รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุมนโยบายและแผน
งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน

ที่

โครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ผลการดำเนินงาน
การใชจายงบประมาณ (บาท)
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563

20,000

17,450

2,550

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานีเขต 2 มีแผนปฏิบัติการเพื่อเปนกรอบในการ
ดำเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 มีแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อใชกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา
และขับเคลื่อนการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความรูความเขาใจ ใน
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติการ
ประจำป เพื่อใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายขององคกร
และสามารถรายงานผลการดำเนินงานไดถูกตอง ครบถ
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. บุคลากรที่เขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการ
กำหนดเปาหมายและโครงการที่สอดคลองกับนโยบาย

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางศิริพร พลวิชัย
นายพนม นอนา

1

ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
รอยละ 100
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ เพื่อเปน
กรอบในการดำเนินงานตามบทบาทหนาที่ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. บุคลากรที่เขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป รอยละ 90
4. บุคลากรที่เขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการ
ประชาพิจารณและกลั่นกรองโครงการ
ในการในการจัดทำแผนปฏิบัติการ รอยละ 80
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหผลการดำเนินงาน
นโยบาย สภาพปญหาและความตองการ
เพื่อกำหนดเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1
วัน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยมี
ผูเขารวมประชุม จำนวน 37 คน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกิจกรรม ความ
เชื่อมโยงของนโยบาย มาตรการ แนวทาง ตัวชี้วัด 9
2

ที่

โครงการ

2 ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

118,520

118,520

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

นโยบาย สพป. สฎ.2 กิจกรรมของโครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวน 1 วัน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยมี
ผูเขารวมประชุม จำนวน 16 คน
3. จัดประชุมพิจารณาความถูกตอง ความสอดคลอง
ประชาพิจารณกิจกรรมและโครงการ จำนวน 1 วัน ใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยมี
ผูเขารวมประชุม จำนวน 14 คน
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาววันเพ็ญ สิงหแกว
- การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขต นางรัตนา เพชรศรีชวง
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนไป นางสาวธิตาพร ลักษณะกชา
นางสาวจุรีรัตน สุระยอด
อยางมีประสิทธิภาพ การสรรหาลูกจางชั่วคราวและ
พนักงานราชการ ที่ขึ้นบัญชีเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
และพนักงานราชการเพียงพอกับจำนวนตำแหนงวาง .
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
- โครงการการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
3

ที่

โครงการ

3

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

10,000
การคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานประจำปการศึกษา 2563

10,000

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
และเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการ และการจัด
การศึกษา
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- สามารถจางผูผานการสรรหาลูกจางชั่วคราว
และพนักงานราชการไดครบตามจำนวนตำแหนงวาง
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- เมื่อไดรับแจงจากฝายอัตรากำลังวามีตำแหนงวางและ
ไดรับการจัดสรรตำแหนงจาก สพฐ. พรอมทั้งเงินจัดสรรใน
ตำแหนงลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการที่วาง กลุม
งานสรรหาและบรรจุแตงตั้งจะดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ สพฐ.กำหนด จนเสร็จสิ้น
กระบวนการและไดจัดทำสัญญาจางพรอมสงตัวไปปฏิบัติ
หนาที่ตามตำแหนงวาง
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก เสนอ
ชื่อเขารับการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน
- ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
เสนอชื่อเขารับการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 1 คน

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางกนกพัชร ณ นคร

4

ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- ประเภทสถานศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ขนาด
เล็ก เสนอชื่อเขารับการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 1 โรงเรียน
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. นักเรียนผานเกณฑการประเมินในระดับจังหวัด/
กลุมจังหวัด 1 คน
2. สถานศึกษา ผานเกณฑการประเมินในระดับ
จังหวัด/กลุมจังหวัด 1 โรงเรียน
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. นักเรียนผานเกณฑการประเมินในระดับจังหวัด/
กลุมจังหวัด 1 คน
2. สถานศึกษา ผานเกณฑการประเมินในระดับ
จังหวัด/กลุมจังหวัด 1 โรงเรียน
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธโครงการ ใหโรงเรียนเตรียมความ
พรอมเสนอชื่อนักเรียน/โรงเรียน เขารับการประเมินฯ
2. โรงเรียนเสนอชื่อนักเรียนและสถานศึกษา เขารับการ
ประเมินฯ
3. แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
5

ที่

โครงการ

4 เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

65,240

58,680

6,560

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
4. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
ประเมินฯ เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการประเมิน และ
กำหนดวัน เวลาที่ออกประเมินฯ
5. คณะกรรมการประเมินนักเรียน และคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษา ออกประเมินตามปฏิทินที่ประชุม
กำหนด
6. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
ประเมินฯ เพื่อสรุปผลการประเมินและประกาศผลการ
ประเมินฯ เพื่อสงใหศูนยประสานงานการคัดเลือกฯ ใน
ระดับจังหวัดดำเนินการตอไป
7. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามนักเรียนและ
สถานศึกษาที่ผานเกณฑเขารับการประเมินในระดับจังหวัด
- ออกนิเทศ ติดตามการขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ
เพื่อปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมสวนที่ขาดตกบกพรองใหมีความ
ครบถวนสมบูรณ เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินในระดับ
จังหวัดตอไป
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- นักเรียนไดรับการเยี่ยมบาน จำนวน 16 คน,
สถานศึกษาผานการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 3 โรง,ครูผานการประเมิน จำนวน 2 คน
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางประนอม โอมาก

6

ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยเฉพาะนักเรียนที่
ตองการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับการเยี่ยมบานและ
แกปญหาไดอยางถูกตองและทันเหตุการณ ,สถานศึกษามี
การบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน,ครูมีการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู
และจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางทักษะ
ชีวิตนักเรียนสูการปฏิบัติ
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.1 ระดับความสำเร็จรอยละ 100 ของนักเรียนที่มี
ฐานะยากจนไดรับการชวยเหลือดานเครื่องอุปโภคบริโภค
ในการดำรงชีวิต
3.2 จำนวนสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินฯ
จำนวน 3 โรง
3.3 จำนวนครูผานเกณฑการประเมินฯ จำนวน 2 คน
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. สำรวจขอมูลนักเรียนที่ตองการชวยเหลือพิเศษ
จากกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด
สพป.สุราษฎรธานี เขต 2
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

2. สรุปขอมูลและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ตอง
ไดรับการดูแลชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
3. เยี่ยมบานนักเรียนที่ตองไดรับการชวยเหลือ
กรณีพิเศษ
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความ
เขาใจและติดตามการรายงานผล
การดำเนินงานการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

12,000

8,570

3,430

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
(1) บุคลากรของทุกกลุม/หนวย ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีสวน
รวมในการรายงานผลดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 มีการกำหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวบงชี้
ประเด็นการพิจารณาที่สอดคลองกับการรายงานผล
ดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- การรายงานผลดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎรธานี
เขต 2 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำป

นางสาวขวัญหญิง มาน
สะอาด
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ขอมูลรายงานครบถวนสมบูรณทุกตัวชี้วัด
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- ความสำเร็จของการรายงานผลดำเนินงานบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 รอยละ 100
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
(1) แตงตั้งคณะทำงานการรายงานผลการดำเนินงาน
บริหารจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒ ที่ ๘๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบดวยคณะทำงาน 3
สวน ไดแก 1. คณะทำงานอำนวยการ 2. คณะทำงาน
กลั่นกรอง 3. คณะทำงานดำเนินการ
(2) แจงเวียนแนวทางการดำเนินงานฯ คำสั่งแตงตั้ง
คณะทำงานฯ และรายละเอียดการติดตามประเมินผล ราย
ตัวชี้วัด ใหแกผูเกี่ยวของทราบ ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส AMSS+++ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

(๓) รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด สพฐ. รอบที่
1 จำนวน ๑ รายการ ทางระบบ e-MES ไดแกตัวชี้วัดที่
13.1 และ ตัวชี้วัดที่ 13.2 รอยละของผูเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) มากกวารอยละ 50 ขึ้นไปในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากป
การศึกษาที่ผานมา โดยผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ไดจัดทำขอมูล
รายงานตามแบบฟอรมที่กำหนด พรอมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จัดสงใหกลุมนโยบายและแผน รายงานในระบบ eMES ภายในกำหนดระยะเวลา และมีผลการติดตาม
ประเมินผล ตัวชี้วัดที่ 13.1 ประเมินระดับคุณภาพ ระดับ
1 (ปรับปรุง) ตัวชี้วัดที่ 13.2 ประเมินระดับคุณภาพ ระดับ
3 (ดี)
(๔) จัดประชุมสรางความเขาใจแนวทางการรายงานผล
ฯ และติดตามความกาวหนาฯ การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
รอบที่ 2 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ใหแกคณะทำงาน
ตามคำสั่งแตงตั้ง
(๕) จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด รอบที่ 2 เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อติดตาม
ความกาวหนาการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และมอบหมาย
คณะทำงานกลั่นกรองกำกับการดำเนินงาน และให
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โครงการ

6 พัฒนาศักยภาพขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.
สุราษฎรธานี
เขต 2

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

140,950

140,950

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจัดสงขอมูลการรายงานพรอมเอกสาร
หลักฐานอางอิงใหกลุมนโยบายและแผน ดำเนินการ
รายงานในระบบ e-MES ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(๖) รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด สพฐ. ใน
ระบบ e-MES รอบที่ 2 ภายในเวลาที่กำหนด คือ วันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ กอนเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสำนักเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒ สามารถ
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไดครบถวน จำนวน
๑๙ รายการ
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม จำนวน 121
คน รวมกิจกรรมการปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหมที่เขารับการ
พัฒนาทุกคน ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน มี
คุณภาพสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวอัจฉรา ขุมวรฐายี
นางสาวพัชรกมล สมทบ
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

1. ครูผูชวยที่เขารับการพัฒนามีความรูค วามเขาใจใน
บทบาทหนาที่สิทธิประโยชนและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน รอยละ 100
2. ครูผูชวยที่เขารับการพัฒนามีความพึงพอใจตอการ
เขารับการพัฒนา รอยละ 100
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม
2563 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนง
ครูผูชวย เขารวมโครงการ จำนวน 121 ราย ไดรบั การ
พัฒนามีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และมีความรูในเรื่อง
สิทธิประโยชนและระเบียบเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
รวมไปถึงการสรางความสัมพันธ สรางขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจนอาชีพ และมุงมั่น
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบาย และจุดเนนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนการ
ดำเนินงานดังนี้
ขั้นเตรียมการดำเนินงาน
1. ศึกษากิจกรรม หลักสูตรการฝกอบรม สำหรับการ
นำมาใชในการอบรม
2. จัดหาวิทยากร ที่มีความชำนาญในหัวขอหลักสูตร
ตามที่กำหนด
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โครงการ

7 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปองกันการทุจริต” (ประชุม
ปฏิบัติการจัดทำชองทางเปดเผย
ขอมูลสาธารณะรองรับตัวชี้วัดการ
ประเมิน ITA Online) (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

57,000

41,323

15,677

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
3. จัดหาสถานที่อบรม กำหนดเวลาอบรม แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ขั้นดำเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2. ประชุมกำหนดกรอบการดำเนินงาน (เนื้อหา
หลักสูตร วิทยากร)
3. ประสานงานสถานที่ วิทยากร
4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ
5. แจงการดำเนินกิจกรรมดังกลาวใหผูที่เกี่ยวของทราบ
6. กำหนดการจัดอบรม ในระหวางวันที่ 24 – 25
กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎรธานี
ขั้นประเมินผล
ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ผูเขารวมอบรมจัดทำชองทางการเปดเผยขอมูลได
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
จำนวน 57 โรง ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) มีคาคะแนนเฉลี่ยไม

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางวิภาวดี ไตรรัตน
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
นางสาวภัคนัย ชุมชะนะ
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ต่ำกวารอยละ 85 และมีการปรับปรุงหรือพัฒนา ใน
เรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
3.1 รอยละ 100 ของเขารวมประชุมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) และสามารถจัดทำ
ชองทางเปดเผยขอมูลสาธารณะรองรับตัวชี้วัดการประเมิน
ITA Online
3.2 รอยละ 80 ของผูเขาประชุมมีความพึงพอใจ ตอ
การประชุมปฏิบัติการฯ ในระดับมากขึ้นไป
3.3 รอยละ 85 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 จำนวน 57 โรง ผานเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) มีคาคะแนน
เฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 85
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำชองทางเปดเผย
ขอมูลสาธารณะรองรับตัวชี้วัดและการประเมิน ITA
14

ที่

โครงการ

8 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปองกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

266,000

233,955

32,045

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

Online (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2563 ณ หองแกรนดบอลรูม 10 โรงแรม
บรรจงบุรี จ.สุราษฎรธานี กลุมเปาหมาย 141 คน
ผูเขารวมประชุม จำนวน 119 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและสรุปผลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน Integrity and Transparency
Assessment: ITA ปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 8 10 กันยายน 2563 ณ หองประชุมโรงเรียนวัดตรณา
ราม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี กลุมเปาหมาย 33 คน
ผูเขารวมประชุม 8 กันยายน 2563 ผูเขารวมประชุม
จำนวน 21 คน 9 กันยายน 2563 ผูเขารวมประชุม
จำนวน 19 คน 10 กันยายน 2563 ผูเขารวมประชุม
จำนวน 17 คน 57,000
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางวิภาวดี ไตรรัตน
- คณะทำงานมีความรูความเขาใจสามารถดำเนินการ
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
ขับเคลื่อนโครงการ
นางสาวภัคนัย ชุมชะนะ
- ผูบริหารมีความรูความเขาใจสามารถดำเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการดังกลาวในระดับโรงเรียนได
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
15

ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

2.1 นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 มีฐานความคิดในการแยกแยะ
ระหวางผลประโยชน สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2.2 สังคมมีความตื่นตัวและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอยาง
โปรงใส มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริต
ที่เขมแข็งและรูเทาทันตอสถานการณการทุจริต
2.4 ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
3.1 รอยละ 100 ของคณะทำงานมีความรูความเขาใจ
การดำเนินงานโครงการ
3.2 รอยละ 85 ของผูเขารับการชี้แจงมีความรูความ
เขาใจแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
3.3 รอยละ 80 ของผูเขาประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก
3.4 รอยละ 80 ของครูผูสอนระดับปฐมวัย สามารถ
เขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการ
หลักสูตรตานทุจริตศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

3.5 รอยละ 80 ของผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจ ใน
ระดับมาก
3.6 รอยละ 85 ของครูที่เขารวมประชุม มีความรู
ความเขาใจสามารถผลิตสื่อสรางสรรคตานทุจริต (สื่อ
ภาพยนตรสั้น)
3.7 รอยละ 80 ของผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการผลิต
สื่อสรางสรรคตานทุจริต (สื่อภาพยนตรสั้น) มีความ
พึงพอใจ ในระดับมาก
3.8 รอยละ 80 ของผูบริหารและครูโรงเรียนตนแบบ,
เครือขายโรงเรียนสุจริต มีวิธีปฏิบัติที่ดี ไดอยางสอดคลอง
ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
3.9 รอยละ 80 ของผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอด
บทเรียน (Best Practice ) โรงเรียนตนแบบ,เครือขาย
โรงเรียนสุจริตมีความพึงพอใจ ในระดับมาก
3.10 รอยละ 85 ของผูบริหารและครูมีความรูความ
เขาใจการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของโครงการ
โรงเรียนสุจริต อยางนอย 3 กิจกรรม
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

3.11 รอยละ 85 ของผูบริหารและครูโรงเรียน
ตนแบบ,เครือขายโรงเรียนสุจริต มีผลงานเขารับการ
คัดเลือก อยางนอย 1 ผลงาน
3.12 รอยละ 100 ของกิจกรรมในโครงการฯ มีผล
การดำเนินงาน อยูในระดับคุณภาพ ระดับ ดี
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงคณะทำงานการดำเนินงานโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมทาฉาง สพป.สุราษฎร
ธานี เขต 2 กลุมเปาหมาย 24 คน ผูเขารวมประชุม
จำนวน 13 คน
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2563 ณ หองแกรนดบอลรูม 10 โรงแรม
บรรจงบุรี จ.สุราษฎรธานี กลุมเปาหมาย 180 คน
ผูเขารวมประชุม จำนวน 167 คน 266,000 รวม
กิจกรรม ปปช.นอย และ กิจกรรมบริษัทสรางการดี
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูบูรณาการหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสำหรับเด็ก
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ปฐมวัย เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2563 ณ หอง
ประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 กลุมเปาหมาย
167 คน ผูเขารวมประชุม จำนวน 167 คน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสรางสรรคตานทุจริต
(สื่อภาพยนตรสั้น) โรงเรียนตนแบบ,เครือขายโรงเรียนสุจริต
รอยละ 10 และ 20 เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563
ณ หองประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎรธานี เขต 2
กลุมเปาหมาย 78 คน วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ผูเขารวมประชุม จำนวน 73 คน วันที่ 22 สิงหาคม
2563 ผูเขารวมประชุม จำนวน 67 คน
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน (Best
Practice ) โรงเรียนตนแบบ,เครือขายโรงเรียนสุจริตรอย
ละ 10 และ 20 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอง
ประชุมทักษิณาลัย โรงแรมบรรจงบุรี อ.พุนพิน จ.สุ
ราษฎรธานี กลุมเปาหมาย 141 คน ผูเขารวมประชุม
จำนวน 129 คน
6. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการฯ
7. การเก็บขอมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย
สุจริตของนักเรียน (ไมไดดำเนินการ)
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน
1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต ระดับ สพท. เมื่อวันที่
19

ที่

โครงการ

9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณและ
Coding เพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรคใหกับผูเรียน”

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

77,000

34,910

42,090

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

15 กันยายน 2563ณ หองประชุมทาฉาง สพป.สุราษฎร
ธานี เขต 2 กลุมเปาหมาย 30 คน มีผูเขารวมประชุม
17 คน
9.ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
และจัดทำเปนเอกสารรูปเลมรายงาน เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2563 ณ หองประชุมทาฉาง สพป.สุราษฎร
ธานี เขต 2 กลุมเปาหมาย 20 คน มีผูเขารวมประชุม
13 คน
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นายสุวัฒน อนุพัฒน
- ครูมีแผนการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ
นางสาวมณีรัตน อินทรคง
คลิปวีดีโอการสอน และมีความรูแนวการสอนวิทยาการ
นางสาวภัคนัย ชุมชนะ
คำนวณที่ถูกตอง
นางสาวบุบผา พรมหลง
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ครูมีแผนการจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ
คลิปวีดีโอการสอน และมีความรูแนวการสอนวิทยาการ
คำนวณที่ถูกตอง
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
3.1 ครูผูสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 , ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ทุกคนไดรับการพัฒนา ใหมีความรู ความเขาใจ
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ เพื่อ
สงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน
3.2 ครูผูสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 , ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ทุกคนสามารถจัดการเรียนรูที่เนนการลงมือปฏิบัติ
(Active Learning) และเนนทักษะการคิด
3.3 โรงเรียนในสังกัดไดรับการติดตาม ตรวจสอบและ
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ,ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3.4 ครูผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีระดับความพึง
พอใจในระดับ มาก ขึ้นไปรอยละ 80
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
4.1 ประชุมคณะทำงาน
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผูสอน
วิทยาการคำนวณ (coding ) เพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรคใหกับผูเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ,
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4.3 สรุปรายงานโครงการ
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โครงการ

10 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
16,300
16,300
-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
นางมณีรัตน อินทรคง
- ขอมูลจากการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเอง
นายสุวัฒน อนุพัฒน
(Self Assessment Report : SAR) ปการศึกษา 2562
นางวิภาวดี ไตรรัตน
พรอมรูปเลมรายงาน จำนวน 10 เลม
นางเดือนเพ็ญ อนันตพฒ
ั
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นกุล
- คณะทำงาน วิทยากรและครูไดรับความรูในการจัดทำ
ขอมูลและกระบวนการสังเคราะห SAR
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- รอยละ 100 ของผูเขารับการประชุมรับรูและมีความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำขอมูล การสรุปขอมูล
การสังเคราะหรายงาน SAR การเขียนรายงาน และการ
จัดทำรายงานรูปเลม
- รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็ง มีความพรอมในการ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำขอมูลและสังเคราะห
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report
: SAR) ปการศึกษา 2562 พรอมจัดทำรูปเลมรายงาน
วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 15 คน
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- นิเทศ ติดตามสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

11 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา

78,740

78,740

-

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นายนพพร แทนนิล
- คณะนิเทศ คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
นางสาวศุภมาศ คงคาชวย
ประเมินผลและนิเทศการศึกษารวมทั้งบุคลากรผูมีสวน
นางปรวีน เลิศสุข
เกี่ยวของทุกฝาย มีความรู ความเขาใจในการวิเคราะห
ภาระงานและการสรางเครื่องมือ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 ทุกโรงเรียนจำนวน 180 โรงเรียนไดรับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศจากงานทั้ง 4 ฝาย อยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ทุกโรงเรียนจำนวน 180
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไดรับการติดตาม ตรวจสอบ
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ประเมินและนิเทศจากคณะนิเทศ คณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สงผลใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามบริบท
ของชุมชน สังคมอยางมีคุณภาพ
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
3.1 ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 95 รับรูและ
เขาใจในเรื่องของการวิเคราะหภาระงานและการสราง
เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
3.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 รอยละ
100 ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประกอบดวย
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 4 ฝาย จำนวน 60 คน
4.2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ โรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 180 โรงเรียน
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

4.3 สรุปผลการนิเทศและจัดทำเอกสารสรุปรายงานการ
นิเทศ จำนวน 18 เลม
12 การพัฒนาทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21 : การใชภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร

18,840

18,840

-

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
1. ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียนการ
สอนการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องตนได ในระดับชั้น
ป.1-ป.6
2. ครูมีความสุข สนุกสนานกับการจัดการเรียนการ
สอน
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนดวยการพูด และ
เรียนรูอยางมีความสุข
2. นักเรียนสามารถเขียนและอานภาษาจีน เลข 0-9 ได
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. รอยละ 100 ของครูผูสอนกลุมเปาหมายมีความรู
ความเขาใจและสามารถสื่อสารดวยการฟง พูด อาน และ
เขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องตน และนำความรูไป
ใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
2. รอยละ 100 ของครูกลุมเปาหมายเขาใจวัฒนธรรม
จีน และมีทัศนคติที่ดีตอภาษาจีน
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

นางสาวสุภาภรณ ใจสุข
นายสุทธิแดน พลวัติ
จรัสวัฒน
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โครงการ

13 ปฏิบัติการ PLC การจัดการเรียน
การสอน ดานการอาน การเขียน
ภาษาไทย

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

12,280

12,280

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

1. ประชุมวางแผนจัดทำคูมือนิเทศและเอกสาร
ประกอบการพัฒนาครู
2.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่
21 การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3. ประชุมนิเทศติดตามแบบพบกลุม
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นายนพพร แทนนิล
- ครูผูสอนภาษาไทย โรงเรียนกลุมเปาหมายจำนวน 42 นางสาวศุภมาศ คงคาชวย
โรงเรียน มีความรู ความเขาใจในการ
นางปรวีน เลิศสุข
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และสามารถนำวิธี
ปฏิบัติการ PLC มาใชในการพัฒนาการอาน การเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนใหไดตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- นักเรียนในกลุมโรงเรียนเปาหมายจำนวน 42 โรงเรียน
ไดรับการพัฒนาในเรื่องการอาน การเขียนภาษาไทยตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและสามารถเรียนรูได
ตามศักยภาพของแตละบุคคลจากครูผูสอนภาษาไทยที่
ไดรับการความรู ความเขาใจในการนำวิธีปฏิบัติการ PLC
โดยสามารถนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนดานการ
อาน การเขียนภาษาไทยและสงผลใหนักเรียนไดเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

14

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

19,000

การพัฒนาทักษะที่จะเปนใน
ศตวรรษที่ 21: การใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

19,000

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
3.1 ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 100 รับรูและ
เขาใจและสามารถปฏิบัติการ PLC การจัดการเรียนการ
สอนดานการอาน การเขียนภาษาไทย
3.2 โรงเรียนในกลุมเปาหมาย รอยละ 80 ไดรับการ
นิเทศติดตาม อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการเรียนการ
สอนดานการอาน การเขียนภาษาไทย
จำนวน 42 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 52 คน
4.2 นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย จำนวน 42
โรงเรียน
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- สามารถคัดเลือกครูผูสอนภาษาอังกฤษไดตามลำดับ
ดังนี้
ลำดับที่ 1 วาที่ ร.ต.หญิงอมรรัตน สุขมาก ครู
โรงเรียนวัดรัตนาราม
ลำดับที่ 2 นางสาวจันทิมา จอมชัยฤทธิ์ ครู
โรงเรียนชุมชนบานชองมาเหลียว

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวสุภาภรณ ใจสุข
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ลำดับที่ 3 นางสาวนุศรา ชิณวงศ ครูโรงเรียน
บานทาแซะ
ลำดับที่ 4 นางสาวฐานิดา ไหมทิม ครูโรงเรียน
วัดแหลมไผ
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. นักเรียนสามารถประสมคำ อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษตามแบบ Phonics
2. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได
3. สามารถยกระดับคุณภาพผูเรียน
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. รอยละ 100 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษมีความรู
ความเขาใจ สามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่เปน
เลิศดวยวิธีการสอบแบบ Phonics และนำไปใชได
2. รอยละ 100 ของผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล
นั้น เปนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. วางแผนเตรียมการประชุมสัมมนา
2. ดำเนินการประชุมสัมมนา ถอดประสบการณ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดแขงขันวิธีการปฏิบัติที่เปน
เลิศดวยวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics
3. สรุปและรายงานผล
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โครงการ

15 สรางจิตสำนึกและความรูในการ
ผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
15,000
13,420
1,580

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
- โรงเรียนในโครงการ จำนวน 123 โรง มีผลงานวิธี
ปฏิบัติท่ดี ีและนวัตกรรม ( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
สิ่งแวดลอม )
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 สามารถนำความรูสูการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ในกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนิน
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมศึกษา ดานการลดใชพลังงาน การ
จัดการขยะ น้ำเสีย การลดใชสารเคมี และการผลิตและ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหเปนวิถีชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมอาชีพและ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา รวมทั้งสามารถสราง
เครือขายกับชุมชนในการจัดการขยะ น้ำเสีย การลดใช
สารเคมี และการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไดอยางถูกตองเหมาะสมและยั่งยืนตามนโยบาย
Thailand 4.0
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

นายสุวัฒน อนุพัฒน
นางมณีรัตน อินทรคง
นางประยูร พงษประยูร
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- ผูเขารับการประชุมมีความรูความเขาใจในการสราง
จิตสำนึกและความรูในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 มีการการลด เลิก ใชวัสดุอุปกรณพลาสติกใน
การจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนาในโอกาสตาง ๆ ภายใน
สำนักงาน
- ผูเขารับการประชุม มีความพึงพอใจ ในการจัดการ
ประชุมในระดับมากขึ้นไป
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการสรางจิตสำนึกและความรูใน
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และคัดเลือก
เพื่อเปนโรงเรียนตนแบบลดขยะ 123 โรงเรียน ( ครู
รับผิดชอบงานสิ่งแวดลอมของโรงเรียน ) และจัดทำ
นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม
- กิจกรรม “ สนง. SURAT 2 ลด เลิก ใช พลาสติก ลด
มลพิษสิ่งแวดลอม” รณรงคและออกเปนมาตรการใหทุก
คนในสำนักงานไดมีสวนในการลอ เลิก ใช พลาสติก เพื่อ
ลดมลพิษสิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ

16

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูเชิง
รุก Active Learning เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
20,000
18,880
1,120

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. ครูผูสอนกลุมเปาหมายจำนวน 57 คน มีความรู
ความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรู/แผนการ
จัดการเรียนรู จัดกระบวนการเรียนรู และนำไปใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การเรียนรูของผูเรียนไดอยางสอดคลองกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ครูผูเขาอบรม/หรือกลุมเปาหมายสามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- รอยละ 100 ของครูผูสอนที่เปนกลุมเปาหมายมีผล
การจัดการเรียนรูเชิง รุก (Active Learning)
- รอยละ80 ของครูกลุมเปาหมายมีผลการจัดการที่มี
เรียนรูที่มีคุณภาพผานการคัดกรองเบื้องตน
- รอยละ 85 ของผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก

นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
นางสาวสุภาภรณ ใจสุข
นางสาวภัคนัย ชุมชนะ
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- รอยละ85 ของผูเขาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
คัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
ในการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มีความพึง
พอใจในระดับมาก
- รอยละ90 ของครูกลุมเปาหมายมีผลการจัดการที่มี
เรียนรูที่มีคุณภาพตามเกณฑการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1.วางแผนการดำเนินงานโดยการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวของกับการดำเนินงานโครงการและครอบคลุม
สิ่งที่จะศึกษา/ดำเนินงาน
2. ดำเนินการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
คัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
ในการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดยมี
กิจกรรมในกระบวนการประกอบดวย การบรรยายให
ความรูเพิ่มเติม ปฏิบัติกิจกรรมกลุม รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับโรงเรียนที่มีแลกเปลี่ยนเรียนรูและคัดเลือก
วิธีการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ไดแก โรงเรียน
ชุมชนวัดปากตรัง โรงเรียนบานตนยวน โรงเรียนวัดโกศา
วาส และโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

3. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรูครูกลุมเปาหมาย

17 โครงงานอาชีพเพื่อการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

20,620

20,620

-

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา มีความรู ความ
เขาใจในการจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ให
นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 จำนวน 46 โรงเรียนไดรับการพัฒนาในเรื่อง
โครงงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรและสามารถตอยอด
ไปสูงานอาชีพสรางรายไดใหแกครอบครัวจากครูผูสอน
การงานอาชีพ ที่ไดรับความรู ความเขาใจในการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพเพื่อการ

นางสาวศุภมาศ คงคาชวย
นายกฤษนันท ทองจีน
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสงผลใหนักเรียนไดเกิด
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
3.1 ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 95 รับรูและ
เขาใจในเรื่องของจัดการเรียนรูโครงงานอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21
3.2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
กลุมเปาหมาย รอยละ 80 ไดรับการนิเทศ
ติดตาม อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูโครงงาน
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย
ครูสอนการงานอาชีพ (รร.ขยายโอกาสฯ) จำนวน 46 คน
วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน
4.2 นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย (โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา) จำนวน 46 โรงเรียน
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ที่

โครงการ

18 ประชุมปฏิบัติการนำมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ไปสูการปฏิบัติ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
20,000
19,550
450

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. ไดตัวอยางเอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
2. ไดตัวอยางเอกสารประกอบหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- สถานศึกษาไดนำตัวอยางเอกสารประกอบหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไปใช
หรือประยุกตใชตามบริบทของสถานศึกษา
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. รอยละ 100 ของครูผูสอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร มีความรูความเขาใจ และสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง โครงสรางเวลาเรียน การ
วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด การจัดทำหนวยการเรียนรู
การจัดทำคำอธิบายรายวิชา และการจัดทำโครงสราง
รายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนแกนนำตามนโยบายจุดเนนของเขต
พื้นที่การศึกษา
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน

นางสาวสุภาภรณ ใจสุข
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
นายสุวัฒน อนุพัฒน
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ที่

โครงการ

19

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

31,040
การเสริมสรางศักยภาพครูดานการ
สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห
ผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

31,040

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
1. วางแผนประชุมปฏิบัติการนำมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู
การปฏิบัติ
2. ประชุมปฏิบัติการนำมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสูการปฏิบัติ
3. ประชุมปฏิบัติการวิพากษหลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
4. นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน
โรงเรียนแกนนำตามนโยบายจุดเนนของเขตพื้นที่
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตร ฯ และมี
ระบบคลังขอสอบ
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
นางสาวศุภรัตน
อินทรสุวรรณ
นางสาวนุจิรา แดงวันสี
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- คาดหวังวาผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผูเรียน
(NT) ปการศึกษา 2563ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงขึ้นกวาป
ที่ผานมา (ดานภาษาไทย และดานคณิตศาสตร) (สอบวันที่
24 มีนาคม 2564)
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1.ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผลไดตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดของหลักสูตร หลังอบรมสูงกวากอนอบรม
2 ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ อยูในระดับดีมากขึ้นไป
3. เครื่องมือวัดและประเมินผลมีคุณภาพ
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ วิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม
2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรีอ.เมือง จ.สุราษฎรธานี ที่ผาน
มีกระบวนการดำเนินงานดังนี้
1.1 ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสราง
เครื่องมือประเมินผล เพื่อพัฒนา
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ทักษะการคิด ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรฯ ชั้น ป.3
1.2 วิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือวัด
และประเมินผล ตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ ชั้น ป.3
1.3 แบงกลุมผูเขารวมประชุมปฏิบัติการตามกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย และ
คณิตศาสตร เพื่อรวมกันสรางสรางเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล (ขอสอบประเมินคุณภาพผูเรียน
(NT)) วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ชั้น ป.3
1.4 ผูเขารวมประชุมแตละกลุมสาระ นำเสนอ
ขอสอบที่ตนสราง แลว ผูเขารวม
ประชุมและคณะวิทยากรรวมกันวิพากษขอสอบ
1.5 ผูเขารวมประชุมปรับปรุงแกไขขอสอบ
1.6 ผูเขารวมประชุมนำไฟลขอสอบขึ้นใน
facebook กลุมเพื่อรวมกันวิพากษขอสอบแบบ Online
อีกครั้ง
1.7 นำขอสอบไปหาความสอดคลองของขอคำถาม
และจุดประสงค IOC โดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน
1.8 นำขอสอบไปคาความยากงาย (P) และคา
อำนาจจำแนก (R)
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1.9 นำขอสอบไปใหโรงเรียนไดใช เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสอบ Pre NT

20 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมา
ภิบาล “ปองกันและการตอตาน
การทุจริต”

245,000

200,000

45,000

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
- พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 75 คน
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ที่เขารวมกิจกรรมทุกคน
มีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
2.บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ที่เขารวมกิจกรรมทุกคน
มีความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหมีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะและ
สามารถแยกระหวาผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม
3. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ที่เขารวมกิจกรรมทุกคน
มีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

นางสาวกิตติยา ชูชวย
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และมีความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. รอยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด สพป.สฎ.2 ที่เขา
รวมโครงการมีความตระหนักรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหมีคานิยมรวมตานทุจริต มี
จิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม
2. รอยละ 100 ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ที่เขารวมกิจกรรม มี
จิตสาธารณะ รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำป
2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมไชย
ชนะวดี สพป.สุราษฎรธานี เขต 2
1.2 การประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบาย ณ หอง
ประชุมทางไกล (Conference room) ชั้น 3 สพป.สุ
ราษฎรธานี เขต 2 วันที่ 10 มีนาคม 2563
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321,000
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล

289,193

31,807

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563
1.4 การสรางสื่อประชาสัมพันธ รณรงคตอตานการ
ทุจริต ระหวางวันที่ 3 – 10 มีนาคม 2563
1.5 ตอตานการทุจริต (เขตสุจริต ไมคิดคอรรับชั่น)
ระหวางวันที่ 6 มกราคม 2563
1.6 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
“ปองกันและการตอตานการทุจริต” ระหวางวันที่ 4 – 5
กันยายน 2563
1.7 ทำความดี แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดยยึดหลัก
พอเพียงมีวินัย สุจริต ระหวางวันที่ 4 – 5 กันยายน
2563
1.8 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระหวางวันที่ 8-15
กันยายน 2563
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบลมีความรูความเขาใจในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายกฤษนันท ทองจีน
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1.2 ครูผูสอนที่เขารวมพัฒนามีความรูความเขาใจในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
คุณชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียนไดรบั การ
นิเทศอยางทั่วถึง
1.4 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีนวัตกรรมครบทุก
โรงเรียน
1.5 ครูและผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบลทุกโรงเรียนไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำเสนอ
ผลงานนวัตกรรม
1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะดำเนินการวิจัย
สังเคราะห 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
1.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานวิจัย การวิจัย
เชิงผสมผสานเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดเรียนรูโดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (SM3 )และการ
ประยุกตใชทฤษฎีฐานราก ( Grounded theory )ในการ
สังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรูโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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1. นักเรียนไดรับการพัฒนาและเกิดการเรียนรูตามกลุม
สาระการเรียนรูในสถานการณแพรระบาดโรคโควิด 2019
2. ครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีรายงานผล
นวัตกรรมดวยรูปแบบการวิจัย
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- รอยละ95 ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบลมีความรูความเขาใจในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในทุก
กิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการ
- รอยละ80 ของผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจใน
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน
- รอยละ90ของผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจใน
การสังเคราะหงานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการ
จัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
- รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไดรับ
การนิเทศอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
- รอยละ80 ของครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลมีความรูความเขาใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนานวัตกรรม
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เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- รอยละ100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไดรับ
การพัฒนาและนำความรูความเขาใจไปใชในการประเมิน
ความโปรงใสในการดำเนินงาน ( ITA online ) โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดำเนินการใน
วันที่ 23 มิถุนายน 2563
2. โอนจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล เพื่อการประเมินความโปรงใสในการดำเนินงาน (
ITA online ) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดำเนินการใน
วันที่ 1 ก.ค.-7 ส.ค.2563
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ) ภายใตสถานการณโควิด 19
ดำเนินการในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการและเสวนาการพัฒนา
กระบวนการนิเทศและสรางเครื่องมือนิเทศ/นิเทศกำกับ
และติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( นิเทศแบบพบ
กลุม ) ดำเนินการในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563
5. เปดบานนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ดำเนินการในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
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ที่

โครงการ

22 พัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบสู
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผูเรียนให
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

13,000

12,160

840

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะดำเนินการวิจัยสังเคราะห
(1โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ดำเนินการในวันที่ 26 สิงหาคม
2563
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
- รอยละ100 ของผูเขาประชุม จำนวน 24 คนมีความรู นางสาวศุภาภรณ ใจสุข
ความเขาใจในกระบวนการดำเนินงานของโครงการ
นางสาวภัคนัย ชุมชะนะ
- รอยละ100 ของโรงเรียนกลุมเปาหมายจำนวน 8 โรง
มีผลการดำเนินงานครบ 3 กิจกรรม ซึ่งประกอบดวย
1.การจัดทำคลิปวิดีทัศนการเรียนการสอนทางไกล 2.การ
ถอดบทเรียน 3.ดำเนินการนิเทศภายใน
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
2.1 สถานศึกษาที่เขารวมโครงการจำนวน 8 โรงเรียน
สามารถนำความรูที่ไดรับ จากการประชุมฯไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานได/กิจกรรม ครบ ทั้ง 3 กิจกรรม
2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เปนแบบอยางใหกับ
สถานศึกษาอื่นๆในสังกัด
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1.รอยละ100 ของผูเขาประชุม จำนวน 24 คนมี
ความรูความเขาใจในกระบวนการดำเนินงานของโครงการ
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ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

2.รอยละ 93 ของผูเขาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
พัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก
3.รอยละ100 ของโรงเรียนกลุมเปาหมายจำนวน๘ โรง
มีผลการดำเนินงานครบ 3 กิจกรรม
4.รอยละ 87 ของผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักเกณฑ
วา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองมีโรงเรียนเขารวม
โครงการอยางนอยจำนวน 7 โรงเรียน
2. วางแผนการดำเนินงานโดยการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวของกับการดำเนินงานโครงการและครอบคลุม
สิ่งที่จะศึกษา/ดำเนินงาน
3.จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานประกอบดวย
3.1 นำเสนอผลงานการดำเนินงานของแตละ
โรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียน
3.2 ถอดบทเรียนผลการดำเนินแตละกลุมเปาหมาย
ประกอบดวยกลุมผูบริหารโรงเรียน กลุม
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ครูผูสอน และกลุมนักเรียน
4.นิเทศ ติดตามปฏิบัติการนิเทศภายในของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
23 การเสริมสรางศักยภาพครูดานการ
จัดการเรียนรู โดยใช App For
Education

13,620

13,620

-

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาวภัคนัย ชุมชะนะ
- ครูผูสอนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความรู
นายกฤษนันท ทองจีน
ความเขาใจในการใช Google App For Education หรือ นางสาวบุบผา พรมหลง
Gsuite For Education
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ครูผูสอนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีทักษะการ
จัดการเรียนการสอนในการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับ
ศตวรรษที่ 21 โดยการนำ Gsuite For Education หรือ
Google App For Education มาใช
- ครูผูสอนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สามารถนำ
Gsuite For Education หรือ Google App For
Education ไปใชสำหรับการจัดการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- ความสำเร็จในการเตรียมความพรอมของคณะทำงาน
และวิทยาการ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อยูใน
ระดับ 5
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- ครูที่เขารับการพัฒนา มีความรู ความเขาใจในการจัด
การศึกษาดวย Gsuite For Education รอยละ 85
- ผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจใน
ระดับ 4 ขึ้นไป รอยละ 90
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่จัดการเรียนการสอน
โดยใช Gsuite For Education รอยละ 80
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ไดรับการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผล รอยละ 85
- ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูเขารับการประชุมเปน
ครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 57
โรงเรียนๆละ 1 คน วิทยากรและคณะทำงาน 13 คน รวม
70 คน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อเตรียมผูเรียนให
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 Gsuite For Education กอน
วันประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 วัน
- วิทยากร ไดบรรยายเรื่อง การใช Google Apps For
Education ซึ่งประกอบไปดวยโปรแกรมชุดโปรแกรม
ตางๆของ google ที่เปดใหสถาบันการศึกษาใชสำหรับใช
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โครงการ

24 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.สูสถานศึกษา

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

47,000

41,400

5,600

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

เปนเครื่องมือเสริม ประกอบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนแลวแตผูสอนจะนำไปประยุกตใช
- วิทยากรใหผูเขารับการประชุมปฏิบัติการ ใชอีเมลใน
โดเมน for education และใหครูผูสอน ใชงาน google
drive/google docs/ google sheets/ google
slides/google calendar สรางหองเรียนออนไลนดวย
google Site/google classroom อีกทั้งการสราง
แบบทดสอบดวย google forms
- วิทยากรไดบรรยายสรุปแนวทางในการนำ Google
Apps For Education ไปใชสำหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู
- นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล จำนวน 57 โรง
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
- ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโครงการการ นางสาวศุภมาศ คงคาชวย
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สูสถานศึกษา โรงเรียน
กลุมเปาหมายจำนวน 57 โรงเรียน มีความรู ความเขาใจ
ในการดำเนินงานของโครงการ และสามารถนำมาพัฒนา
เปนโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษาและขยายผลในการ
สรางเครือขายเปนชุมชนองคกรแหงคุณธรรม
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- นักเรียนในกลุมโรงเรียนเปาหมายจำนวน 57 โรงเรียน
ไดรับการพัฒนาในเรื่องการนำคุณธรรมจากหองเรียนมา
พัฒนาเปนโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษาโดยตอบสนอง
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรจากครูผูรับผิดชอบ
โครงการที่ไดรับการความรู ความเขาใจในการนำวิธีการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สูสถานศึกษา โดย
สามารถนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนและสงผลให
นักเรียนไดเกิดการเรียนรูในการทำโครงงานคุณธรรมในชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอยอดเปน
โครงงานคุณธรรมในสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
3.1 ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 85 รับรูและ
เขาใจการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สามารถถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และการพัฒนานวัตกรรมสรางสรรคคนดี
ดานการบริหารและดานการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
คุณธรรม
3.2 โรงเรียนในกลุมเปาหมาย รอยละ 80 ไดรับการ
นิเทศติดตาม อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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โครงการ

25 บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศ
ไทย ปงบประมาณ พ.ศ.2563

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

17,000

17,000

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
3.3 รอยละ 80 ของโรงเรียนในกลุมเปาหมายจัด
กิจกรรมสรางคนดีใหบานเมืองไดครบถวน
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และถอดบทเรียนการพัฒนา
นวัตกรรมสรางสรรคคนดีดานการบริหารและดานการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมคุณธรรม จำนวน 114 คน
วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน
4.2 นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย จำนวน 57 โรงเรียน
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. ครูผูสอนปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ที่ขอรับตรา
พระราชทาน บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ป
การศึกษา 2562 จำนวน 85 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
ผานการอบรมพัฒนาศักยภาพ
2. โรงเรียนกลุมเปาหมายไดรับการประเมินเพื่อรับตรา
พระราชทาน บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1.ครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจเทคนิคการสอน
วิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู และ
สงเสริมประสบการรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางปรวีณ เลิศสุข
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การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย
2. เด็กปฐมวัยทุกคนไดเตรียมความพรอมและมี
ประสบการณการเรียนรูดวยการลงมือทำดวยตนเอง มี
ทักษะการสังเกต รูจักตั้งคำถาม และหาคำตอบดวยตนเอง
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.พี่เลี้ยงวิชาการ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย มีศักยภาพ
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
3.1 รอยละ 89.00 ของผูรับการอบรมมีการรับรู
เกี่ยวกับการทดลองเบื้องตน ระดับมากขึ้นไป และรอยละ
91 มีความพึงพอใจตอการอบรม ในระดับมากที่สุด
3.2 รอยละ 89.87 ของโรงเรียนในโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ที่ครบกำหนดรับตรา
พระราชทาน ฯ มีเอกสาร รายงานผลการทดลอง และ
โครงงานวิทยาศาสตร ผานการประเมินระดับ สพฐ. ไดรับ
ตราพระราชทานฯตามเกณฑที่ สพฐ.กำหนด
3.3 รอยละ 100 ของพี่เลี้ยงวิชาการไดรับความรูจาก
การประชุมปฏิบัติการในระดับมากขึ้นไป และรอยละ 100
มีความพึงพอใจตอการประชุมปฏิบัติการ ในระดับมาก
ที่สุด
52

ที่

โครงการ

26 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสูความเปนเลิศ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

251,300

251,300

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
4.1 อบรมปฏิบัติการ การดำเนินโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
4.2 ประชุมปฏิบัติการประเมินผลงาน เพื่อรับตรา
พระราชทาน บานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย
4.3 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงวิชาการ : ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรางสื่อการนิเทศดวยโปรแกรม
การจัดระบบการเรียนรู (LMS : Learning Management
System : Class Start)
(1) แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
(2) แจงเวียนแนวทางการดำเนินงานฯ คำสั่งแตงตั้ง
คณะทำงานฯ แจงกลุมเปาหมายรับทราบ เพื่อเขารวม
โครงการ
(3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จัด
1 ครั้ง วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจ
และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการ
โรงเรียนในสังกัด จัด 1 ครั้ง วันที่ 24 กันยายน 2563

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางจรรยารักษ นิลเอก
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ 2563 จัด 1 ครั้ง วันที่ 19 มิถุนายน 2563
(ทางวีดีโอคอนเฟอรเรนทร)
4. ประชุมปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรม”เติมรักษ
สำนักงานดวยกิจกรรม 5+1 ส pluse” และปฏิบัติการ
พัฒนาสภาพแวดลอมอาคารสถานที่ใหเอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 9 มีนาคม 2563
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและสรุปรายงานผลกา
รดเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ผลที่ได
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน
สังกัด ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการรับรูและเขาใจถึงแนว
ทางการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูการ
ปฏิบัติ รอยละ 95
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความ
เขาใจและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ธุรการโรงเรียนในสังกัด ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการรับรู
54

ที่

โครงการ

27

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

11,760
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

11,760

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
และเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และแนวทางการ
ปฏิบัติงานในตำแหนงของตนเองรอยละ 90
3.การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ 2563 ผูเขารับการประชุมสัมมนามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ รอยละ 95
4.การประชุมปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรม “เติมรักษ
สำนักงานดวยกิจกรรม 5+1 ส” และปฏิบัติการพัฒนา
สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่มีความพึงพอใจตอกิจกรรม
เติมรักษสำนักงานดวยกิจกรรม 5+1 ส ในระดับมากขึ้นไป
รอยละ 90
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรูความเขาใจ
สามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอยละ 90
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 ไดรับองคความรูในเรื่องความ

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสุทิสา วงศณศรี
นายวิเชียร ชวยหนู
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โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) และการ
ประยุกตใช Google Apps เพื่อการบริหารจัดการ” และ
“การจัดทำขอมูลสารสนเทศและการเผยแพรผานระบบ
ออนไลน” โดยผูเขารับการฝกอบรมผานการประเมินผล
หลังการอบรม คิดเปนรอยละ 100
2. กระบวนการจัดทำเว็บไซตของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดรับ
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของทั้งใน
สำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด เพื่อรวบรวม
ขอเสนอดังกลาวไปจัดทำเว็บไซตของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯ
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1. มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการ
ประยุกตใช Google Apps เชน Google Form ,Google
Sheet, Google Data Studio ในการจัดทำขอมูล
สารสนเทศของกลุมงานและการนำเสนอขอมูลผานระบบ
ออนไลน
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 มีเว็บไซตที่สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานทั้ง
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การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด โดยมีการบริหารจัดการที่
ผูใชงานสามารถนำเขาขอมูลไดอยางเปนระบบ
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มีความรูความเขาใจและสามารถใชงาน “Google Apps
เพื่อการบริหารจัดการได”
2. รอยละ 100 ของผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มีความรูความเขาใจและสามารถจัดทำขอมูลสารสนเทศ
และเผยแพรผานระบบออนไลนได
3. รอยละ 80 กลุม/หนวย ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 สามารถ
เผยแพรขอมูลเว็บผานเว็บไซตของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ได
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “Google Apps เพื่อการ
บริหารจัดการ” และ “การจัดทำขอมูลสารสนเทศและการ
เผยแพรผานระบบออนไลน” ระหวางวันที่ 24-25
สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมทางไกล (Conference
Room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 2 โดยวิทยากรจากกลุมสงเสริมการศึกษา
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การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื้อหาการ
ฝกอบรมประกอบดวย 2 สวน ไดแก ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร (Cyber Security) และการประยุกตใช
Google Apps เพื่อการบริหารจัดการ” และ “การจัดทำ
ขอมูลสารสนเทศและการเผยแพรผานระบบออนไลน” ซึ่ง
ผูเขารับการฝกอบรมไดทดลองปฏิบัติ มีผลการประเมิน
หลังฝกอบรมผานเกณฑการประเมิน คิดเปนรอยละ 100
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซตของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 ซึ่งไดมีการแตงตั้งคณะทำงานในการพัฒนาเว็บไซต
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 ประกอบดวยตัวแทนจากกลุม/หนวย ภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 และ
ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 19 ราย (คำสั่ง
เลขที่ 199/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) และไดจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 เพื่อ
รวบรวมขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเพื่อ
นำไปประมวลผลและจัดทำเว็บไซตสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตอไป
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ผลการดำเนินงาน
การใชจายงบประมาณ (บาท)
ผูรับผิดชอบโครงการ
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
28 การบริหารจัดการพนักงานราชการ 16,048,182 13,151,486.22 2,896,695.78 1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาววันเพ็ญ สิงหแกว
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
- การบริหารจัดการพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน นางสาวรัตนา เพชรศรี
การศึกษา สังกัด สำนักงานเขต
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
ชวง
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นางสาวอำไพ แสงสุข
ราษฎรธานี เขต 2
การบริหารจัดการศึกษา
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- นักเรียนไดรับการสงเสริมใหเปนคนดี มีวินัย มีความ
รับผิดชอบและยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู
ตลอดชีวิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- รอยละ 100 ของพนักงานราชการที่ไดรับการตอ
สัญญาจางและออกคำสั่งจาง
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ แจงโรงเรียนที่มี
พนักงานราชการจัดทำสัญญาจาง ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตรวจสอบ รวบรวมสัญญาจางเสนอ
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามใน
สัญญาจาง และลงนามในคำสั่งจาง พรอมทั้งแจงโรงเรียน/
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยเพื่อดำเนินการเบิก
จายเงินคาตอบแทนใหพนักงานราชการตอไป
ที่

โครงการ
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29 การบริหารจัดการลูกจางชั่วคราว
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 2

ผลการดำเนินงาน
การใชจายงบประมาณ (บาท)
ผูรับผิดชอบโครงการ
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
58,801,800 54,317,929.53 4,483,870.47 1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาววันเพ็ญ สิงหแกว
1.1 จางลูกจางชั่วคราว 4 รายการ ดังนี้ 1. นักการภาร
นางสาวรัตนา เพชรศรี
โรง 73 อัตรา 2. ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาด
ชวง
แคลนครูขั้นวิกฤต 53 อัตรา 3. ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติงาน
นางสาวอำไพ แสงสุข
ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ 3 อัตรา 4. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 57
อัตรา
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนเปนไปตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- รอยละ 100 ของลูกจางชั่วคราวที่ไดรับการตอสัญญา
จางและออกคำสั่งจาง
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ แจงโรงเรียนที่มีอัตรา
จางลูกจางชั่วคราวจัดทำสัญญาจาง ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตรวจสอบ รวบรวมสัญญาจางเสนอผ็
อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามในสัญญา
จาง และลงนามในคำสั่งจาง พรอมแจงโรงเรียน/กลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพยเพื่อดำเนินการเบิก
จายเงินคาตอบแทนใหลูกจางชั่วคราวตอไป
60

ที่

โครงการ

30 การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ทำ
คุณประโยชนใหแกแผนดิน ป
2563

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
392,200
392,200
-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาวอัจฉรา ขุมวรฐายี
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 367 คน ไดเขา
รวมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชนแกแผนดิน ป 2563
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการ
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยก
ยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ทำคุณประโยชนแกแผนดิน ป 2563 รับรูบทบาทหนาที่
และวิธีการนำไปใชในการปฏิบัติงานและมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมอยูในระดับดีมาก
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรูบทบาทหนาที่
และวิธีการนำไปปฏิบัติ รอยละ 100
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจตาการจัด
กิจกรรม รอยละ 100
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
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การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน
2563 โดยมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา
รวมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 367 คน มีกระบวนการ
ดำเนินงานดังนี้
ขั้นเตรียมการดำเนินงาน
1. ศึกษากิจกรรม หลักสูตรการฝกอบรมสำหรับการ
นำมาใชในการอบรม
2. จัดหาวิทยากรที่มีความชำนาญในหัวขอหลักสูตร
ตามที่กำหนด
3. จัดหาสถานที่อบรม กำหนดเวลาอบรม แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ขั้นดำเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2. ประชุมกำหนดกรอบการดำเนินงาน (เนื้อหา
หลักสูตร วิทยากร)
3. ประสานงานสถานที่ วิทยากร
4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ
5. แจงการดำเนินกิจกรรมดังกลาวใหผูที่เกี่ยวของทราบ
6. กำหนดการจัดประชุมสัมมนา วันที่ 17 กันยายน
2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎรธานี
ขั้นประเมินผล
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การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน

31 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (กิจกรรมฝกปฏิบัติ
จริงในการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

200,000

190,170

9,830

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาวอัจฉรา ขุมวรฐายี
- จัดกิจกรรมฝกปฏิบัติจริงในการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ครั้ง
ในระยะเวลา 15 แบงเปนการศึกษาดูงานแบบเจาะลึก
แตละกลุมงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
กระบวนการบริหารงานของสถานศึกษา ศึกษาแหลง
เรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรม ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ สรุปผลการพัฒนา รวมถึงการนำเสนอผลการ
พัฒนาของผูเขารับการพัฒนา
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 จำนวน 70 คน และผูเขารับการพัฒนากอนแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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32 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

39,900

11,800

28,100

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

จำนวน 17 คน รับรูบทบาทและหนาที่ และวิธีการนำไป
ปฏิบัติงาน มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานและดำรงตน
อยูในองคกรไดอยางมีความสุข และมีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมภาพรวมในระดับดีมาก
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1.รอยละ 90 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รับรูบทบาทหนาที่และวิธีการนำไปปฏิบัติ
2. รอยละ 80 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการฝกปฏิบัติจริงในการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการดำเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องจำนวน 15
วันและใชวิธีการประเมินผลโครงการโดนใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการประเมินผล
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
- ผูรับผิดชอบ ผูบริหาร ครู รวมสะทอนปญหาในการ
นางวิภาวดี ไตรรัตน
ดำเนินการประเมิน
นางสาวภัคนัย ชุมชะนะ
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2563 (ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา)

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จำนวน 57
โรง ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงาน (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) มีคาคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ
85 และมีการปรับปรุงหรือพัฒนา ในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
3.1 รอยละ 100 ของผูเขารวมประชุมสามารถถอด
บทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษา
3.2 รอยละ 80 ของผูเขาประชุมมีความพึงพอใจ ตอ
การประชุมปฏิบัติการฯ ในระดับมากขึ้นไป
3.3 รอยละ 85 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 จำนวน 57 โรง ผานเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) มีคาคะแนน
เฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 85
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
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33 พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยดาน
ทักษะวิทยาศาสตร ในโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

39,900

39,650

250

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
ณ หองแกรนดบอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร
ธานี กลุมเปาหมาย 133 คน มีผูเขารวมประชุม 119
คน
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
- ครูปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีความรู
ความเขาใจการจัดประสบการณการเรียนรูวิทยาศาสตร
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- เด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
- ครูปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีผลการ
ปฏิบัติที่ดีดานพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรแกเด็กปฐมวัย
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- รอยละ 89.50 ของเด็กปฐมวัยมีทักษะทาง
วิทยาศาสตรระดับ 3 ขึ้นไป
- รอยละ 98.11 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมี
ผลงานสามารถเผยแพรได
- รอยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มี
ความพึงพอใจการดำเนินโครงการในภาพรวมอยูในระดับ
มากถึงมากที่สุด

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางปรวีน เลิศสุข
นายกฤษนันท ทองจีน
นายสุทธิแดน พลวัติ
จรัสวัฒน
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34 เสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

550,000

327,900

222,100

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1. วิเคราะหสภาพปจจุบันการจัดประสบการณการ
เรียนรูของครูปฐมวัยในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
พบวา ครูปฐมวัยสวนใหญขาดการสงเสริมทักษะดานการ
คิด และการทักษะการสื่อสารในเด็กปฐมวัย
2. กำหนดภาพสำเร็จจากการพัฒนา ( วิธีปฏิบัติที่ดีดาน
การสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรในเด็กปฐมวัย)
3. กำหนดหลักสูตรการพัฒนา ประกอบดาย 3 กิจกรรม
- ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยดาน
ทักษะวิทยาศาสตร
- ประชุมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติที่ดีและ/
หรือนวัตกรรมดานทักษะ วิทยาศาสตรปฐมวัย
- ประชุมปฏิบัติการการจัดทำวีดีทัศนผลการปฏิบัติ
ที่ดีดานทักษะวิทยาศาสตรปฐมวัยเพื่อเผยแพรผาน
ชองทางออนไลน
4. ดำเนินการพัฒนาตามแผนและหลักสูตรที่กำหนด
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายี
- ไดดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดระบบบริหารจัดการ นางสาวพัชรกมล สมทบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดำเนินการยอยกิจกรรม
ออกเปน 3 กิจกรรม
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การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

1.ประชุมปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจใน
ระบบบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 1 วัน
2. ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
จำนวน 6 วัน
3. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาดูงานและ
สรุปรายงานผลโครงการ จำนวน 2 วัน
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
(คาเปาหมาย รอยละ 100) มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 2 ใหเปนไปตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.
สุราษฎรธานี เขต 2 ทุกคน (คาเปาหมายรอยละ100)
มีความเขาใจในระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
68

ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

การศึกษา เขาใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศในการ
บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รวมศึกษาดู
งานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่
ดีและมีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ จำนวน 41 คน มี
ภาพรวมในระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานในระดับมากที่สุด
- ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.สุ
ราษฎรธานี เขต 2 รอยละ 90 สามารถ สรุปรายงาน
ผลโครงการได
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- ผูจัดไดดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดระบบบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดำเนินการ
ยอยกิจกรรม ออกเปน 3 กิจกรรม
1.ประชุมปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจในระบบ
บริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
3.ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาดูงานและ
สรุปรายงานผลโครงการ
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การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการประเมินผล
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV)
(โครงการนอกแผนปฏิบัติการ)

103,000

103,000

-

1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- โรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 ทุกโรงเรียน สามารถรับสัญญาณและ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ได
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- โรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 ใชสื่อการศึกษาทางไกล (DLTV)
สำหรับจัดการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
1. ซอมบำรุงอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน
ในโครงการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2

1. นางสุทิสา วงศณศรี
2. นายวิเชียร ชวยหนู
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การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

2. อบรมการซอมบำรุงอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม
ของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการ
ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
1.สำรวจขอมูลสภาพการใชงานอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม (DLTV) จำนวน 73 โรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2
2. ผลจากการสำรวจขอมูลสภาพการใชงานอุปกรณรับ
สัญญาณดาวเทียม จำนวนทั้งสิ้น 73 โรงเรียน ผลปรากฏ
วาสามารถใชงานไดปกติ จำนวน 42 โรงเรียน และ
อุปกรณชำรุด จำนวน 31 โรงเรียน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 ไดประสานขอความรวมมือกับวิทยาลัย
การอาชีพไชยาสนับสนุนบุคลากรในการซอมบำรุงชุดรับ
สัญญาณดาวเทียม (DLTV) โดยไดดำเนินการระหวางวันที่
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โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
(งบจัดสรรใหโรงเรียนดำเนินการ)

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

265,000

265,000

-

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ในระหวาง
ดำเนินการนั้นไดอบรมใหความรู รวมถึงการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ
โรงเรียนดวย
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ลูกเสือ เนตรนารี เยาวชน ไดรับการเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ ยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด รูจักวิเคราะหตัดสินใจในการแกปญหาได
อยางสรางสรรค เปนแนวรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปองกันตนเองใหหางไกล
จากยาเสพติด ทำใหลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพ
ติดได
2) ผลลัพธที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
- ผูผานการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติด เปนแนวรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปลุกจิตสำนึกและสรางกระแส
นิยมที่เอื้อตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
สอดคลองกับการจัดการศึกษาที่มุงสงเสริมใหนักเรียนทุก
คนเปนคนดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายประพันธ คูทอง

72

ที่

โครงการ

การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

- การดำเนินงานโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด สรุป
โดยภาพรวมพบวาการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทำให
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รูจักวิเคราะห
ตัดสินใจในการแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับดีมาก
- รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีสว นรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา ตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 3,272 คน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎรธานี เขต 2 จำนวน 46 โรงเรียน ที่ไดรับการสราง
ภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด
4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร
ธานี เขต 2 ไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
กิจกรรมอบรมและเฝาระวังปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยใหโรงเรียนดำเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยสามารถประยุกต
แบบ วิธีการดำเนินงานผนวกเนื้อหาการปองกันและแกไข
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การใชจายงบประมาณ (บาท)
จัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลการดำเนินงาน
(เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ปญหายาเสพติดรวมกับการปองกันและแกไขปญหาการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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