ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ไตรมาสที่ 1 – 3 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
30,000
19,520 กลุ่มอานวยการ
โครงการอบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียนประจาปี 2563
32,300
กลุ่มส่งเสริมฯ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
50,000
50,000 กลุ่มนิเทศฯ
โครงการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่จังหวัดสุโขทัย
383,250
กลุ่มนิเทศฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอานวยการ/กลุ่มนโยบายและแผน
40,050
40,050 กลุ่มอานวยการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา ประจาปี 2563
30,000
18,580.25 กลุ่มนิเทศฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบและนาเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
10,400
10,400 กลุ่ม DLICT
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนวัยเกษียณ
135,000
กลุ่มอานวยการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์
2,600
2,600
กลุ่ม DLICT
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
135,000
28,455 กลุ่มนิเทศฯ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
95,000
60,610 กลุ่มนิเทศฯ
โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
80,000
16,626 กลุ่มนิเทศฯ
โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคานวณ (Coding)
100,000
กลุ่มนิเทศฯ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม
20,000
กลุ่มนิเทศฯ
โครงการพัฒนากิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่
50,000
3,600
กลุ่มนิเทศฯ
โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
20,000
900
กลุ่มนิเทศฯ
โครงการรักษ์ภาษาไทย
35,000
กลุ่มนิเทศฯ
โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจาปีงบประมาณ 2563
50,000
กลุ่ม DLICT
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ”
38,800
กลุ่มการเงินฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
100,000
กลุ่มนิเทศฯ
โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน
37,000
กลุ่มส่งเสริมฯ

หมายเหตุ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ที่
22
23
24
25
26
27
28
29

โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด
โครงการจ้างประชาสัมพันธ์(ลูกจ้างชั่วคราว) เดือนละ 9,450 บาท 12 เดือน
โครงการจ้างที่ปรึกษานักกฎหมาย (อัตราจ้าง) เดือนละ 15,000 บาท 12 เดือน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ สพป.พะเยา เขต 1
โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
จัดสรรให้กลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 50,000 บาท

งบประมาณ
100,000
113,400
180,000
50,000
50,000
25,000
450,000
300,000

เบิกจ่าย
7,150
84,780
135,000
23,940

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มกฎหมายฯ
กลุ่มนิเทศฯ

หมายเหตุ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

12,212
436,130

กลุ่มแผนฯ
หน่วยตรวจสอบฯ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มการเงินฯ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ

 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 32,300 บาท

 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ โครงการอบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน ประจาปี 2563
กิจกรรม …………………………………………………………………………………………………………………………………
สนองนโยบาย สพฐ.
ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา เพื่อความมั่งคงของมนุษย์และของชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
.....................................................................................................................
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 ................................................................................................ .....................
 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
ลักษณะโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอรณิชชา มูลเครือคา นักวิชาการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน ๒๕63
1.วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 ผลผลิต (Output)
1.1.1 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นแกนนาสภานั ก เรี ย นได้ รั บ องค์ ค วามรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการในการ
ขั บ เคลื่ อ นประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย น อั น จะนาสู่ ก ารพั ฒ นาประเทศและประชาธิ ป ไตยให้ ยั่ ง ยื น
1.1.2 เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย
1.1.3 เพื่อคัดเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
1.1.4 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ให้มีความเข้มแข็ง
1.2ผลลั พ ธ์ (Outcomes)
1.2.1 นั ก เรี ย นแกนนาสภานั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ทั ก ษะการเป็ น ผู้ นามี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรั ก สามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ
1.2.2 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ นั ก เรี ย นแกนนาสภานั ก เรี ย น ให้ ร่ ว มดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข
ของนั ก เรี ย นและร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโรงเรี ย น คิ ด ริ เ ริ ม โครงการที่ มี ป ระโยชน์ สาม ารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาโรงเรี ย น
1.2.3 สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1 มี ค ณะกรรมการ
สภานั ก เรี ย น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
1.2.4 โรงเรี ย นที่ จั ด กิ จ กรรมสภานั ก เรี ย นได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบ
อย่ า งน้ อ ย 1 โรงเรี ย น
งบประมาณ

2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนแกนนาสภานักเรียน คุณครูที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ 200 คน
2.2 เชิงคุณภาพ
1) นั ก เรี ย นแกนนาสภานั ก เรี ย นได้ รั บ องค์ ค วามรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น
2) นั ก เรี ย นแกนนาสภานั ก เรี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ โ ดยสามารถนาไปประยุ ก ต์
ใช้ ไ ด้ จ ริ ง

-23. ผลการดาเนินงาน
วิธีการ/ผลการ วัน เดือน ปี
งบประมาณ
ที่ กิจกรรม
ดาเนินงานแต่ ทีด่ าเนินการ
ที่ได้รับจัดสรร
ละกิจกรรม
1 โครงการอบรมนักเรียนแกนนา 32,300
สภานักเรียนประจาปี 2563
หลักสูตร 1 วัน

เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท) (บาท)

4. สรุปผลการดาเนินงาน
1. วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ....ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก

ติดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพราะกิจกรรมเน้นการรวมกลุ่มของ
นักเรียนจานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ได้......
2. การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ กิจกรรมตามโครงการอบรมนักเรียนแกนนา
สภานักเรียน ประจาปี 2563 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพราะกิจกรรมเน้นการรวมกลุ่มของนักเรียนจานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ได้
การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
................................................................................................................................
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................................บาท

 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น

-33. ผลการดาเนินงานตามตังชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน

4. ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. ผลกระทบ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. ภาพถ่ายกิจกรรม
ลงชื่อ............................. ....................ผู้รายงาน
(...นางอรณิชชา มูลเครือคา....)
ตาแหน่ง.....นักวิชาการศึกษาชานาญการ.....

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 10,400 บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบตรวจสอบและนาเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
(P-School Checking Program)
กิจกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบและนาเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
(PSC : P-School Checking Program)
สนองนโยบาย สพฐ.
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ. 2.สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 ที่ 5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา
Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การ
นาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด สามารถวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรของประเทศต่อไป
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานทะเบียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 83 คน
ผลลัพธ์ (Outcome)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีข้อมูลด้านทะเบียนประวัติครูและ
บุคลากร ในระบบ EDC (Education Data Center) มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานทะเบียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 83 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีข้อมูลด้านทะเบียนประวัติครู
บุคลากร ในระบบ EDC (Education Data Center) มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
วิธีการ/ผลการ
ที่
กิจกรรม
ที่ได้รับ
ดาเนินงานแต่ละ
จัดสรร
กิจกรรม
1 จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 10,400
จัดอบรมเชิง
ระบบตรวจสอบและ
ปฏิบัติการระบบ
น า เ ข้ า ข้ อ มู ล ค รู แ ล ะ
ตรวจสอบและนาเข้า
บุ ค ล า ก ร ( P-School
ข้อมูลครูและ
Checking Program)
บุคลากร
(P-School
Checking
Program)

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

เบิกจ่าย
(บาท)

24 มกราคม 10,400
2563

คงเหลือ
(บาท)
-

2. สรุปผลการดาเนินงาน
2.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ.............................................................
2.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ

ผลการดาเนินงาน

สพป.พะเยา เขต 1
มีข้ อ มูล ด้ านทะเบี ย นประวั ติ
ครู แ ละบุ ค ลากร ในระบบ
EDC (Education Data
Center) มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ร้อยละของข้อมูลด้านทะเบียน
ประวัติครูและบุคลากร ในระบบ
EDC (Education Data Center)
มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

2.3 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของข้อมูลด้านทะเบียนประวัติครูและ
บุคลากร ในระบบ EDC (Education Data
Center) มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตรวจสอบและนาเข้า
ข้อมูลครูและบุคลากร (P-School Checking
Program) โดยมีเข้าประชุมได้แก่ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานทะเบียน
จานวน 83 คน จาก 74 โรงเรียน ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ในวันที่ 24 มกราคม 2563
โดยกรอกประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ ครบ
ร้อยละ 100

3. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
4. ผลกระทบ
.............................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................
ภาพถ่ายกิจกรรม

ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน
(นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 2,600 บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
กิจกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงานของ สพป.พะเยา เขต 1
สนองนโยบาย สพฐ.
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ. 2.สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 ที่ 5.ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา
Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การ
นาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด สามารถวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรของประเทศต่อไป
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบดูแลระบบเว็บไซต์กลุ่มงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 20 คน
ผลลัพธ์ (Outcome)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบเว็บไซต์กลุ่ม
งานทุกกลุ่มงานสามารถปรับปรุงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน
1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบดูแลระบบเว็บไซต์กลุ่มงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 20 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่
บนเว็บไซต์ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
เว็บไซต์กลุ่มงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 จานวน
20 คน

งบประมาณ
วิธีการ/ผลการ
วัน เดือน ปี
เบิกจ่าย
ที่ได้รับ
ดาเนินงานแต่ละ ที่ดาเนินการ
(บาท)
จัดสรร
กิจกรรม
2,600
จัดอบรมเชิง
19
2,600
ปฏิบัติการ
พฤศจิกายน
ผู้รับผิดชอบดูแล
2562
ระบบเว็บไซต์กลุ่ม
งาน
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 จานวน 20
คน ณ ห้องประชุม
ดอยหลวง สพป.
พะเยา เขต 1

คงเหลือ
(บาท)
-

2. สรุปผลการดาเนินงาน
2.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ.............................................................
2.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละของข้อมูลกลุ่มงานใน สพป. เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มี พะเยา เขต 1 มีความถูกต้อง
ข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
เป้าหมายของโครงการ

ผลการดาเนินงาน

2.3 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์ของสพป.พะเยา
บนเว็บไซต์ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
เขต 1 โดยมีเข้าประชุมได้แก่ ข้าราชการครูและ
ปัจจุบัน
บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน จานวน 20 คน จัด
ประชุมเชิงปฎิบัติการ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
มีข้อมูลสานสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน ร้อยละ 100

3. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
4. ผลกระทบ
.............................................................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................................
ภาพถ่ายกิจกรรม

ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน
(นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 135,000 บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรม
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2562
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
ตัวชีวัดความสาเร็จของ สพฐ. 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพืนฐานในการดารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทังด้านร่างกายและจิตใจ
4. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บารุง, นายเอี่ยม มังคลาด
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
1) เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนปฐมวัย
ในรูปแบบที่หลากหลาย
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกห้องเรียนให้
เอือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
4) เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลียงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
5) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด ทาหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์นาไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
6) เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความพร้ อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมี
ความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึน
7) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตาม
หลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ต่อยอดการพัฒนาสนามเด็กเล่นสู่การยกระดับ
มาตรฐานสากล
8) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีแนวทางในการดาเนินงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ

9) เพื่อ ส่ ง เสริ ม การจั ดประสบการณ์ และพั ฒ นาเด็ก ปฐมวั ยให้ มี พัฒ นาการทุ กด้ านอย่ างเต็ ม
ตามศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
10) เพื่ อ ประเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นที่ จ บหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ปี
การศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอนุบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
2) ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวั ยได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และบริบทของโรงเรียนได้
3) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสอดคล้องกับวัยและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล
4) พ่อแม่ ผู้ ปกครองให้การเลียงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
การประเมิน พัฒ นาการนักเรียนที่จบหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย จานวน 78 โรงเรียน
1.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัด
ประสบการณ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และบริบทของโรงเรียน
2) เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาโดยองค์รวมอย่างสมดุลรอบด้านอย่างเต็มศักยภาพ
2. ผลการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
การประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา 2562

งบประมาณ
วิธีการ/ผลการ
ที่ได้รับ
ดาเนินงานแต่ละ วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
จัดสรร
กิจกรรม
135,000 1) จัดการประชุม
10 มีนาคม
คณะทางาน
2563
ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2562
2) การประเมิน
11 - 20
พัฒนาการ
มีนาคม
นักเรียนที่จบ
2563
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2562

เบิกจ่าย
(บาท)
28,455

คงเหลือ
(บาท)

3. สรุปผลการดาเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ.............................................................
3.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ

ผลการดาเนินงาน

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย
1) เป็นไปตามเป้าหมาย

1) การประเมินพัฒนาการ
1) โรงเรียนในสังกัดที่จัด
นักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย จานวน 78
การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียน ได้ดาเนินการประเมิน
พุทธศักราช 2560
พัฒนาการนักเรียนที่จบ
ปีการศึกษา 2562 ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดที่จัด
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย จานวน
2562
78 โรงเรียน
2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
2) เป็นไปตามเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ
มีความรู้ความเข้าใจหลักการ
หลักการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาปฐมวัยการจัด
ปฐมวัย การจัดประสบการณ์
ประสบการณ์ การประกัน
การประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา และการ
การศึกษา และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับหลักการจัด
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
และบริบทของโรงเรียน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
และบริบทของโรงเรียน
3) เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 3) เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
3) เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยองค์รวมอย่างสมดุล
พัฒนาโดยองค์รวมอย่างสมดุล
รอบด้านอย่างเต็มศักยภาพ
รอบด้านอย่างเต็มศักยภาพ

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ....-............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
................................................................................................................................
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น

3.4 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
1) ร้อยละของครูผู้สอนระดับปฐมวัยของ
1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืนที่
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มี
เขต 1 ร้อยละ 100 มีแนวทางในการดาเนินงานจัด
แนวทางในการดาเนินงานจัดประสบการณ์
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย ได้รับการส่งเสริม 2) เด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมการจัด
การจัดประสบการณ์และมีพัฒนาพัฒนาการทุก
ประสบการณ์และมีพัฒนาพัฒนาการทุกด้านอย่าง
ด้านอย่างเต็มตามศักยภาพที่เหมาะสมตาม
เต็มตามศักยภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยการมี
ช่วงวัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนร่วมของผู้เกีย่ วข้อง
3) ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา 3) ผู้เรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 100 มีความพร้อม
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา
พัฒนาการทัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์
2562 มีความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่
สังคม สติปัญญา และมีความพร้อมในการเรียนรู้ใน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมี
ระดับที่สูงขึน
ความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึน
4. ปัญหาและอุปสรรค
5. ผลกระทบ
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
7. ภาพถ่ายกิจกรรม
1) การจัดประชุมคณะทางานฝ่ายจัดเตรียมสื่อและเอกสาร รวบรวบข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผล
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2562

2) คณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2562

ลงชื่อ ประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บารุง ผู้รายงาน
(นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บารุง)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 95,000 บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กิจกรรม
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอน
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ. 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อานวยการเรียนรู้
5. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บารุง, นายเอี่ยม มังคลาด
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้าง เวลาเรียน การ
จัดทาคาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
ครูวิชาการและครูผู้สอนชั้น ป.3, ป6 และ ม.3
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูวิชาการโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายของหลั กสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) นาไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่ อให้ ส ถานศึ กษาในสั งกั ด สามารถน าหลั ก สู ต รการศึก ษาปฐมวั ย พุท ธศั กราช 2560 และ
หลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสู่ การพัฒ นา
หลักสูตรในระดับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ

5) เพื่อให้ สถานศึกษาพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของหลั กสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
การศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ทธศั กราช 2560 และหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน พุท ธศัก ราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้เตรียมการใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัด การ
หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้าง เวลาเรียน การจัดทาคาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2) สถานศึกษาในสังกัดสามารถนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถและทักษะ และด้านคุณลักษณะ ตามความต้องการ
และความแตกต่างกันของผู้เรียน และสามารถมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในโลก
ปัจจุบันและอนาคตได้
1) เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ โรงเรียนในสังกัดทุกคน
2) ครูผู้สอนปฐมวัย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ ชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 ทุกคน
3) สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุก
โรงเรียน
4) ผู้เรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคน
1.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู วิ ช าการ และครู ผู้ ส อน มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้าง เวลาเรียน การจัดทาคาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2) สถานศึก ษาในสั ง กั ด สามารถน าหลั กสู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย พุ ท ธศั ก ราช 2560
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรในระดับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นความสามารถและทั ก ษะ และด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ
ตามความต้องการ และความแตกต่างกันของผู้เรียน และสามารถมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคตได้

5) ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
วิธีการ/ผลการ
ที่
กิจกรรม
ที่ได้รับ
ดาเนินงานแต่ละ
จัดสรร
กิจกรรม
การพัฒนาผู้บริหาร
95,000 1) จัดการประชุม
สถานศึกษา ครูวิชาการ
คณะทางานเพื่อ
และครูผู้สอนในการ
ขับเคลือ่ นพัฒนา
พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
สถานศึกษาไปสู่
สถานศึกษาระดับ
การปฏิบัติ
เขตพื้นที่ ตาม
เป้าหมายของ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
และหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
2) การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

เบิกจ่าย
(บาท)

29 เม.ย.
2563

60,610

17 – 19,
22 – 24
มิ.ย. 2563

6) สรุปผลการดาเนินงาน
6.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ.............................................................

คงเหลือ
(บาท)

6.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู - ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมาย
วิชาการ และครูผู้สอน มี
และครูผู้สอน มีความรู้
ความรู้ ความเข้าใจ
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ จัดการหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้าง เวลาเรียน การจัดทา
โครงสร้าง เวลาเรียน การ
คาอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
จัดทาคาอธิบายรายวิชา
รายวิชา และการวัดและ
โครงสร้างรายวิชา และ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่
การวัดและประเมินผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
การเรียนรู้ ตามที่
ขั้นพื้นฐานกาหนด
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
- สถานศึกษาในสังกัด
- สถานศึกษาในสังกัดสามารถนา เป็นไปตามเป้าหมาย
สามารถนาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และ
พุทธศักราช 2560 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
หลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรใน
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสู่ ระดับสถานศึกษาได้อย่างมี
การพัฒนาหลักสูตรใน
ประสิทธิภาพ
ระดับสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน - ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
เป็นไปตามเป้าหมาย
ความสามารถและทักษะ
ด้านความสามารถและทักษะ
และด้านคุณลักษณะ
และด้านคุณลักษณะ
ตามความต้องการและความ
ตามความต้องการ
แตกต่างกันของผู้เรียน และ
และความแตกต่างกันของผู้เรียน
สามารถมีทักษะแห่ง
และสามารถมีทักษะแห่งศตวรรษ
ศตวรรษที่ 2 ที่จาเป็นต่อ
ที่ 21 ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
การดารงชีวิตในโลกปัจจุบัน ในโลกปัจจุบันและอนาคตได้
และอนาคตได้
เป้าหมายของโครงการ

ผลการดาเนินงาน

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ......-..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

-

-

-

6.3 การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
................................................................................................................................
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
6.4 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและครูผู้สอน - ผู้บริหารสถานศึกษาครูวิชาการและครูผู้สอน ระดับ
ระดับปฐมวัย และชั้น ป.3, ป6, ม.3 มีความรู้
ปฐมวัย และชั้น ป.3, ป6, ม.3 มีความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษา โครงสร้าง เวลาเรียน การจัดทา
โครงสร้าง เวลาเรียนการจัดทาคาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา และการวัดและประเมินผล
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การเรียนรู้ และสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติได้
สถานศึกษาในสังกัดนาหลักสูตรการศึกษา
- สถานศึกษาในสังกัดได้จัดทาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตร
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลาง
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสู่การ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปสู่การพัฒนา
พัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาได้อย่างมี
หลักสูตรในระดับสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นของหลักสูตร - สถานศึกษาในสังกัดได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความสามารถและทักษะ และด้านคุณลักษณะ ตาม - ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถและ
ความต้องการและความแตกต่างกันของผู้เรียน และ ทักษะ และด้านคุณลักษณะ ตามความต้องการและ
สามารถมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็นต่อ
ความแตกต่างกันของผู้เรียน และสามารถมีทักษะแห่ง
การดารงชีวิตในโลกปัจจุบันและอนาคตได้
ศตวรรษที่ 21 ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในโลกปัจจุบัน
และอนาคตได้
7) ปัญหาและอุปสรรค
8) ผลกระทบ
9) แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-

10) ภาพถ่ายกิจกรรม
1) การประชุมคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่
ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ลงชื่อ ประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บารุง ผู้รายงาน
(นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บารุง)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
งบประมาณ

 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 80,000 บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน 20,000 บาท
โครงการ
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กิจกรรม
ปฏิบัติการนิเทศติดตามส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัด
สนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
.....................................................................................................................
สนองมาตรฐาน สพป.พะเยา เขต 1 ข้อที่ 2 และ 3
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมเกียรติ อ้อยหวาน
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในสังกัดสามารถ
นิเทศภายในแบบบุรณาการโดยใช้บริบทตามสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ มี
คุณภาพมีประสิทธิภาพและมีจุดเด่นที่เป็นแบบอย่างได้
2. เพื่อพัฒนาระบบนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาการ
บริหารการศึกษาตามคาร้องขอ และงานนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ของต้นสังกัด
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับการนิเทศ
ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อน ศึก ษานิ เ ทศก์ และผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งสามารถดาเนิน การด้ า นนิ เ ทศการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืนมีจุดเด่นที่เป็นแบบอย่างได้
2. ทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
3. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และดาเนินงานโครงการตามนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนและสามารถนาไปเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียน
อื่นได้
1. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) ทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 83 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุน
การดาเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2) ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.
เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามนโยบาย“2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็น
ฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” รวมทั้งได้รับการนิเทศ ติดตามตามนโยบายเร่งด่วนจากต้นสังกัดและ
ตามคาร้องขอของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2) สถานศึกษาร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนใน
ระดับที่น่าพอใจและมีจุดเด่นที่เป็นแบบอย่างได้
3) สถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานนิเทศฯ แบบบูรณา
การโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโครงการทุกกิจกรรม
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมปฏิบัติการจัดทา
แผนการนิเทศ
ปีงบประมาณ 2563
2 - ปฏิบัติการนิเทศ
ติดตาม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนิน
การนิเทศภายในของทุก
โรงเรียนในสังกัดตาม
นโยบาย“2562 ปีทอง
แห่งการนิเทศภายใน
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน”

งบประมาณ
วิธีการ/ผลการ
ที่ได้รับ
ดาเนินงานแต่ละ
จัดสรร
กิจกรรม
5,300
-จัดประชุมจัดทา
แผน
-มีแผนการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนใน
สังกัดปี 2563
72,500 -นิเทศติดตาม
โรงเรียนในสังกัด
-ทุกโรงเรียนได้รับ
การนิเทศติดตาม
จานวน 2 ครั้ง

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
16-17
ธันวาคม
2562
-ครั้งที่ 1
18-29 พ.ค.
2563
-ครั้งที่ 2
29 มิ.ย.- 15
ก.ค.2563

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

-

5,300

ครั้งที่1
16,626
ครั้งที่2
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

63,254

3.
3. สรุปผลการดาเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ อยู่ระหว่างดาเนินการ
3.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศ ติดตาม

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย
ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม เป็นไปตามเป้าหมาย
ครั้ ง ที่ 1 การนิ เ ทศ ติ ด ตามการ
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ในสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระหว่างวันที่ 17-29
พฤษภาคม 2563 ครั้ ง ที่ 2 การ
นิ เ ทศ ติ ด ตามการเตรี ย มความ
พร้ อ มก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 –
15 กรกฎาคม 2563
ผลการดาเนินงาน

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ.................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
................................................................................................................................
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
3.4 ผลการดาเนินงานตามตังชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนการนิเทศติดตามปีงบประมาณ 2563

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต
1 มีแผนการนิเทศ ติดตาม ประจาปีงบประมาณ
2563
ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับการนิเทศอย่าง ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับการนิเทศ ติดตาม
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ตามแผนการนิเทศ ติดตาม จานวน 2 ครั้ง

4.
4. ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. ผลกระทบ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ........................................
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. ภาพถ่ายกิจกรรม

ลงชื่อ. นายสมเกียรติ อ้อยหวาน..ผู้รายงาน
(นายสมเกียรติ อ้อยหวาน)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 100,000 บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ “Coding”
กิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้านที่ 1 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ ให้ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคานวณได้
ผลลัพธ์ (Outcome)
เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ ให้ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
คานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด ครูปฐมวัย ครูผู้สอนวิทยาการคานวณ ป.1-3 ,ป.
4-6 และ ม.1-3 โรงเรียนในสังกัด จานวน 504 คน..
1.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด ครูปฐมวัย ครูผู้สอนวิทยาการคานวณ ป.1-3 ,ป.46 และ ม.1-3 มี ความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัว ชี้วัด และสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ

2. ผลการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
1. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณ “Coding”
สาหรับผู้อานวยการ
โรงเรียนและครูวิชาการ
ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง มื้อๆ ละ 130 บาท/
วัน จานวน 190 คน
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณ “Coding”
สาหรับครูผู้สอนปฐมวัย
ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง มื้อๆ ละ 130 บาท
จานวน 100 คน
3. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณ “Coding”
สาหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น
และครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย
ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง มื้อๆ ละ 130 บาท
จานวน 190 คน เป็น
เงิน
4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณ “Coding”
สาหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง มื้อๆ ละ 130 บาท
จานวน 100 คน
เป็นเงิน

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร

วิธีการ/ผลการ
ดาเนินงานแต่ละ
กิจกรรม

24,700.- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

มิ.ย.63

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

-

24,700.-

-

13,000.-

เป็นเงิน
13,000.- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

-

เป็นเงิน

24,700.- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

-

-

24,700.-

13,000.- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

-

-

13,000.-

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร

5.ค่าจัดทาเอกสารการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จานวน 510 ชุดๆละ
100 บาท
เป็นเงิน
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เป็นเงิน
7.จัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินโครงการ

วิธีการ/ผลการ
ดาเนินงานแต่ละ
กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

51,000.- จัดทาเอกสาร

-

-

51,000.-

70,500.- เตรียมวัสดุอุปกรณ์

-

-

70,500.-

3,100.- รายงานโครงการ

-

-

3,100.-

3. สรุปผลการดาเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ ยังไม่ได้ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
ผู้ บ ริ ห ารและครู วิ ช าการ
โรงเรียนในสังกัด ครูปฐมวัย
ครูผู้สอนวิทยาการคานวณ ป.
1 -3 ,ป . 4 -6 แ ล ะ ม . 1 -3
โรงเรียนในสังกัด จานวน 504
คน..
เชิงคุณภาพ
ผู้ บ ริ ห ารและครู วิ ช าการ
โรงเรี ย นในสั งกัด ครู ป ฐมวั ย
ครูผู้สอนวิทยาการคานวณ ป.
1-3 ,ป.4-6 และ ม.1-3 มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัว ชี้วัด
และสามารถจั ด การเรี ย นรู้
วิ ท ยาการค านวณ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ...อยู่ในช่วงของการประกาศพระราชกาหนดฉุกเฉิน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.1 การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน..... 24,700.-.......บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
1.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณ
สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
“Coding”อย่างมีประสิทธิภาพ
2.
3.
4.
5.

ผลการดาเนินงาน
ยังไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ผลกระทบ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ภาพถ่ายกิจกรรม ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน
(นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 50,000 บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม
กิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้านที่ 1 จุดเน้นด้านหลักสุตรและกระบวนการเรียนรู้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆในรูปแบบที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.ครูผู้สอนชั้นเรียนรวม/พี่เลี้ยงเด็กพิการ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและศึกษาวิจั ย พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆในรูปแบบที่เหมาะสม
2.นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะพัฒนาการ
ความพร้อมทางด้านวิชาการ การเรียนรู้ตามหลักสูตรของชั้นปีที่เรียนรวม ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ
ทางสังคม และงานอาชีพพื้นฐานสูงสุดเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
งบประมาณ

1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนชั้นเรียนรวม/พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 75 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆใน
รูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. ผลการดาเนินงาน
ที่
1

2
3

งบประมาณ
วิธีการ/ผลการ
เบิกจ่าย
กิจกรรม
ที่ได้รับ
ดาเนินงานแต่ละ วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
(บาท)
จัดสรร
กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 31,700
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจั ย และพัฒ นาสื่ อ /
นวั ต กรรรมการจั ด การ
เรียนรู้สาหรับเด็กพิการ
การนิเทศ กากับ ติดตาม 12,000
การนิเทศ ติดตามฯ ผลการดาเนินงาน
จั ด ท ารายงานสรุ ป ผล 2,700
รายงานสรุปผลการ โครงการ
ดาเนินงาน

คงเหลือ
(บาท)
31,700

12,000
2,700

3. สรุปผลการดาเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ ยังไม่ได้ดาเนินการ
3.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ครูผู้สอนชั้นเรียนรวม/ อยู่ระหว่างดาเนินการ
พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก พิ ก าร โรงเรี ย น
ทั่วไปจัดการเรียนรวมในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1
จานวน 75 คน
ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียน
รวม มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาพิเศษสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ประเภทต่างๆในรูปแบบที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-

-

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ ยังไม่ได้ดาเนินการกิจกรรม เนื่องจากอยู่ในช่วง
การประกาศพระราชกาหนดฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.3 การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
................................................................................................................................
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
3.4 ผลการดาเนินงานตามตังชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
ครูผู้สอนชั้นเรียนรวม/พี่เลี้ยงเด็กพิการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
จานวน 75 คน มีความรุ้ความเข้าใจในการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครูผู้สอนชั้นเรียนรวม/พี่เลี้ยงเด็กพิการ มีความรู้ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ความเข้าใจวิธีการจัดการศึกษาพิเศษ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและศึกษาวิจัย พัฒนา
สื่อ/นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ
ในรูปแบบที่เหมาะสม
4.
5.
6.
7.

ปัญหาและอุปสรรค ผลกระทบ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ภาพถ่ายกิจกรรม ลงชื่อ ธารารัตน์ กล้าหาญ ผู้รายงาน
(นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน…35,000….บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ
โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจาปี 2563
กิจกรรม
แข่งทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่
สนองนโยบาย สพฐ.
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ระดับขั้นพื้นฐาน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธมนวรรณ คาเรือง ศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสาคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทานุบารุงส่งเสริมอนุรักษ์
ภาษาไทย
2. เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในสังกัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมสมรรถนะความสามารถและทักษะ
ของผู้เรียนด้านภาษาไทยตามความสามารถและความสนใจ
2. ยกย่อง เชิดชู ครู นักเรียนที่มีความสามารถแล เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
นักเรียนในสังกัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดทุกคน ได้รับการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาไทย
2) กลุ่ ม โรงเรี ย น 6 กลุ่ มโรงเรี ย นได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ภาษาไทย
3) ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ของนักเรียนในสังกัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย
2) กลุ่ ม โรงเรี ย น 6 กลุ่ มโรงเรี ย นได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ภาษาไทย
งบประมาณ

3) ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
ของนักเรียนในสังกัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
1. ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
วิธีการ/ผลการ
วัน เดือน ปี เบิกจ่าย
คงเหลือ
ที่
กิจกรรม
ที่ได้รับ
ดาเนินงานแต่ละ ที่ดาเนินการ
(บาท)
(บาท)
จัดสรร
กิจกรรม
1 การประชุมครูแกนนา
500
การประชุมครูแกน สาระภาษาไทย
นาสาระภาษาไทย
2 จัดสรรเงินให้กลุ่ม
27000
จัดสรรเงินให้กลุ่ม
โรงเรียน จานวน 6 กลุ่ม
โรงเรียน จานวน 6
กลุ่มละ 4500 บาท
กลุ่ม กลุ่มละ 4500
บาท
3 จัดแข่งทักษะระดับเขต 7500
จัดแข่งทักษะระดับ พื้นที่
เขตพื้นที่
2. สรุปผลการดาเนินงาน
2.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ ยังไม่ได้ดาเนินการเพราะถูกให้ระงับ
โครงการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด แต่กาลังจะดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ
2.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ

ผลการดาเนินงาน

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 –ม.3 ในสังกัดทุกคน
ได้รับการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย และส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านภาษาไทย
2) กลุ่มโรงเรียน 6 กลุ่ม
โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย
3) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น ป.1
– ม.3 ของนั ก เรี ย นในสั ง กั ด
เพิ่มขึน้ จากปีที่ผ่านมา

กาลังดาเนินการ

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ ติดช่วงสถานการณ์โรคระบาด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563 สพป.พะเยา เขต 1
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
2.4 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
กาลังดาเนินการ
กาลังดาเนินการ

3. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
4. ผลกระทบ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6. ภาพถ่ายกิจกรรม
ลงชื่อ

ธมนวรรณ คาเรือง ผู้รายงาน
(นางธมนวรรณ คาเรือง)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 38,800 บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน........-.....บาท
โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ”
กิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………
สนองนโยบาย สพฐ.
…………………………………………………………………………………………………………………….
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
.....................................................................................................................
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 .....................................................................................................................
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน การเงินบัญชี และการพัสดุ
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ
3. ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
งบประมาณ

1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และการพัสดุ จานวน 166 คน
- บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จานวน 10 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และวิธี
ปฏิบัติ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ
- การเบิกจ่ายเงินเป็นตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ผลการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 เสนอโครงการ
2 อนุมัติโครงการ
3 แจ้งกลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการอบรม
4 ดาเนินการจัดอบรม

งบประมาณ วิธีการ/ผลการดาเนินงาน
ที่ได้รับ
แต่ละกิจกรรม
จัดสรร
38,800.- เสนอโครงการและ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
โครงการและจัดทาหนังสือ
แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้
จัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
โดยให้ตอบรับในแบบ

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
1-31 มี.ค.63
1-15 เม.ย.63
1-30 มิ.ย.63
10-11 ก.ค.63

เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท) (บาท)
38,800.-

-

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร

5 ประเมินผลโดยหน่วย
ตรวจสอบภายในและ
จากการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงินของ
โรงเรียนในสังกัด

วิธีการ/ผลการดาเนินงาน
แต่ละกิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท) (บาท)

ตอบรับ แล้วส่งคืน สพป.
พะเยา เขต 1 ภายในวันที่
3 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะ
ดาเนินการจัดอบรมในวันที่
17, 18 กรกฎาคม 2563
โดยแบ่งเป็น รุ่นที่ 1
ประกอบด้วยกลุ่มโรงเรียน
ดอกคาใต้ 2, กลุ่มโรงเรียน
แม่ใจ และกลุ่มโรงเรียนภู
กามยาว รุ่นที่ 2 กลุ่ม
โรงเรียนเมือง 1, กลุ่ม
โรงเรียนเมือง 2 และกลุ่ม
โรงเรียนดอกคาใต้ 1
- หน่วยตรวจสอบภายใน 1 ส.ค.-30 ก.ย.
สพป.พะเยา เขต 1 ออก
63
ตรวจโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจ่ายของโรงเรียนใน
สังกัด

3. สรุปผลการดาเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ.............................................................
3.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
อยู่ ร ะหว่ า งการจั ดท าหนั ง สื อ แจ้ ง ใ ห้ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ
และพัสดุ ของโรงเรียนใน
ของโรงเรีย นเพื่อ เข้ารับ การอบรม โดยให้
สังกัด จานวน 166 คน
ตอบแบบตอบรับภายในวันที่ 3 กรกฎาคม
83 โรงเรียน
2563
เป้าหมายของโครงการ

เชิงคุณภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ

ผลการดาเนินงาน

จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน สพป.พะเยา เขต 1 ก่อนการจัด
อบรม พบว่า โรงเรียนในสังกัด ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

เป้าหมายของโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ข้อบังคับ กฎหมายและวิธี
ปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ และปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ รวมทั้งการเบิก
จ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัด
ของ สพป.พะเยา เขต 1
เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของ สพฐ. และ
กรมบัญชีกลาง

โดยเฉพาะงบเงินอุดหนุน และเงินนอก
งบประมาณ
แต่สาหรับผลการดาเนินงานหลังอบรมนั้น
ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ จึงไม่สามารถสรุป
ได้ ณ ขณะนี้

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ...........เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 จึงทาให้การอบรมเลื่อนมาอย่างไม่มีกาหนด จึงทาให้บางกิจกรรมยังอยู่ระหว่างดาเนินการ....................
3.3 การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
บูรณาการโครงการเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการหลักจาก สพฐ. ชื่อโครงการสานักงานเขตสุจริต
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน 38,800.- บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
3.4 ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- เอกสารหลักฐานการส่งเบิกจ่ายเงิน
มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
ข้อบังคับ
- รายงานสรุปการออกตรวจโรงเรียน
ในสังกัดของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พะเยา
เขต 1

ผลการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างดาเนินการตามโครงการ
- ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

4. ปัญหาและอุปสรรค
………………อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ........................……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ผลกระทบ
………………อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
………………อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ภาพถ่ายกิจกรรม
………………อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ โสภี คาชูสังข์ ผู้รายงาน
(นางโสภี คาชูสังข์)
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
กิจกรรม

 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 100,000.-บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 กลุ่มโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ สพป. พะเยา เขต ๑
กิจกรรมที่ 1 ความรู้เรื่อง 3R 7C
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการรียนรู้/
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 3 กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สาหรับครู
สู่ห้องเรียน

สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นที่
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตัวบ่งชี้ที่ 2,3)
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 ที่3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวคริษฐา เผ่าปินตา
ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2563 – กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้และเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ ๒๑
3. เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC ) เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการทางานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้อง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ครูมีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
2. ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่
21และเกิดการต่อเนื่องในการดาเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. ผู้เรียนมีทักษะจาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในกลุ่มขยายโอกาส 27 โรงเรียน
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และตัวแทนครูผู้สอนในระดับชั้น ม.1-3
จานวน 1 คน สังกัดสพป.พะเยา เขต 1
1.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
3) ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเรียนรู้และฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถ
เขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และนาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตน และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้
4) ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) เป็น
แนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทางานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. ผลการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1
2.

กิจกรรมที่ 1 ความรู้เรื่อง 3R 7C
กิ จ กรรมที่ 2 พั ฒ นาศั ก ยภาพครู
ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นา
เทคนิค/วิธีการจัดการรียนรู้/
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3.

กิจกรรมที่ 3 กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 สาหรับครู
สู่ห้องเรียน

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
จั ด ส ร ร ใ ห้ ร ร .
ด าเนิ น การจ านวน
80,000.- บาท

วิธีการ/ผลการ
ดาเนินงานแต่ละ
กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
1.กลุ่มผู้บริหาร รร.
2.กลุ่มครูวิชาการ
3.กลุ่มครูผู้สอน
ระดับม.1-3 ตัวแทน
จานวน 1 คน

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ
16 ก.ค. 63 และ
23 ก.ค. 63

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)
-

3. สรุปผลการดาเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ อยู่ในระหว่างดาเนินการ
3.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผู้บริหารโรงเรียน

-

-

ครูวิชาการและครูผู้สอน
ระดับม.1-3

-

-

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ.................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
...............................................................-.................................................................
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................-................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
3.4 ผลการดาเนินงานตามตังชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้
มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

-

ผลการดาเนินงาน
-

4. ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. ผลกระทบ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ........................................
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. ภาพถ่ายกิจกรรม
ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน
(นางสาวคริษฐา เผ่าปินตา)
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 1

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ

 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 37,000 บาท

 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ โครงการแนะแนวทางการศึกษา เสริมทักษะ และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน……
กิจกรรม …………………………………………………………………………………………………………………………………
สนองนโยบาย สพฐ.
ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
.....................................................................................................................
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 ................................................................................................ .....................
ลักษณะโครงการ

 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอมาวสี ศีติสาร นักวิชาการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม - กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในด้านการศึกษา และอาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพ รักในอาชีพ รู้จักเรียนรู้ในการปรับบุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่
สุจริตและอาชีพที่ตนเองชอบ
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ จากประสบการณ์ตรงและ
สถานที่จริง
1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส จานวน 27 โรงเรียนๆละ 2 คน รวม 54 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในด้านการศึกษา และอาชีพ
2. นักเรียนได้รู้จักอาชีพ รักในอาชีพ รู้จักเรียนรู้ในการปรับบุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพที่สุจริตและอาชีพที่ตนเองชอบ
3. นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โลกกว้ า งทางการศึ ก ษาและอาชี พ จาก
ประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง
2. ผลการดาเนินงาน
วิธีการ/ผลการ วัน เดือน ปี เบิกจ่าย คงเหลือ
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินงานแต่ ที่ดาเนินการ (บาท)
(บาท)
ที่ได้รับจัดสรร
ละกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียน
16,500
เพื่อแนะแนวทางการศึกษา
เสริมทักษะ และสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้กับ
นักเรียน
กิจกรรมที่ 2 เปิดโลกกว้างทาง
20,500
การศึกษาและอาชีพ
ดาเนินการ 1 วัน - สถาน
ประกอบการ จานวน 3 แห่ง
- วิทยาลัยเทคนิค
งบประมาณ

3. สรุปผลการดาเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์

 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ....ไม่ส ามารถจั ดกิจ กรรมได้ เนื่ องจาก
ติดสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) เพราะกิจกรรมเน้นการรวมกลุ่มของ
นักเรียนจานวนมาก และต้องเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการหลายแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ได้......
3.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ กิจกรรมตามโครงการ ทั้ง 2 กิจกรรม ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ เนื่องจากติดสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพราะกิจกรรม
เน้นการรวมกลุ่มของนักเรียนจานวนมาก และต้องเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการหลายแห่ง
ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ได้
การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
................................................................................................................................
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................................บาท

 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
3.3 ผลการดาเนินงานตามตังชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน

4. ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
5. ผลกระทบ
............................................................................................................................... ........................................
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
7. ภาพถ่ายกิจกรรม
ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน
(...นางสาวอมาวสี ศีติสาร....)
ตาแหน่ง.....นักวิชาการศึกษาชานาญการ.....

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
งบประมาณ

 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 100,000 บาท
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
กิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ความสาเร็จของ สพฐ. 1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน
PISA
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 ข้อ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 5
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อจัดสอบและนาผลการทดสอบ Pre O-NET มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานาผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลให้กับครู และ
บุคลากรในโรงเรียนที่สนใจ และให้กับสมาชิกชมรมนักวัดและประเมิลผล
5. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการรับการประเมิน PISA 2021
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 มีผลกาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ
50 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561
7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 มีผลกาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 3

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. สถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2. ครูผู้สอน และนักเรียน ตระหนักและเห็นความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถนาผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1. เป้าหมาย
1.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินคุณภาพจากการทดสอบ Pre O-NET
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร้อยละ 100
นาผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ร้อยละ 100 มีขวัญและกาลังใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผล
5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 มีผลกาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ
50 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561
7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 มีผลกาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3
1.2 เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียนที่มมี าตรฐานทัดเทียมกัน
2. ครูผู้สอน และนักเรียนร้อยละ 100 ตระหนักและเห็นความสาคัญในการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนร้อยละ 100 สามารถนาผลการทดสอบไปใช้ในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. ผลการดาเนินงาน
ที่
1

2
3

4

5
6
7

งบประมาณ
วิธีการ/ผลการ
กิจกรรม
ที่ได้รับ
ดาเนินงานแต่ละ
จัดสรร
กิจกรรม
ประชุมชี้แจง สร้างความ
5,000
ประชุมชี้แจง สร้าง
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทดสอบการอ่านชั้น ป.1
การทดสอบการอ่าน
การสอบ NT ชั้น ป.3
ชั้น ป.1 การสอบ
การสอบ O-NET ชั้น
NT ชั้น ป.3 การ
ป.6 และชั้น ม.3
สอบ O-NET ชั้น
การสอบข้อสอบ
ป.6 และชั้น ม.3
มาตรฐานกลาง
การสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลาง
จัดสอบ PRE O-NET
67,800 จัดสอบ PRE O-NET
ปีการศึกษา 2562
วิเคราะห์ผลการประเมิน
54,000 วิเคราะห์ผลการ
ระดับชาติ O-NET/ NT/
ประเมินระดับชาติ
อ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1
O-NET/ NT/NT/
อ่านออกเขียนได้ชั้น
ป.1
O-NET และ NT WARD
9,000
มอบเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนและ
โรงเรียนที่มีผลการ
สอบ O-NET , NT
และ RT ประจาปี
การศึกษา 2562
เป็นเลิศ
เตรียมความพร้อมผู้เรียน 62,200 ยังไม่ได้ดาเนินการ
เพื่ อ รองรั บ การปะเมิ น
PISA 2021
ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ความ 102,000 ยังไม่ได้ดาเนินการ
เข้มแข็งด้านการวัดและ
ประเมินผล
สรุปผลและรายงานผล
ยังไม่ได้ดาเนินการ
การดาเนินงาน

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

3 ธันวาคม
2562

-

-

6 มกราคม
2563
1 เมษายน
2563

-

-

7,000

16 มิถุนายน
2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. สรุปผลการดาเนินงาน
3.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ เหลืออีก 2 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

3.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
เพื่ อ จั ด สอบและน าผลการ
ทดสอบ Pre O-NET มาใช้ใน
การพั ฒนากิ จกรรมการเรี ย น
การสอน
เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานา
ผลการทดสอบไปใช้ ใ นการ
พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียน
เพื่ อ สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ
ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง
การเรียน
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้ า ใจด้ า นการวั ด และ
ประเมินผลให้กับครู และ
บุคลากรในโรงเรียนที่สนใจ
ละให้กับสมาชิกชมรมนักวัด
และประเมิลผล
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในการรั บ การประเมิ น PISA
2021
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 มี ผ ลกาทดสอบทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น
พื้น ฐาน (O-NET) ทุกกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อย
ล ะ 5 0 เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ปี
การศึกษา 2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 มีผลกาทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET) ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3

เป็นไปตามเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

เป็นไปตามเป้าหมาย

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ต่ากว่าเป้าหมาย

ต่ากว่าเป้าหมาย

ต่ากว่าเป้าหมาย

ต่ากว่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ จะดาเนินกิจกรรมในไตรมาส 4
การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
................................................................................................................................
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
3.3 ผลการดาเนินงานตามตังชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
เป็นไปตามเป้าหมาย
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร้อยละ
100 ได้รับการประเมินคุณภาพจากการทดสอบ
Pre O-NET
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร้อยละ 100
นาผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ร้อยละ 100 มีขวัญและกาลังใจใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
วัดและประเมินผล
ผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในสั ง กั ด อยู่ระหว่างดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสานักงาน ต่ากว่าเป้าหมาย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 มีผลกาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้ น ฐาน (O-NET) ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก ารศึ ก ษา
2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงาน ต่ากว่าเป้าหมาย
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 มีผลกาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3

4. ปัญหาและอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. ผลกระทบ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ........................................
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. ภาพถ่ายกิจกรรม

ลงชื่อ

รุสนันท์ แก้วตา ผู้รายงาน
(นางสาวรุสนันท์ แก้วตา)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ




งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน…50,000….บาท
งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน...................บาท
เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
………………………………………
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ข้อ 2 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ

กิจกรรม
สนองนโยบาย สพฐ.
บริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ข้อ 2 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธมนวรรณ คาเรือง ศึกษานิเทศก์
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs)
1. สานักงานเขตพื้นที่พัฒนาความร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้สามารถกากับ สนับสนุน ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ และร้อยรัดกันอย่างเป็นองค์รวม
ผลลัพธ์ (Outcome)
คณะองค์บุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีความรู้ความ
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ส่วนร่วมและ
พัฒนาองค์คณะบุคคลตามภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. งานจั ดประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จานวน 9 คน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 13
คน รวม 22 คน จานวน 4 ครั้ง
2. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของอนุกรรมการฯ ก.ต.ป.น.
จานวน 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. พัฒนาและเชื่อมโยงบทบาท ตามภารกิจของ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
2. เสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จานวน 9 คน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตลอดจน
ส่งเสริมการทางานร่วมกันเพื่อประกันโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. คณะกรรมการฯและอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 และมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและพัฒนาองค์คณะบุคคลตามภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ผลการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 ประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2562
2 ประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา 2 ครั้ง/ปี
จานวน 9 คน
3 จัดทาแนวทางการ
ติดตามตรวจสอบและ
นิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
4 กิจกรรมการนิเทศของ
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและ นิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกลุ่ม
โรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 2 ครั้ง/ปี

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร

วิธีการ/ผลการ
ดาเนินงานแต่ละ
กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินการ

ประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2562

ธันวาคม 62

ประชุม
23 มิ.ย 63
คณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่
การศึกษา 2 ครั้ง/ปี
จัดทาแนวทางการ
ติดตามตรวจสอบ
และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่
การศึกษา
กิจกรรมการนิเทศ ของคณะกรรมการ
และอนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
และ นิเทศ
การศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา ตาม
กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 2 ครั้ง/ปี

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

-

-

-

-

-

2. สรุปผลการดาเนินงาน
2.1 วัตถุประสงค์
 ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ

2.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
ประชุม คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
ของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.)
จานวน 4 ครั้ง
งานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของอนุกรรมการฯ
ก.ต.ป.น. จานวน 2 ครั้ง/ปี

สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย
ประชุม คณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.) กาลังดาเนินการ
เสร็จสิ้นไป จานวน 2 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน

กาลังดาเนินการ

กาลังดาเนินการ

กรณี ดาเนินการไม่ครบกิจกรรมที่กาหนด เพราะ ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ
2.3 การบูรณาการกับโครงการอื่น
 มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
..................................................................
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน.....................................บาท
 ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
2.4 ผลการดาเนินงานตามตังชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
มีการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและ มีการจัดประชุมคณะกรรมการจานวน 2 ครั้ง
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กาลังดาเนินการ
การศึกษาของอนุกรรมการฯ ก.ต.ป.น. เพื่อ
รายงาน ก.ต.ป.น. ทราบ
3. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
4. ผลกระทบ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6. ภาพถ่ายกิจกรรม
ลงชื่อ ธมนวรรณ คาเรือง ผู้รายงาน
(นางธมนวรรณ คาเรือง)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ใช้สาหรับรายงานผลการดาเนินงาน/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน. 25,000.- บาท
งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.
จานวน........-........บาท
โครงการ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ
กิจกรรม
........................................................................................
สนองนโยบาย สพฐ. .....กลยุทธ์ที่ 6
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
............................................................................................................
สนองกลยุทธ์ สพป.พะเยา เขต 1 .............................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสมบูรณ์ เรืองงาม
2. นางกระต่าย วงศ์เรือง
ระยะเวลาดาเนินการ .............1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563......................................................
1.รายละเอียดความเป็นมาของโครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ
ดาเนินงาน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นและ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ อนึ่ง นอกจากจะให้ความเชื่อมั่นในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 แล้ว หน่วยตรวจสอบภายใน ยังให้
ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใน การดาเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่กาหนด อีกทั้งการตรวจสอบภายในยังมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้ฝ่าย
บริหารวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์โครงการ
- เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต 1 ดาเนินการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
- เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มอานวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ดาเนินการควบคุมการใช้รถยนต์
ราชการเป็นไปตามระเบียบ
- เพื่อให้ทราบว่า สพป.พะเยา เขต.1 และสถานศึกษา เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตาม
มติ ครม.
- เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ และความเข้าใจในระบบการเงินการบัญชี ได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบ
- เพื่อทราบว่าสถานศึกษาได้ดาเนินการโครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามระเบียบอย่าง
ถูกต้อง และนักเรียนได้รับคุณค่าอาหารอย่างครบถ้วนทุกคน
- เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาและได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทาหน้าที่
ตรวจสอบภายในของแต่ละเครือข่าย

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาในสังกัดโดยการสุ่มตรวจ จานวน 40 แห่ง
- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต 1
- กลุ่มอานวยการ สพป.พะเยา เขต 1
3.2 เชิงคุณภาพ
- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต 1 ดาเนินการควบคุม การเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดาเนินการด้านการเงินการบัญชีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส
- กลุ่มอานวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ดาเนินการควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ
เป็นไปตามระเบียบ
- สพป.พะเยา เขต.1 และสถานศึกษา เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ ครม.
- สถานศึกษา จานวน 40 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชี
4. ผลการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
งบประมา วิธีการ/ผลการดาเนินงาน
วัน เดิน ปี ที่
เบิกจ่าย
ณ
และกิจกรรม
ดาเนินการ
(บาท)
1 สถานศึกษา
25,000.- 1.ตรวจสอบโดยใช้กระดาษ 24 พ.ย.2561 12,212.-การตรวจสอบด้านการเงิน
ทาการเก็บข้อมูล
ถึง
การบัญชีของสถานศึกษา
2.สังเกตการปฏิบัติงาน
31 มี.ค.2562
-เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
3.สัมภาษณ์
กลางวัน
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน
2 ตรวจสอบการเบิกค่าเช่า
บ้าน

- ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

1 ต.ค.2562
ถึง
30 พ.ย.2562

3

- ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

1-30 พ.ย.2562

ตรวจสอบการใช้รถยนต์
ราชการ
4
การตรวจสอบการ
ดาเนินงานด้านการเงินการ
บัญชีของ สพป.พย.1

1.ตรวจสอบโดยใช้กระดาษ
ทาการเก็บข้อมูล
2.สังเกตการปฏิบัติงาน
3.สัมภาษณ์
- ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

17 เม.ย 2562
ถึง
31 พ.ค.2562

คงเหลือ
(บาท)
12,788.-

5 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค (ตามมติ
ครม.)
- ไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณ 2562
-ไตรมาส 1 ของ
ปีงบประมาณ 2563
-ไตรมาส 2 ของ
ปีงบประมาณ 2563
-ไตรมาส 3 ของ
6 ปีงบประมาณ 2563
ตรวจสอบงบเดือนใบสาคัญ
และหลักฐานการจ่าย

- อยู่ระหว่างดาเนินงานถึง
ไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ 2563

1-25 ตค. 2562
1-24 ม.ค. 2563
1-24 เม.ย.
2563
1-24 ก.ค. 2563

-ยังไม่ได้ดาเนินการ
-ยังไม่ได้ดาเนินการ

1 ก.ค.2563
ถึง
31 ส.ค.2563

5. สรุปผลการดาเนินงาน
5.1 วัตถุประสงค์
ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์
ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ ดาเนินงานยังไม่ครบทุกกิจกรรม
5.2 การดาเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตาม
เป้าหมาย/ต่ากว่าเป้าหมาย
1. สถานศึกษาจานวน 40 แห่ง
- ตรวจสอบสถานศึกษาจานวน 40 เป็นไปตามเป้าหมาย
2. กลุ่มบริหารการเงินและ
แห่ง ดาเนินงานแล้วจานวน 33
สินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต 1
แห่ง คงเหลือ สถานศึกษาที่ยัง
3.กลุ่มอานวยการ สพป.พะเยา
ไม่ได้ดาเนินงานตรวจสอบ จานวน
เขต 1
7 แห่ง
- ตรวจสอบกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต 1
เป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรม
แต่ยังไม่ได้ดาเนินการจานวน 1
กิจกรรม
5.3 การบูรณาการกับโครงการอื่น
มีการบูรณาการกับโครงการอื่น
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน..................บาท
ไม่มีการบูรณาการกับโครงการอื่น

5.4 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
-กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยา
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังไม่ครบทุก
เขต 1 ดาเนินการควบคุม การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน กิจกรรม
ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดาเนินการด้าน
การเงินการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
- กลุ่มอานวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ดาเนินการ
ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบ
- สพป.พะเยา เขต.1 และสถานศึกษา เบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคเป็นไปตามมติ ครม.

5. ปัญหาและอุปสรรค
1. สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานการเงินบ่อย ทาให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
2. ครูทาหน้าที่การเงินไม่มีความรู้ทางการเงินการบัญชีเพียงพอ
3. โรงเรียนรับนโยบายจาก สพฐ.ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทาให้การปฏิบัติหน้าที่
การเงินการบัญชีของผู้รับผิดชอบปฏิบัติได้ไม่เต็มที่
6. ผลกระทบ
1. การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนไม่ต่อเนื่องกัน ทาให้การควบคุมทางด้าน
การเงินการบัญชีไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2. ครูมีหน้าที่สอนหนังสือแก่นักเรียน การทาหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินจึงทาได้ไม่เต็มที่
7. นาวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความชานาญด้านการเงินการบัญชีและพัสดุอย่างน้อยปีละครั้ง
2. จัดให้มีบุคลากรทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุโดยเฉพาะ

8. ภาพกิจกรรม

ลงชื่อ สมบูรณ์ เรืองงาม ผู้รายงาน
(นางสมบูรณ์ เรืองงาม)
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

