รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ก. โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทักษะอาชีพและ
50,000
40,800
ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา
น.ส.พัชรี
ทักษะชีวิตพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส
ที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกลทุรกันดาร
บุญนาคแย้ม
ทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จานวน 1 วัน
พัฒนาได้เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการ
150,000
148,128
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักใน
นางสรัญญา
เรียนรู้
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
แสงชัย
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดี
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
และสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละ
ช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เป็นเลิศด้าน
วิชาการ
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และมีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะ
อาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด

ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ก. โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
2.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการ
5. ผู้เรียนมีความต้องการจาเป็น
เรียนรู้ (ต่อ)
พิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่
บริการช่วงเชื่อมต่อ หรือการส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกัน
และที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ และ
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต
มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
8. ผู้เรียนทุกคนสามารถพึ่งตนเอง
ได้ในสังคมอนาคต และป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคาม และปัญหา
ยาเสพติดได้
9. สถานศึกษาทุกแห่งน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
2.2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน้อมนาหลัก
3,555
3,555
สถานศึกษาน้อมนา
น.ส.ณัชชนิฏฐา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
พุ่มชุ่ม
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
2.3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนการ
5,000
0
ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหาร
นางสุทศั น์
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
สถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
จาปาศักดิ์
ทางการศึกษา นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ในฐานะพลเมืองที่
เข้มแข็งได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเลือกตั้ง โดยเรียนรู้

ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ก. โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
2.3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนการ
ประชาธิปไตย จากการปฏิบัติ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน (ต่อ)
ด้วยกิจกรรม “6 สัปดาห์
ประชาธิปไตย” ทั้งในโรงเรียน
ครอบครัว และชุมชนของตน
โดยเฉพาะนักเรียนถึงแม้ว่าจะยังไม่
มีสิทธิเลือกตั้งแต่การมี
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้
ประชาธิปไตย ในภาคปฏิบัติจะ
ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต
ประสบการณ์การตรงในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่งผลให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและ
ซาบซึ้งจิตวิญญาณของความเป็นนัก
ประชาธิปไตย
2.4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด

18,000

18,000

2.5 กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัย
2.6 กิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาของนักเรียน
2.7 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะ
การคิด วิเคราะห์
2.8 กิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย
2.9 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์

0

0

ผู้เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

นางบุญญดา
วงศ์สุวคันธ

นางนฤมล
จันทร์ฉาย

90,000

7,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

นายอดุลย์
เสือสราญ

50,000

0

อยู่ระหว่างดาเนินการ

50,000

18,950

อยู่ระหว่างดาเนินการ

50,000

0

อยู่ระหว่างดาเนินการ

นายประเสริฐ
ปานรอด
น.ส.สุพิมล
ทรงประดิษฐ์
นางสุพัตรา
ปานรอด

ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ก. โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (ต่อ)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
2.10 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
50,000
0
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ศึกษา(STEM Education)
2.11 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
100,000
0
อยู่ระหว่างดาเนินการ
การสื่อสารคุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ

นายประเสริฐ
ปานรอด
ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์
บุญญพันธ์โสภณ

2.12 กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

200,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ

น.ส.พัชรี
บุญนาคแย้ม

2.13 กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวทางการประเมิน PISA

50,000

0

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์
บุญญพันธ์โสภณ

2.14 กิจกรรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อนาไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตมีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

50,000

0

อยู่ระหว่างดาเนินการ

น.ส.พัชรี บุญนาค
แย้ม

2.15 กิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสพป.พิษณุโลก เขต 2
ประจาปีการศึกษา 2561

330,000

311,788

2.16 กิจกรรมการจัดการขยะ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลดใช้พลังงานสู่
การปฏิบัติที่ยั่งยืน

50,000

1. สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัด
ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
บุญญพันธ์โสภณ
ความสามารถนักเรียน
2. สถานศึกษาได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
ภาคเหนือ ได้ครบทุกกิจกรรม
3. สถานศึกษาในสังกัดที่เป็น
ตัวแทนในระดับภาคเหนือ
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ความสามารถนักเรียนระดับชาติ
ครบทุกกิจกรรม
4. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับ
รางวัลในระดับชาติเพิ่มมากขึ้น
อยู่ระหว่างดาเนินการ

น.ส.ณัชชนิฏฐา
พุ่มชุ่ม

ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ก. โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (ต่อ)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
2.17 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
50,000
50,000 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและ
แบบเรียนรวม
สร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
อย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี
ทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด
3. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 จัดทาแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
39,000
5,750
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

นางสุพัตรา
ปานรอด

นางลดาวัลย์
กอบฝั้น

3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร 342,800
83,010
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ นางลดาวัลย์
ทางการศึกษาให้มสี มรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
กอบฝั้น
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
4. โครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4.1 กิจกรรมรับนักเรียนและการจัดทาแผนการรับ
0
0
ร้อยละ 100 ของประชากร
นางสุทัศน์
นักเรียน ปีการศึกษา 2562
วัยเรียนเข้ารับการศึกษาในแต่ละ
จาปาศักดิ์
ระดับการศึกษา และแต่ละพื้นที่
เขตบริการ มีมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ และได้รับการดูแล
ช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนว
4.2 กิจกรรมติดตามนักเรียนออกกลางคัน
6,000
6,000
นางสุทัศน์
โรงเรียนในสังกัดได้รับการ
จาปาศักดิ์
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและ

บุคลากรด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบ
4.3 กิจกรรมการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

50,000

21,000

4.4 กิจกรรมการประเมินสถานศึกษาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

6,000

0

โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม นางสุทัศน์
และพัฒนาให้ครูและบุคลากรด้าน
จาปาศักดิ์
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง
ระบบ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
นางลาพึง อ้นหนู

ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ก. โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
4. โครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (ต่อ)
4.5 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานทะเบียนบันทึกผล
0
อยู่ระหว่างดาเนินการ
การเรียนและการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
4.6 กิจกรรมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
0
อยู่ระหว่างดาเนินการ
การส่งเสริมการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
5.1 กิจกรรมกากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
17,900
590
อยู่ระหว่างดาเนินการ
5.2 กิจกรรมจัดทาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
100,000
100,000 ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาจากเขตพื้นที่
เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่
ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการประเมินและสามารถ
ช่วยเหลือแนะนาให้สถานศึกษาผ่าน
การประเมิน 100%
5.3 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
30,000
อยู่ระหว่างดาเนินการ
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
5.4 กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
70,000
20,925 เขตพื้นที่ฯ มีแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตรงตามเป้าหมาย มาตรฐาน
นโยบายกระทรวง
5.5 กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
5.6 กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก

50,000

5.7 กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน
การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
5.8 กิจกรรมเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนา
การเรียนรู้ และบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยี
และการศึกษาทางไกล

50,000

20,000

111,000

อยู่ระหว่างดาเนินการ
4,810

43,800

เขตพื้นที่ฯ มีเอกสารคู่มือการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เรื่องการยุบรวมเลิกสถานศึกษา
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

นางสุทัศน์
จาปาศักดิ์
นางลาพึง อ้นหนู

นางสุมาลี ยอดยิ่ง
นายอดุลย์
เสือสราญ

น.ส.ณัชชนิฏฐา
พุ่มชุ่ม
นายพิทักษ์
อภิพัฒนอักษร

ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์
บุญญพันธ์โสภณ
นางสุมาลี ยอดยิ่ง

นายอดุลย์
เสือสราญ
นายพงศ์พีระ
ทองแบบ

ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ การเบิกจ่าย
ผลการดาเนินงาน
ก. โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (ต่อ)
5.9 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
148,500
82,250 ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจ ระเบียบ กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
การจัดการขั้นพื้นฐาน
และแนวทางแก้ไขปัญหากับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบความสาเร็จ
มีความโปร่งใส เป็นธรรม
5,10 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมจัดภูมิทัศน์
80,000
31,358.42 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และกิจกรรม 5 ส.
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตบแต่ง
ภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงาม น่าอยู่
น่าอาศัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
5.11 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ และ
85,800
34,688 1. โครงการกิจกรรมที่สนอง
กิจกรรมเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้น
การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
พื้นฐานตามนโยบาย
การศึกษา การวิจัย นโยบายเร่งด่วน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ความจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สพฐ.และ สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียน/เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน
การศึกษา
นโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. กิจกรรมสพป.และสถานศึกษาใน
สังกัด ได้รับการสนับสนุนให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

นางกัลยา
ลิมานนท์ดารงค์

นางสุราณี
เมืองมัจฉา

นายพิทักษ์
อภิพัฒนอักษร

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
ใช้สาหรับรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
แต่ได้มีการดาเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวนเงิน.....50,000....บาท
งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. จานวนเงิน...........-...............บาท
******************************************
โครงการ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.

ข้อที่ 3 จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่เหมะสมกับบริบท

สนองกลยุทธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม
พ.ค.- ส.ค. 62

....................................................................................................................................................................................
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารครู ที่อยู่ในพื้นที่สูงห่างไกลทุรกันดาร
1.2 เพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สูง
1.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในเขตพื้นที่สูง กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู นักเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกลทุรกันดาร จานวน 6 โรงเรียน ได้รับ
การพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสม
2.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาได้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

3. การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
(รายการที่กาหนดในโครงการ)

ความก้าวหน้า
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การแล้ว ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตพัฒนาครูแนะแนว
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
จานวน 1 วัน

√

งบ
ประมาณ

เบิก
จ่าย

คง กรณียังไม่ได้ดาเนินการ
เหลือ มีการกาหนดจะดาเนิน
เมื่อใด (วันเดือนปี)

50,000 40,800 9,200

13 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมดาเนินการแล้ว.
 แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
 จัดเตรียมการประชุมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการทุกฝ่ายรับทราบความรับผิดชอบและหน้าที่
2. ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสรับทราบและจะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
4. ปัญหาและอุปสรรค
- ไม่มี
5. ผลกระทบ
- ไม่มี
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี
ลงชื่อ
ผู้รายงาน
(นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม)
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
ใช้สาหรับรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
แต่ได้มีการดาเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวนเงิน.....1,293,000....บาท
งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. จานวนเงิน...........-...............บาท

โครงการ

******************************************
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

พื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 และ 3.7.1
สนองกลยุทธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ใหม่
ว่าที่ รต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ หัวหน้าโครงการ

และ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่
นางสรัญญา แสงชัย , น.ส.ณัชชนิฎฐา พุ่มชุ่ม , นางสุทัศน์ จาปาศักดิ์
นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ , นางนฤมล จันทร์ฉาย , นายอดุลย์ เสือสราญ
นายประเสริฐ ปานรอด, นางสุพิมล ทรงประดิษฐ์ , นางสุพัตรา ปานรอด
ว่าที่ รต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ, นางสุพัตรา ปานรอด
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค 61 - ก.ย. 62
....................................................................................................................................................................................
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
การพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ
ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐาน
ความต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียน
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือ
การดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจาก
ปัญหายาเสพติดได้
2. เป้าหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
4. ร้อยละ 100 ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐานความ
ต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียน
5. ร้อยละ 100 ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการ
ดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้

2.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการ
ปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพื้นฐาน
ความต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียน
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตใน
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเอง
ได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้
3. การดาเนินงาน
งบ
ความก้าวหน้า
กิจกรรม
เบิก
คง กรณียังไม่ได้ดาเนินการ
ประมาณ
ดาเนิน อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
ที่
(รายการที่กาหนดใน
จ่าย เหลือ มีการกาหนดจะดาเนิน
ด
าเนิ
น
การแล้ว
ดาเนิน
โครงการ)
เมื่อใด (วันเดือนปี)
การ
การ

1
2

3

4

พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด

√

150,000

148,128

√

3,555

3,555

√

5,000

-

√

18,000 18,000

1,872
-

5,000

-

ที่

5
6

7
8
9

10

11

12
13

กิจกรรม
(รายการที่กาหนดใน
โครงการ)
การพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ของนักเรียน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิด วิเคราะห์
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย
การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คุณภาพผู้เรียน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษาแนวทางการประเมิน

ความก้าวหน้า
ดาเนิน อยู่ระหว่าง
การแล้ว ดาเนิน
การ

ยังไม่ได้
ดาเนิน
การ

√
√

√
√

PISA

งบ
ประมาณ

เบิก
จ่าย

-

-

-

90,000

7,000

83,000

50,000

-

คง กรณียังไม่ได้ดาเนินการ
เหลือ มีการกาหนดจะดาเนิน
เมื่อใด (วันเดือนปี)
หมายเหตุ ใช้งบ สพฐ.

50,000 25 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

50,000 18,950 31,050

√

50,000

-

50,000 25 ก.ค. – 15 ก.ย. 62

√

50,000

50,000 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 62

√

100,000

100,000 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 62

√

200,000

200,000 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 62

√

50,000

50,000 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 62

√

50,000

50,000 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 62

พัฒนาครูแนะแนวเพื่อนาไป

14 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและ

ทักษะชีวิตมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
การแข่งขันทักษะความสามารถ
15 นักเรียนงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ประจาปีการศึกษา 2561

√

330,000

311,788 18,212

ที่

กิจกรรม
(รายการที่กาหนดใน
โครงการ)

ความก้าวหน้า
ดาเนิน อยู่ระหว่าง
การแล้ว ดาเนิน
การ

16 การจัดการขยะ และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมการลดใช้พลังงาน
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
17 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม

งบ
ประมาณ

เบิก
จ่าย

คง กรณียังไม่ได้ดาเนินการ
เหลือ มีการกาหนดจะดาเนิน
เมื่อใด (วันเดือนปี)

ยังไม่ได้
ดาเนิน
การ
√

50,000

50,000 25 ก.ค. – 31 ส.ค. 62

√

50,000

50,000 25 ก.ค. – 15 ก.ย. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กิจกรรมดาเนินการแล้ว.
1.1 การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาของนักเรียน
 จัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย ๆ ละ
10,000 บาท เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
1.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
 อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
 กิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย
2. ผลการดาเนินงาน
2.1. การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬาของนักเรียน
 อยู่ระหว่างการดาเนินงานจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
2.2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
 ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
 ทาให้ผลการสอบO-net ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
 โรงเรียนมีการดาเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การส่งเสริมให้นักเรียนสร้างหนังสือเล่มเล็ก

4. ปัญหาและอุปสรรค
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย มีดังนี้
1. โรงเรียนไม่พร้อมเนื่องจากเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่
2. การกาหนดช่วงการแข่งขันและเกณฑ์การแข่งขันเพื่อส่งผลกาหนดโดยสถาบันภาษาไทย
5. ผลกระทบ
- ไม่มี
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ......................................................... ผู้รายงาน
(ว่าที่ รต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
ใช้สาหรับรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
แต่ได้มีการดาเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวนเงิน.....381,800....บาท
งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. จานวนเงิน...........-...............บาท
******************************************
โครงการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.

พื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 และ 3.3.2
สนองกลยุทธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

การศึกษา
ใหม่
นางลัดดาวัลย์ กอบฝั้น หัวหน้าโครงการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.- ส.ค. 62
....................................................................................................................................................................................
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรง
กับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
1.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามาตรฐานวิชาชีพ
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
1.3 นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกคนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 มีการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
(รายการที่กาหนดในโครงการ)

1 จัดทาแผนความต้องการครู
ระยะ 20 ปี
2 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม

ความก้าวหน้า
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การแล้ว ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

งบ
ประมาณ

เบิก
จ่าย

√

39,000 5,750

√

342,800

คง กรณียังไม่ได้ดาเนินการ
เหลือ มีการกาหนดจะดาเนิน
เมื่อใด (วันเดือนปี)
33,250

83,010 259,790

รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมดาเนินการแล้ว.
 จัดทาฐานข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา
 จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
 สรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่งคราว
 การอบรมเลื่อนเงินเดือนแนวใหม่
 การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจาในการขอรับบาเหน็จ
บานาญที่เกษียณ ฯ
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่มีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4. ปัญหาและอุปสรรค
- ไม่มี
5. ผลกระทบ
- ไม่มี
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
(นางลัดดาวัลย์ กอบฝั้น)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
ใช้สาหรับรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
แต่ได้มีการดาเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวนเงิน.....62,000....บาท
งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. จานวนเงิน...........-...............บาท
******************************************
โครงการ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
กิจกรรม
สนองนโยบาย สพฐ.

ทางการศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
3.1.1, 3.21, 3.3.1, 3.4.1 และ 3.5.1
สนองกลยุทธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ใหม่
นางบุญญดา สุววงศ์คันธ หัวหน้าโครงการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่ นางสุทัศน์ จาปาศักดิ์ นางลาพึง อ้นหนู
นางกนิษฐา พึ่งม่วง

ระยะเวลาดาเนินการ

ต.ค.- ก.ย. 62

....................................................................................................................................................................................
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
.1 เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
1.2 เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
1.3 เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
ร่วมระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
1.4 เพื่อส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีมาตรฐานในการดูแลผู้เรียนให้มีความปลอดภัย

2. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
2. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้งระบบได้อย่างมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนในสังกัดเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา และแต่พื้นที่เขตบริการอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
3. โรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
4. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรมีมาตรฐานในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทั้งระบบ
3. การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
(รายการที่กาหนดในโครงการ)

ความก้าวหน้า
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การแล้ว ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

งบ
ประมาณ

เบิก
จ่าย

คง กรณียังไม่ได้ดาเนินการ
เหลือ มีการกาหนดจะดาเนิน
เมื่อใด (วันเดือนปี)

1 รับนักเรียนและการจัดทา
แผนการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2562
2 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน

√

-

-

-

√

6,000

2,000

4,000

3 การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4 การประเมินสถานศึกษาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

√

50,000

21,000 29,000

√

6,000

-

6,000 31 ส.ค. 62

ที่

กิจกรรม
(รายการที่กาหนดในโครงการ)

ความก้าวหน้า
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การแล้ว ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

5 การพัฒนาระบบงานทะเบียน
บันทึกผลการเรียนและการ
จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
6 การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและการส่งเสริม
การบริหารจัดการทุกภาคส่วน

งบ
ประมาณ

เบิก
จ่าย

-

-

-

-

-

√

√

-

คง กรณียังไม่ได้ดาเนินการ
เหลือ มีการกาหนดจะดาเนิน
เมื่อใด (วันเดือนปี)
15 ส.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมดาเนินการแล้ว.
1. รับนักเรียนและการจัดทาแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
2. ติดตามนักเรียนออกกลางคัน
3. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. การประเมินสถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลการดาเนินงาน
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา และแต่ละพื้นที่เขตบริการ มี
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ และได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทั้งระบบ
4. ปัญหาและอุปสรรค
- ไม่มี
5. ผลกระทบ
- ไม่มี
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี
ลงชื่อ
ผู้รายงาน
(นางบุญญดา สุววงศ์คันธ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
ใช้สาหรับรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ / กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
แต่ได้มีการดาเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวนเงิน.....763,200....บาท
งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. จานวนเงิน...........-...............บาท
******************************************
โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
กิจกรรม
สนองนโยบาย สพฐ.

เขต 2
พื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ สพฐ.
3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 และ 3.5.1
สนองกลยุทธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ใหม่
นางสุมาลี ยอดยิ่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่ ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
นายอดุลย์ เสือสราญ น.ส.ณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม นางสุราณี เมืองมัจฉา
นางกัลยา ลิมานนท์ดารง นายพิทักษ์ อภิพัฒนอักษร
นายพงศ์พีระ ทองแบบ

ระยะเวลาดาเนินการ
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....................................................................................................................................................................................
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 2 และสถานศึกษา
1.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
1.3 เพื่อการกระจายอานาจให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
1.4 เพื่อมีรูปแบบแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและสถานศึกษา
1.5 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
อย่างเป็นระบบ

2. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาและได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. การดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
(รายการที่กาหนดใน
โครงการ)

ความก้าวหน้า
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การแล้ว ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

1 กิจกรรมกากับติดตาม ตรวจสอบ
2

3

4
5

6
7

และประเมินผล
กิจกรรมจัดทาระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติประจาปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา
กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานการมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาล

งบ
ประมาณ

เบิก
จ่าย

17,900 950

√

คง กรณียังไม่ได้ดาเนินการ
เหลือ มีการกาหนดจะดาเนิน
เมื่อใด (วันเดือนปี)
16,950

100,000

100,000

0

√

30,000

0

30,000

√

70,000 21,975 48,025

√

50,000

0

50,000

√

20,000

4,810

15,190

√

50,000

0

50,000

√
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ความก้าวหน้า
ดาเนิน
อยู่
ยังไม่ได้
การแล้ว ระหว่าง ดาเนิน
ดาเนิน
การ
การ

งบ
ประมาณ

เบิก
จ่าย

8 กิจกรรมเสริมสร้าง สนับสนุน

√

111,000

43,800

67,200

พัฒนาการเรียนรู้และบริหาร
จัดการสื่อเทคโนโลยีและ
การศึกษาทางไกล
9 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
10 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมจัด
ภูมิทัศน์ และกิจกรรม 5 ส.

√

148,500

82,250

66,250

√

80,000 31,358 48,642

11 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ

√

85,800 34,688 51,112

ที่

กิจกรรม
(รายการที่กาหนดใน
โครงการ)

คง กรณียังไม่ได้ดาเนินการ
เหลือ มีการกาหนดจะดาเนิน
เมื่อใด (วันเดือนปี)

และกิจกรรมเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย นโยบาย
เร่งด่วน ความจาเป็นของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
โรงเรียน/เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมดาเนินการแล้ว.
1. กิจกรรมกากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
2. กิจกรรมจัดทาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพ
3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
4. กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติประจาปีงบประมาณ 2562
5. กิจกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
6. กิจกรรมเสริมสร้าง สนับสนุนพัฒนาการเรียนรูแ้ ละบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีและการศึกษาทางไกล
7. กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย นโยบายเร่งด่วน ความจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน/
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมดาเนินการแล้ว (ต่อ)
8. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมจัดภูมิทัศน์ และกิจกรรม 5 ส.
9. กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมเฉพาะกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย นโยบายเร่งด่วน ความจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน/
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและ
สามารถช่วยเหลือแนะนาให้สถานศึกษาผ่านการประเมิน 100%
2. เขตพื้นที่ฯ มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตรงตามเป้าหมาย มาตรฐาน นโยบาย
กระทรวงเขตพื้นที่ฯ มีเอกสารคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เรื่องการยุบรวมเลิกสถานศึกษา
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานการจัดการขั้นพื้นฐานและแนวทางแก้ไขปัญหากับการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสาเร็จมีความโปร่งใส เป็นธรรม
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตบแต่งภูมิทัศน์ได้
อย่างสวยงาม น่าอยู่ น่าอาศัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
5. โครงการกิจกรรมที่สนองนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. กิจกรรมสพป.และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งและสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปัญหาและอุปสรรค
- ไม่มี
5. ผลกระทบ
- ไม่มี
6. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสุมาลี ยอดยิ่ง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
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