามตรวจสอบ
- ติดตาม รวบรวม ประมวลผล
จัดทำ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
4. ขั้นรายงาน
- สอบถามความพึงพอใจ สรุป
รายงานผลโครงการ
1. ขั้นเตรียมงาน
- ศึกษาแนวทาง/ปฏิทิน แต่งตั้ง
คณะทำงาน ประชุมวาง
2. ขั้นดำเนินการ
- ประชุม/ชี้แจง
3. ขั้นติดตามตรวจสอบ
- ติดตาม/ตรวจสอบทางเว็ปไซต์
4. ขั้นรายงาน
- สอบถามความพึงพอใจ สรุป
รายงานผลโครงการ

เป้าหมาย
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1. บุคลากรที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ
รับผิดชอบ
งาน
สารสนเทศ
โรงเรียน
119 คน
2. เจ้าหน้าที่
คณะ
ทำงาน
15 คน
1. บุคลากรที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ
รับผิดชอบ
โรงเรียน
238 คน
2. คณะ
ทำงาน
10 คน

งบประมาณ
(บาท)
45,000

50,000

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
นางศิมารัฐ มีฉิม
นายภาคภูมิ มณีบางกา

นางศิมารัฐ มีฉิม
นายภาคภูมิ มณีบางกา

โครงการ

กิจกรรม

เป้าหมาย
15 คน

-15ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)
5,450

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ประชุมติดตามผล
การดำเนินงาน
รายไตรมาส ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ.2563

1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

นางศิมารัฐ มีฉิม
นางจิตรา พรหมเรือง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ
2563

1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
54 คน
2. จัดประชุมคณะทำงาน/วางแผน
3. ประสานกลุ่ม/หน่วย แจ้งหัวข้อการ
จัดทำข้อมูล
4. ดำเนินการประชุม 2 ครั้ง
5. รวบรวม และจัดทำเอกสารรายงาน
6. สรุปรายงานผล

ยังไม่ได้ดำเนินการ

36,250

กลุ่มอำนวยการ

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ประธาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1. จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ติดตามการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

14,295

นางอุไร นบนุ่น
นางอิศราวดี สีหะรัฐ

ยังไม่ได้ดำเนินงาน

127 คน

โครงการ

กิจกรรม

สวัสดิการ สวัสดิภาพ 1. กิจกรรมจัดทำร่างระเบียบ
บุคลากรในสังกัด
สพป.ชพ.2 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
สพป.ชุมพร เขต 2 ภายใน สพป.ชพ.2 พ.ศ.2563
2. กิจกรรมพัฒนาระบบสวัสดิการ
ออมทรัพย์เพื่อลดปัญหาภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

-16ผลการดำเนินงาน

ข้าราชการครู ยังไม่ได้ดำเนินการ
และบุคลากร
ในสังกัด
สพป.ชพ.2

งบประมาณ
(บาท)
34,860

เบิกจ่าย
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยการ

