
เอกสารล าดับที่ 8/2564 : กลุ่มนโยบายและแผน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

รอบ 6 เดือน 

(ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564)

กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564



 
 

ค ำน ำค ำน ำ  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ไตรมำสที่ 2 (ตุลำคม 2563-
มีนำคม 2564) ฉบับนี้ เพ่ือรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต 2 ได้ก ำหนดกรอบทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนไว้ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ในกำรร่วมมือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร และก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ไตรมำสที่ 2 (ตุลำคม 2563-มีนำคม 2564)
เพ่ือผลักดันแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 สู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
อย่ำงแท้จริง  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

  



สารบญัสารบญั  

  

                  หน้า 
 

- สรุปผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ                 1-4 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 

 
- รายละเอียดผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ       5-58 

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)  
 

ภาคผนวก 
 

- ค าสั่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม         
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

- หนังสือแจ้ง หลักฐานการแจ้งให้ส่งรายงานผลการด าเนินงานและความก้าวหน้า   
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564) 
 

- แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 



 

 

รายรายงานงานผลความกา้วหนา้การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตักิาร ผลความกา้วหนา้การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตักิาร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25625644  

รอบ รอบ 66  เดือน เดือน (ตลุาคม 256(ตลุาคม 25633--มีนาคมมีนาคม  25625644))  

    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณส ำหรับโครงกำร

ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยเรียงตำมล ำดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับ

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และนโยบำยที่ส ำคัญตำมล ำดับ 

ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และหน่วยงำน
ของทำงรำชกำรต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคอย่ำงเคร่งครัด ทั้งกำรจัดอบรมและจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ได้รับผลกระทบ ซึ่งในกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2563-มีนำคม 2564)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ด ำเนิน
โครงกำรตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน จ ำนวน 10 โครงกำร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. ฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2. พัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกรเพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำสพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. พัฒนำควำมรู้ ทักษะและทบทวนภำรกิจสู่คุณภำพนักบริหำรกำรศึกษำ 
4. กีฬำสำนสัมพันธ์สำมัคคี 4 สพท.ชัยภูมิ 
5. ประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 
6. ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
7. บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  ปีงบประมำณ 2564  (ระดับประถมศึกษำ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
8. พัฒนำสื่อและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9. ประชุมชี้แจงกำรจัดตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
10. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบ 2564 
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ที่ ชื่อโครงการ ผู้รบัผิดชอบ/กลุ่มที่รบัผิดชอบ

เบกิจ่ายจรงิ

1 ฝึกอบรมวชิาผู้ก ากับลูกเสือ

สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

นายจักรพนัธ ์ พวงสมบติั/

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

30,000 30,000 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ก ากับ

ลูกเสือสามัญดียิ่งขึ้น และ

น าความรู้ไปฝึกอบรมในโรงเรียน

ของตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพ

2 พฒันาหน่วยงานและบคุลากร

เพื่อรับรางวลัทรงคุณค่าสพฐ. 

(OBEC AWARDS) ประจ าปี

การศึกษา 2564

น.ส.จิราภรณ์  เสตะ/พฒันา

ครูและบคุลากรทางการศึกษา

30,000 3,112 หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร 

ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนบคุลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ได้รับพฒันาคุณภาพมาตรฐานการ

จัดการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่า

การมีเกียรติและศักด์ิศรี สร้างสรรค์

ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เรียนและต่อ
3 พฒันาความรู้ ทกัษะและ

ทบทวนภารกิจสู่คุณภาพนัก

บริหารการศึกษา

น.ส.ขนิษฐา  ฐานสมบติั/

พฒันาครูและบคุลากร

ทางการศึกษา

0 0 ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 ที่ได้รับ

การบรรจุและแต่งต้ังใหป้ฎบิติัหน้าที่

ในสถานศึกษาแหง่ใหม่ เกิดความรู้ 

ทกัษะ และเข้าใจบทบาทหน้าที่

ตามภารกิจ เปน็ผู้บริหาร

สถานศึกษาที่มีคุณภาพและ

สามารถปฎบิติัภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล ส่งผล

ใหคุ้ณภาพการศึกษาสูงขึ้นเกิดผลดี

ต่อทางราชการและประเทศชาติ

ไม่ใช้

งบประมาณ

ทางราชการ

4 กีฬาสานสัมพนัธส์ามัคคี 4 

สพท.ชัยภมูิ

นายจักรพนัธ ์พวงสมบติั/

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

60,000 38,567 ผู้บริหาร และบคุลากรในส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาจังหวดัชัยภมูิทั้ง 

4 เขต ได้เชื่อมสัมพนัธไมตรี เกิด

ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

 มีสุขภาพแข็งแรง และมีการออก

ก าลังกายอย่างต่อเนื่อง

สรปุโครงการที่ด าเนินการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

งบประมาณ
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

อนุมัติ
หมายเหตุ
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ที่ ชื่อโครงการ ผู้รบัผิดชอบ/กลุ่มที่รบัผิดชอบ

เบกิจ่ายจรงิ

งบประมาณ
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

อนุมัติ
หมายเหตุ

5 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ปี

การศึกษา 2563

น.ส.ดรุณี อาจปรุ/นิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา

84,915 84,915    1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3

 ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน

ทกุคน   

   2. มีข้อมูลผลการประเมินใช้ใน

การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

6 ประเมินความสามารถด้านการ

อ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น

ประถมศึกษาปทีี่ 1 ปกีารศึกษา

 2563

น.ส.ดรุณี อาจปรุ/นิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา

71,370 5,100    1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1

 ได้รับการประเมินความสามารถใน

ด้านการอ่านทกุคน   

   2. มีข้อมูลผลการประเมินใช้ใน

การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

7 บา้นนักวทิยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย  ปงีบประมาณ 

2564  (ระดัประถมศึกษา)

น.ส.กานต์กนิษฐ์  พรมไพร/

นิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา

15,000 2,000 ยังไม่สามารถสรุปผลได้  มีปญัหา

และอุปสรรคการด าเนินงานของ

โครงการเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19

8 พฒันาส่ือและส่งเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม

 (DLTV)

นางศุภลักษณ์ ไปนาน และ

นายสานิต ต่ออ านาจ/ส่งเสริม

การศึกษาทางไกลฯ

210,000 123,552    1. โรงเรียนขนาดเล็กเปา้หมาย 

จ านวน 39 โรง ได้รับการซ่อม

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีม DLTV

 ครบทกุโรงเรียน  

   2. สพป.ชัยภมูิ เขต 2 มีเครือข่าย

วทิยาลัยการอาชีพแก้งคร้อและ

วทิยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-

เยอรมันในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับ

สัญญาณดาวเทยีม DLTV 

     3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ BIG

 DATA ครบถ้วน สมบรูณ์ เปน็
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ที่ ชื่อโครงการ ผู้รบัผิดชอบ/กลุ่มที่รบัผิดชอบ

เบกิจ่ายจรงิ

งบประมาณ
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

อนุมัติ
หมายเหตุ

9 ประชุมชี้แจงการจัดต้ัง

งบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ.

2564

นางธดิารัตน์ จิตรธร/นโยบาย

และแผน

13,000 13,000    1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจระบบ

การจัดต้ังบงบประมาณ

   2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ

อบรม ได้จัดต้ังงบประมาณใน

ระบบที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบรูณ์

3. ร้อยละ 100 สพป.ชัยภมูิ เขต 2 

จัดต้ังงบประมาณทนัตาม

ก าหนดเวลา และไม่เกินกรอบ

วงเงินที่ สพฐ.ก าหนด

10 จัดท าแผนปฏบิติัการ ประจ าปี

งบ 2564

น.ส.สุกัญญา ธนุันทา/นโยบาย

และแผน

50,000 31,325 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 มี

แผนปฏบิติัการประจ าปเีปน็กรอบ

การด าเนินงานและขับเคล่ือนการ

บริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเปน็

กรอบแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้

เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล
รวม 564,285 331,571

SPT-AOR
Typewriter
4



1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2

1. เชงิปริมาณ

จัดฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จ ำนวน 80 คน

2.เชงิคุณภาพ

ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง มีทักษะควำมรู้ 

ควำมสำมำรถทำงวิชำลูกเสือ ได้ประสบกำรณ์เพือ่ไปพัฒนำกำรฝึกอบรม กำรบริหำรงำนลูกเสือ

ในกลุ่มหรือกองลูกเสือสำมัญในโรงเรียนของตนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น

ฝีกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ/นำยจักรพันธ์  พวงสมบัติ

ข้อ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพือ่ควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ

ข้อ 1 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ

     1. เพือ่ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ

คณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรแต่งต้ังผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ. 2553

     2. เพือ่ฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจจุดหมำย วัตถุประสงค์และวิธีกำรใน

กำรฝึกอบรมเยำวชนแบบใหม่ตำมแนวปฏิบัติของส ำนักงำนลูกเสือโลก และเพือ่ให้บรรลุ

เป้ำหมำยตำมอุดมกำรณ์ของคณะลูกเสือแห่งชำติ

     3. เพือ่ให้ผู้ก ำกับลูกเสือสำมำรถท ำหน้ำทีบ่ริหำรกิจกำรลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของ

ตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

     4. เพือ่ให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือพัฒนำตนเองด้ำนลูกเสือ เพือ่ขอรับเคร่ืองหมำยลูกเสือทีสู่งขึ้น
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7

จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์บำงข้อ

ไม่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ เพรำะ

ได้รับควำมร่วมมือดีมำก

ได้รับควำมร่วมมือพอสมควร

ได้รับควำมร่วมมือน้อย

คิดเป็นร้อยละ

8

โครงกำรได้ด ำเนินกำรต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรโครงกำรในภำพรวมช้ำกว่ำทีก่ ำหนดในแผน

เพรำะ

     7.2.2 ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรของผู้ร่วมงำน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.2.3 ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อกำรด ำเนินโครงกำร

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรโครงกำรในภำพรวมตรงตำมทีก่ ำหนดในแผน

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรโครงกำรในภำพรวมเร็วกว่ำทีก่ ำหนดในแผน

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

จ ำนวน 74 คน 10-16 

ธันวำคม 2563

30,000 บำทจ ำนวนผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมฯ 80 คน

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

1 ฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับ

ลูกเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้

ชั้นสูง (A.T.C.)

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะทำงลูกเสือสำมัญถูกต้อง และสำมรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ร้อยละ

 100

100

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

10-ธ.ค.-63 16-ธ.ค.-63

7.2 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.2.1 กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ทีก่ ำหนดไว้
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9 งบประมาณ งบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร 30,000 บำท

งบประมำณทีไ่ด้เบิกจ่ำยจริง 30,000 บำท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

12 ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำทีข่องผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญดียิ่งขึ้น และ

น ำควำมรู้ไปฝึกอบรมในโรงเรียนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นต้องใช้ในกำรฝึกอบรม
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1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2

พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรเพือ่รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS)

ประจ าปีการศึกษา 2564

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา /นางสาวจิราภรณ์  เสตะ

ข้อ 2 การจัดการศึกษาเพือ่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ข้อ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

     1. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึง

คุณค่าการมีเกียรติและศักด์ิศรี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เรียนและต่อสังคม 

     2. บุคลากร ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ในการปฏิบัติหน้าทีด้่วยความวิริยะ อุตสาหะ 

ทุม่เท เสียสละ รวมทัง้มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างทีดี่

และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม 

     3. หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทีม่ีส่วน

เกี่ยวข้อง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับการเพือ่เผยแพร่ผลงาน ความดี ต่อสาธารณชน

ให้เป็นทีป่ระจักษ์

1. เชงิปริมาณ

     1. คัดเลือกหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน

บุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในระดับส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ

     2. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนบุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ทีไ่ด้รับการคัดเลือกทุกระดับเพือ่เผยแพร่ผลงาน ความดี ต่อ

สาธารณชนให้เป็นทีป่ระจักษ์
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7

จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

/ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

1.ด าเนินการคัดเลือกตัวแทน

ในระดับ สพท.และส่งผล

งานของผู้ได้รับการคัดเลือก

ไปยังระดับภาค

30 คน 30 วัน 3,112 บาทมีตัวแทนจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ส่งผล

งานเข้าประกวด จ านวน 30 กิจกรรม

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการจัดการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักด์ิศรี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เรียนและต่อสังคม

7.3 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.3.1 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้

2. เชงิคุณภาพ

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนบุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตระหนักถึง

คุณค่าการมีเกียรติและศักด์ิศรี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เรียนและต่อสังคม

     2. บุคลากร ปฏิบัติหน้าทีด้่วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุม่เท เสียสละ รวมทัง้มีความประพฤติ

ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างทีดี่และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม 

     3. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานที่

ประจักษ์
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 / ได้รับความร่วมมือดีมาก

ได้รับความร่วมมือพอสมควร

ได้รับความร่วมมือน้อย

 / คิดเป็นร้อยละ

8

โครงการได้ด าเนินการต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

  /

9 งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 30,000 บาท

งบประมาณทีไ่ด้เบิกจ่ายจริง 3,112 บาท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมช้ากว่าทีก่ าหนดในแผน

เพราะ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

     7.3.2 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อการด าเนินโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามทีก่ าหนดในแผน

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมเร็วกว่าทีก่ าหนดในแผน

เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงยังไม่มีการประกวดผลงานใน

ระดับภาคและระดับประเทศ การด าเนินการจึงชะงัก

100

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

29-ม.ีค.-64 7-เม.ย.-64

     1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ตระหนัก

ถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักด์ิศรี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เรียนและต่อสังคม 

     2. หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทีม่ีส่วน

เกี่ยวข้อง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับการเพือ่เผยแพร่ผลงาน ความดี ต่อสาธารณชน

ให้เป็นทีป่ระจักษ์

SPT-AOR
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12 ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ
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1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2

การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึษา/นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ

ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

     1. เพือ่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฎิบัติ

หน้าทีใ่นสถานศึกษาแห่งใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่

ของตนเอง มีระเบียบวินัยและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างทีดี่แก่ผู้เรียน 

     2. เพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

1. เชงิปริมาณ

ผู้บริหารสถานศึกษาและคคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง จ านวน 45 คน

2.เชงิคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฎิบัติหน้าทีใ่นสถานศึกษา

แห่งใหม่เกิดความรู้ ทักษะเข้าใจบทบาทหน้าทีต่ามภารกิจ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

และสามารถปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7

จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

/ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ

/ ได้รับความร่วมมือดีมาก

ได้รับความร่วมมือพอสมควร

ได้รับความร่วมมือน้อย

/ คิดเป็นร้อยละ

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 2 ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฎิบัติหน้าทีใ่นสถานศึกษาแห่งใหม่ เกิดความรู้ ทักษะ และเข้าใจบทบาทหน้าทีต่าม

ภารกิจ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีคุณภาพและสามารถปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้คุณภาพ

การศึกษาสูงขึ้นเกิดผลดีต่อทางราชการและประเทศชาติ

7.3 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.3.1 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้

     7.3.2 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อการด าเนินโครงการ

100

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

0ด าเนินตามโครงการฯโดย

การศึกษาดูงานโรงเรียน

ต้นแบบ

ผู้บริหารสถานศึกษาและค

คณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง จ านวน 45 คน

45 25-26 ก.พ.64

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

ผลการด าเนินงานตามโครงการ
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8

โครงการได้ด าเนินการต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

/

9 งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 0 บาท

งบประมาณทีไ่ด้เบิกจ่ายจริง 0 บาท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

12 ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมช้ากว่าทีก่ าหนดในแผน

เพราะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ 

เขต 2 ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฎิบัติหน้าทีใ่นสถานศึกษาแห่งใหม่ เกิดการเรียนรู้

แลกเปล่ียนประสบการณ์ การบริหารจัดการในสถานศึกษา

ไม่มี

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมเร็วกว่าทีก่ าหนดในแผน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

25 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามทีก่ าหนดในแผน
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1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพืน้ทีก่ารศึกษาชัยภูมิ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/นายจักรพันธ์  พวงสมบัติ

ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

1. เพือ่สร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัดชัยภูมิทัง้ 4 เขต

2. เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกก าลัง

กายอย่างสม่ าเสมอ

1. เชงิปริมาณ

ผู้บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัดชัยภูมิทัง้ 4 เขต

2.เชงิคุณภาพ

ผู้บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามีความสามัคคีและความร่วมมือระหว่าง

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาในจังหวัดชัยภูมิทัง้ 4 เขต

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2
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7

จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ

ได้รับความร่วมมือดีมาก

ได้รับความร่วมมือพอสมควร

ได้รับความร่วมมือน้อย

คิดเป็นร้อยละ

8

โครงการได้ด าเนินการต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

ผู้บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาในจังหวัดชัยภูมิทัง้ 4 เขต มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

100

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

19-พ.ย.-63 19-พ.ย.-63

7.3 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.3.1 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

ผู้บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาในจังหวัดชัยภูมิทัง้ 4 เขต

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

1. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมช้ากว่าทีก่ าหนดในแผน

เพราะ

     7.3.2 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อการด าเนินโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามทีก่ าหนดในแผน

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมเร็วกว่าทีก่ าหนดในแผน

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

จ านวน 300 คน 19-พ.ย.-63 60,000 บาท
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9 งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 60,000 บาท

งบประมาณทีไ่ด้เบิกจ่ายจริง 38,567 บาท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

12

ผู้บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวัดชัยภูมิทัง้ 4 เขต ได้เชื่อม

สัมพันธไมตรี เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพแข็งแรง และมีการออกก าลังกาย

อย่างต่อเนื่อง

ไม่มี

ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ
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1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2563

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/นางสาวดรุณี  อาจปรุ

ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

     1. เพือ่ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2563   

     2. เพือ่น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ให้บรรลุมาตรฐานตามตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง

1. เชงิปริมาณ

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทุกคน

2.เชงิคุณภาพ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนในสังกัดในทุกโรง รับการประเมินส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพิม่ขึ้น

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2

SPT-AOR
Typewriter
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7

จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

  / ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ

  / ได้รับความร่วมมือดีมาก

ได้รับความร่วมมือพอสมควร

ได้รับความร่วมมือน้อย

  / คิดเป็นร้อยละ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนในสังกัดในทุกโรง รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านทุกคน แต่ไม่ส่งผลให้ผล

สัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิม่ขึ้น

ผลการประเมินความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ ไม่

เพิม่ขึ้น

90

7.3 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.3.1 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

1.การด าเนินการประเมิน

2. วิเคราะห์ สรุปรายงานผล

การด าเนินงาน

300 เล่ม 31-ก.ค.-64 39,000รายงานผลการประเมิน จ านวน 300 เล่ม

     7.3.2 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อการด าเนินโครงการ

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

260 โรง จ านวน2วัน

24-25 ม.ีค. 64

45,915นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรียน

ในสังกัดในทุกโรง รับการประเมิน

คุณภาพผู้เรียนทุกคน

SPT-AOR
Typewriter
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โครงการได้ด าเนินการต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

  /

9 งบประมาณ   / งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 84,915 บาท

  / งบประมาณทีไ่ด้เบิกจ่ายจริง 84,915 บาท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

12

ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือ

การจัดกิจกรรมตามโครงการ

     1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกคน   

     2. มีข้อมูลผลการประเมินใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เพิม่ขึ้น  ต้องศึกษารายกรณีส าหรับโรงเรียนทีผ่ลคะแนนไม่

สูงขึ้น

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

17-ก.พ.-64 31-ก.ค.-64

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมช้ากว่าทีก่ าหนดในแผน

เพราะ

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามทีก่ าหนดในแผน

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมเร็วกว่าทีก่ าหนดในแผน

SPT-AOR
Typewriter
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1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/นางสาวดรุณี  อาจปรุ

ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

     1. เพือ่ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 

2563 

     2. เพือ่น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการัดการเรียนการสอนให้

บรรลุมาตรฐานตามตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้

1. เชงิปริมาณ

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทุกคน

2.เชงิคุณภาพ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนในสังกัดในทุกโรง รับการประเมินความสามารถด้านการ

อ่านทุกคน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิม่ขึ้น

SPT-AOR
Typewriter
29



7

จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

/ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ

  / ได้รับความร่วมมือดีมาก

ได้รับความร่วมมือพอสมควร

ได้รับความร่วมมือน้อย

  / คิดเป็นร้อยละ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนในสังกัดในทุกโรง รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านทุกคน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพิม่ขึ้น

7.3 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.3.1 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

100

261 โรง จ านวน1วัน19

 ม.ีค. 64

26,370นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียน

ในสังกัดในทุกโรง รับการประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านทุกคน

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

กิจกรรม/การด าเนินงาน

     7.3.2 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อการด าเนินโครงการ

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

2. วิเคราะห์ สรุปรายงานผล

การด าเนินงาน

300 เล่ม 31-ก.ค.-64 45,000รายงานผลการประเมิน จ านวน 300 เล่ม

1.การด าเนินการประเมิน

SPT-AOR
Typewriter
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โครงการได้ด าเนินการต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

  /

9 งบประมาณ   / งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 71,370 บาท

  / งบประมาณทีไ่ด้เบิกจ่ายจริง 5,100 บาท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

12

     1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ได้รับการประเมินความสามารถในด้านการอ่านทุกคน   

     2. มีข้อมูลผลการประเมินใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ไม่มี

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

17-ก.พ.-64 31-ก.ค.-64

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมช้ากว่าทีก่ าหนดในแผน

เพราะ

ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามทีก่ าหนดในแผน

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมเร็วกว่าทีก่ าหนดในแผน

SPT-AOR
Typewriter
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1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย 1. เชงิปริมาณ

     1.1 ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น (Local Network ; LN) จ ำนวน 1 คน และวิทยำกรท้องถิ่น 

(Local Trainer ; LT) จ ำนวน 1 คน ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์

น้อย ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564

     1.2 จัดอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที ่1-3 (ช่วงชั้นที ่1) ของโรงเรียนทีเ่ข้ำร่วม

โครงกำร โรงเรียนละ 2 คน จ ำนวน 6 โรงเรียน

     1.3 จัดสรรงบประมำณ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูระดับชั้นประถมศึกษำปีที ่1-3 

(ช่วงชั้นที ่1) ตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 6

 โรงเรียน

     1.4 นิเทศ ติดตำมโรงเรียนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรทุกโรง 

บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ ปีงบประมำณ 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ/ นำงสำวกำนต์กนิษฐ์   พรมไพร

ข้อ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ข้อ 4 กำรพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล

     1. เพือ่พัฒนำผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยำกรท้องถิ่น (Local 

Trainer ; LT) ระดับเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

     2. เพือ่กำรจัดอบรมขยำยผลโครงกำร  โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 6 โรงเรียน 

     3. เพือ่สนับสนุนงบประมำณ  โรงเรียนในสังกัดทีร่่วมโครงกำร จ ำนวน 6 โรงเรียน

     4. เพือ่นิเทศ ติดตำม และประเมินผลโครงกำร

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2
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จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

2. เชงิคุณภาพ
     2.1 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีบุคลำกรและโรงเรียนทีเ่ป็น

ต้นแบบในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย  ระดับ

ประถมศึกษำ ส ำหรับกำรน ำไปสู่กำรขยำยผล กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัด

ต่อไป

     2.2 โรงเรียนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 6 โรงเรียน จัดกิจกรรมตำมโครงกำรบ้ำน

นักวิทยำศำสตร์น้อย  ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผลแก่ผู้เรียน 

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

กิจกรรมที ่1  กำรฝึกอบรม

ผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น (Local

 Network ; LN) และ

วิทยำกรท้องถิ่น (Local 

Trainer ; LT)

ยังไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมจำกส่วนกลำง

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

2 คน ประกอบด้วย

ศน. (LN) และครู 

(LT)

มีนำคม - 

เมษำยน  

2564 (เล่ือน

กำรอบรม

เนื่องจำก

สถำนกำรณ์

โควิดและรอ

รอก ำหนด

กำรณ์จำก 

สพฐ.)
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กิจกรรมที ่2 กำรจัดอบรม

ขยำยผลโครงกำร  ให้กับครู

โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 6 

โรงเรียน

ผู้สอนโรงเรียน

เป้ำหมำย โรงเรียน

ละ 2 คน จ ำนวน 6

 โรงเรียน รวม 12 

คน

พฤษภำคม  

2564

รอก ำหนด

กำรณ์จำก 

สพฐ. 

เนื่องจำก

สถำนนกำรณ์

โควิด

ยังไม่ได้ขยำยผลเนื่องจำกยังไม่ได้รับกำร

อบรมจำกส่วนกลำง

กิจกรรมที ่3 จัดสรร

งบประมำณ ในกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ของครูโรงเรียนในสังกัดที่

ร่วมโครงกำร จ ำนวน 6

โรงเรียน

6 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนศรีแก้งคร้อ

โรงเรียนบ้ำนคอน

สำร

โรงเรียนชุมชน

บ้ำนแก้งคร้อหนอง

ไผ่

โรงเรียนชุมชน

แท่นประจัน

โรงเรียนภูมิวิทยำ

โรงเรียนบ้ำนเป้ำ 

(ส ำรำญไชยวิทยำ)

ม.ิย.-64ทุกโรงเรียนได้รับงบประมำณค่ำวัสดุ 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำร

จัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงบ้ำน

นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

ระดับประถมศึกษำ ในโรงเรียนทีร่่วม

โครงกำร 6 โรงเรียน (โรงเรียนอยู่

ระหว่ำงด ำเนินกำรส่งเอกสำรจัดซ้ือและ

โครงกำรมำทีส่ ำนักงำนเขต)
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บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์บำงข้อ

/ ไม่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ เพรำะ

ได้รับควำมร่วมมือดีมำก

 / ได้รับควำมร่วมมือพอสมควร

ได้รับควำมร่วมมือน้อย

70 คิดเป็นร้อยละ

โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้กำรเรียนรู้ของนักเรียนมีกำรพัฒนำและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด (สรุปได้เพียงบำงข้อ)

รอกำรส่ังกำรณ์จำก สพฐ. ในกำรด ำเนินโครงกำร

7.3 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.3.1 กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ทีก่ ำหนดไว้

     7.3.2 ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรของผู้ร่วมงำน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.2.3 ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อกำรด ำเนินโครงกำร

ในบำงกิจกรรม เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

กิจกรรมที ่4 กำรนิเทศ 

ติดตำม สรุป                 

และรำยงำนผล

6 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนศรีแก้งคร้อ

โรงเรียนบ้ำนคอน

สำร

โรงเรียนชุมชน

บ้ำนแก้งคร้อหนอง

ไผ่

โรงเรียนชุมชน

แท่นประจัน

โรงเรียนภูมิวิทยำ

โรงเรียนบ้ำนเป้ำ 

(ส ำรำญไชยวิทยำ)

สิงหำคม – 

กันยำยน 2564

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
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8

โครงกำรได้ด ำเนินกำรต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

/

9 งบประมาณ งบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร 15,000 บำท

งบประมำณทีไ่ด้เบิกจ่ำยจริง 2,000 บำท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

12

ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือ

การจัดกิจกรรมตามโครงการ

 มีปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนินงำนของโครงกำรเนื่องจำกอยู่ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ยังไม่สำมำรถสรุปผลได้

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

9-เม.ย.-64 30-ก.ย.-64

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรโครงกำรในภำพรวมช้ำกว่ำทีก่ ำหนดในแผน

เพรำะ สถำนกำรณ์โควิด

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรโครงกำรในภำพรวมตรงตำมทีก่ ำหนดในแผน

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรโครงกำรในภำพรวมเร็วกว่ำทีก่ ำหนดในแผน
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1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2

พัฒนาส่ือและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร/นางศุภลักษณ์ ไปนาน และ

นายสานิต ต่ออ านาจ

ข้อ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือม

ล  าทางการศึกษา

ข้อ 3 การส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา

    1. สร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาส่ือและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  NEW DLTV  ของ

โรงเรียนในสังกัด 

    2. นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนการสอน NEW DLTV 

    3. อบรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนในสังกัด 

1. เชงิปริมาณ

 1)  ได้รับการดูแลเร่ืองซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  ร้อยละ 100  

 2)  มีส่ือประกอบการเรียนการสอน NEW DLTV  ร้อยละ 100  

 3)  ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ร้อยละ 100  

2.เชงิคุณภาพ

1)  สามารถจัดกระบวนการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

2)  ครูมีความรู้ ความช านาญ ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

3)  ส านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษา ได้วิธีปฏิบัติทีดี่ในการด าเนินงาน NEW DLTV
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จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

/ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ

/ ได้รับความร่วมมือดีมาก

ได้รับความร่วมมือพอสมควร

ได้รับความร่วมมือน้อย

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

     1. โรงเรียนขนาดเล็กเป้าหมาย จ านวน 39 โรง ได้รับการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ครบทุกโรงเรียน  

     2. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อและวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมันในการซ่อมบ ารุง

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV 

     3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ BIG DATA ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน

7.3 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.3.1 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

30 วันเจ้าหน้าที ่ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

ร่วมกับเจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยการอาชีพ

แก้งคร้อ และวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ

ไทย-เยอรมัน ลงพื นทีซ่่อมบ ารุงอุปกรณ์

รับสัญญาณดาวเทียม จ านวน 36 โรง

     7.3.2 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

2. โครงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ BIG DATA

 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

20 คน 2วัน 1 คืนเจ้าหน้าที ่ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้า

ร่วมโครงการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศ BIG DATA โดยการเข้า

ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1 จ านวน 20

 คน

1. การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับ

สัญญาณปลายทาง  NEW 

DLTV 

36 โรง
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/ คิดเป็นร้อยละ

8

โครงการได้ด าเนินการตั งแต่วนัที่ ถึงวันที่

  /

9 งบประมาณ / งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 210,000 บาท

/ งบประมาณทีไ่ด้เบิกจ่ายจริง 123,552 บาท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

     1. โรงเรียนขนาดเล็กเป้าหมาย จ านวน 39 โรง ได้รับการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

 DLTV ครบทุกโรงเรียน  

     2. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อและวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ

ไทย-เยอรมันในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV 

     3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ BIG DATA ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน

ไม่มี

100

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

3-ม.ีค.-64 3-ม.ีค.-64

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมช้ากว่าทีก่ าหนดในแผน

เพราะ

     7.3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อการด าเนินโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามทีก่ าหนดในแผน

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมเร็วกว่าทีก่ าหนดในแผน
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ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือ

การจัดกิจกรรมตามโครงการ
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1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4 สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานการจัดต้ังงบประมาณ ส าหรับโรงเรียนปกติ จ านวน 217 คน

2.เชงิคุณภาพ

1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูความเขาใจในระบบการกรอกข้อมูลการจัดต้ังงบประมาณฯ และ

การจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง

2) ผู้เข้ารับการอบรม จัดท าค าของบประมาณทีถู่กต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์

กลุ่มนโยบายและแผน/นางธิดารัตน์ จิตรธร

ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ข้อ  1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

     5.1 เพือ่ใหบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง มีความรูความเขาใจในระบบการกรอกข้อมูลการจัดต้ัง

งบประมาณและการจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง

     5.2 เพือ่น าการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาปรับปรุงการให้บริการด้านการให้ข้อมูล การใช้

เทคโนโลยีรองรับการจัดต้ังงบประมาณ

    5.3 เพือ่สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับ

    5.4 เพือ่ให้สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดท าค าของบประมาณทีถู่กต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์

1. เชงิปริมาณ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2

ประชุมชี้แจงการจัดต้ังงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

4. ประชุมกล่ันกรองค าขอต้ัง

งบประมาณ

23 23-พ.ย.-63 3725

5 ประชุมพิจารณาค าขอต้ัง

งบประมาณ และ

รายงาน สพฐ.

23 24-พ.ย.-63 3725

คณะกรรมการจ านวน 23 คน ประชุม

กร่ันกรองค าขอต้ังงบประมาณ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการจ านวน 23 คน พิจารณา

ค าขอต้ังงบประมาณเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และรายงาน สพฐ. ได้ตาม

ก าหนดเวลา

2. แจ้งหนังสือถึงโรงเรียน 217 3-พ.ย.-63 0โรงเรียน 217 โรงเรียน รับทราบข้อมูล

ในการจัดต้ังบประมาณ

3. ประชุมชี้แจงการขอจัดต้ัง

งบประมาณให้สถานศึกษา

ในสังกัด จ านวน 217 

โรงเรียน

217 5-พ.ย.-63 5,5501) ผู้เข้ารับการอบรมทัง้ 217 โรงเรียนมี

ความรูความเขาใจในระบบการกรอก

ข้อมูลการจัดต้ังงบประมาณฯ และการ

จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง

2) ผู้เข้ารับการอบรม ทัง้ 217 โรงเรียน 

จัดท าค าของบประมาณทีถู่กต้อง 

ครบถ้วนและสมบูรณ์

1. เสนอแผนงานโครงการ 

เพือ่ขออนุมัติจากผู้บริหาร

2-พ.ย.-63 0

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูความเขาใจระบบการจัดต้ังบงบประมาณ

2. งผู้เข้ารับการอบรม ได้จัดต้ังงบประมาณในระบบทีถู่กต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์

3. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดต้ังงบประมาณทันตามก าหนดเวลา และไม่เกินกรอบวงเงินที ่สพฐ.ก าหนด
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/ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ

/ ได้รับความร่วมมือดีมาก

ได้รับความร่วมมือพอสมควร

ได้รับความร่วมมือน้อย

/ คิดเป็นร้อยละ

8

โครงการได้ด าเนินการต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

/

9 งบประมาณ / งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 13,000 บาท

/ งบประมาณทีไ่ด้เบิกจ่ายจริง 13,000 บาท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมช้ากว่าทีก่ าหนดในแผน

เพราะ

     7.3.2 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.3.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อการด าเนินโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามทีก่ าหนดในแผน

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมเร็วกว่าทีก่ าหนดในแผน

1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรูความเขาใจระบบการจัดต้ังบงบประมาณ

2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม ได้จัดต้ังงบประมาณในระบบทีถู่กต้อง ครบถ้วนและ

สมบูรณ์

3. ร้อยละ 100 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดต้ังงบประมาณทันตามก าหนดเวลา และไม่เกินกรอบ

วงเงินที ่สพฐ.ก าหนด

ไม่มี

100

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

2-พ.ย.-63 2-ธ.ค.-63

7.3 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.3.1 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้
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12 ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ
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1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2

จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

นโยบำยและแผน / นำงสำวสุกัญญำ ธุนันทำ

ข้อ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

ข้อ 1 กำรพัฒนำระบบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ

      1. เพือ่ให้ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนบริหำรและจัดกำรศึกษำไปใน

ทิศทำงเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น และยุทธศำสตร์ระดับ

กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน

     2. เพือ่ให้ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรขับเคล่ือนกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ทีก่ ำหนดไว้

1. เชงิปริมาณ

    1.1 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ร้อยละ 

100 จัดท ำโครงกำร กิจกรรม ประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้สอดคล้องกับ

นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

     1.2 สถำนศึกษำในสังกัด ร้อยละ 100 จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ได้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์

จุดเน้น ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนและ

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
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จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมที ่4 ติดตำมกำร

ด ำเนินโครงกำรตำม

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564 (รอบ

 6 เดือน)

25 ม.ีค.-64 0

กิจกรรมที ่2 ประชุม

คณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564

50 22-ก.พ.-64 10,000ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

จ ำนวน 1 คร้ัง

กิจกรรมที ่3 จัดท ำรูปเล่ม

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564

100 ม.ีค.-64 29,325แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564 จ ำนวน 115 ชุด

กิจกรรมที ่1 ประชุม

ทบทวนกำรด ำเนินงำนในปี

ทีผ่่ำนมำ

80 11 กพ.64 10,000ประชุมคณะคณะกรรมกำรทบทวนกำร

ด ำเนินงำนในปีทีผ่่ำนมำ  จ ำนวน 1 คร้ัง

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

2. เชงิคุณภาพ

     2.1 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

เป็นเคร่ืองมือในกำรขับเคล่ือนนโยบำยของกระทรวงศึกษำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

     2.2 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

เป็นเคร่ืองมือในกำรตรวจสอบข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนและช่วยตรวจสอบควำมส ำเร็จของ

เป้ำหมำยเพือ่เป็นแนวทำงน ำไปสู่กำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขส ำหรับกำรพัฒนำงำนต่อไป

     2.3 สถำนศึกษำในสังกัดจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น

ของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 น ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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/ บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์บำงข้อ

ไม่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ เพรำะ

/ ได้รับควำมร่วมมือดีมำก

ได้รับควำมร่วมมือพอสมควร

ได้รับควำมร่วมมือน้อย

/ คิดเป็นร้อยละ

8

โครงกำรได้ด ำเนินกำรต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

/

9 งบประมาณ งบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรร 50,000 บำท

งบประมำณทีไ่ด้เบิกจ่ำยจริง 31,325 บำท

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรโครงกำรในภำพรวมช้ำกว่ำทีก่ ำหนดในแผน

เพรำะ

     7.3.2 ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรของผู้ร่วมงำน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.3.3 ระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อกำรด ำเนินโครงกำร

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรโครงกำรในภำพรวมตรงตำมทีก่ ำหนดในแผน

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรโครงกำรในภำพรวมเร็วกว่ำทีก่ ำหนดในแผน

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

100

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

     7.2.1 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นเคร่ืองมือในกำรขับเคล่ือน

นโยบำยของกระทรวงศึกษำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

     7.2.2 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

เป็นเคร่ืองมือในกำรตรวจสอบข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนและช่วยตรวจสอบควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยเพือ่เป็นแนวทำง

น ำไปสู่กำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขส ำหรับกำรพัฒนำงำนต่อไป

     7.2.3 สถำนศึกษำในสังกัดจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 น ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ

7.3 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.3.1 กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ทีก่ ำหนดไว้

SPT-AOR
Typewriter
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10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

12 ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ไม่มี

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นกรอบกำร

ด ำเนินงำนและขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทัง้เป็นกรอบแนวทำงในกำรติดตำมและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพือ่ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ

SPT-AOR
Typewriter
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ภาคผนวกภาคผนวก  
 



๑ 

 

 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
ที่   ๑๓๐ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
**************************** 

ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณจัดท าโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญตามล าดับ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดไว้  เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑.๑ นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวจุลนิต  เณรสวุรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมการ 
๑.๓ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมการ 
๑.๔ นายวิจิตร นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมการ 
๑.๕ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมการ 
๑.๕ นายอาทิตย์ อุทธตรี  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
๑.๖ นายเชษฐา พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  กรรมการ 
๑.๗ นางสาววภิาพร ยงเพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
๑.๘ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
๑.๙ นายพงศกร  ธนทรัพย์พล  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๑.๑๐ นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
๑.๑๑ นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
๑.๑๒ นางศุภลักษณ์ ไปนาน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรรมการ 
๑.๑๓ นางสาวสุนิษา นามวิจติร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
๑.๑๔ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการ/เลขานุการ 
๑.๑๕ นางสาวสุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 

/ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับ… 



๒ 

 
ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ก าหนดหากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงาน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  โดยด่วน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

             สั่ง   ณ   วันที่    ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔                                                                     

                                          
                
  



ด่วนที่สุด 
                             

      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ             กลุ่มนโยบายและแผน           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒   
ที ่           วันที ่   ๑   เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔     
เรื่อง    การรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๔  

เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๔ (ที่ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓- 
มีนาคม ๒๕๖๔) 

ตามท่ี สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๔๙ 
โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒,๕๖๖,๖๙๕ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)   
ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ โครงการ  

ในการนี้ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า และผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๔  
ที่ด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามห้วงระยะเวลา
ดังกล่าว รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ทาง My-office ภายในวันศุกร์ที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๖๔  
 
 จึงเรียนมาพิจารณาด าเนินการต่อไป  

    
 
 
 
  
    

 
 
 

https://1th.me/T2q5s 

แบบรายงานขอ้มลูแบบรายงานขอ้มลู 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1 ชื่อโครงการ

2 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ

3 สนองกลยุทธ์ สพฐ.

4
สนองกลยุทธ์ สพป.ชยัภูม ิ

เขต 2

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

6 เป้าหมาย

รอบ 6 เดอืน (1 ตลุาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยัภูม ิเขต 2

1. เชงิปริมาณ

2.เชงิคุณภาพ



7

จ านวนเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณทีใ่ช้
ทีเ่ขา้ร่วม (ระบุจ านวน ในการด าเนินกิจกรรม

โครงการจริง วนัทีด่ าเนินการ)

7.2 ผลการด าเนินงานเชงิคุณภาพ

4

5

3

2

กิจกรรม/การด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามโครงการ

ผลการด าเนินงาน
(เชงิปริมาณ)

1

7.1 ผลการด าเนินงานเชงิปริมาณ



บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

ไม่บรรลุผลตามวตัถุประสงค์บางข้อ เพราะ

ได้รับความร่วมมือดีมาก

ได้รับความร่วมมือพอสมควร

ได้รับความร่วมมือน้อย

คิดเป็นร้อยละ

8

โครงการได้ด าเนินการต้ังแต่วนัที่ ถึงวันที่

9 งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร บาท

งบประมาณทีไ่ด้เบิกจ่ายจริง บาท

10 ผลส าเร็จของโครงการ

11 ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมช้ากว่าทีก่ าหนดในแผน

เพราะ

     7.2.2 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     7.2.3 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องทีม่ีต่อการด าเนินโครงการ

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามทีก่ าหนดในแผน

ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมเร็วกว่าทีก่ าหนดในแผน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ

9

7.2 การประเมนิผลการด าเนินโครงการ

     7.2.1 การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้



12 ภาพทีแ่สดงถึงผลงาน หรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ



คณะท ำงำนคณะท ำงำน  

 

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  

นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นายวิจิตร นารอง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  

 

คณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท า  

นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางธิดารัตน์ จิตรธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางรุ่งทิพย์  เวียงชัยภูมิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

รวบรวมและเรียบเรียงรวบรวมและเรียบเรียง  

นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

ออกแบบปกออกแบบปก  

นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 



กลุ่มนโยบายและแผน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศกึษำชัยภูมิ เขต 2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร


