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รายงานผลการกากับ ติดตาม
กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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คานา
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการ/แผนงาน ไดแก กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาติ จํานวน 3 โครงการ กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จํานวน 6 โครงการ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 15 โครงการ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จํานวน 3 โครงการ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 โครงการ กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
จํานวน 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 3,020,340 บาท นั้น สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้กําหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยได สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานในรอบ 6 เดื อ น
(1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) มีผลการดําเนินงานตามเอกสารรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ มา ณ โอกาสนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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สำรบัญ
หน้ำ
คํานํา
สารบัญ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน
แบบรายงานผลการดําเนินการโครงการ

1
5

1

ผลกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนประจำปีรอบ 6 เดือน
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีโครงการ/แผนงาน ไดแก กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาติ จํานวน 3 โครงการ กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จํานวน 6 โครงการ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 15 โครงการ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จํานวน 3 โครงการ กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 โครงการ กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
จํานวน 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 3,020,340 บาท นั้น สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้กําหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) ดังนี้
กล จํานวน ดําเนินการ
เบิกจ่าย
ยุทธ์ที่ โครงการ
แล้ว
งบประมาณแล้ว
1
3
2
ไม่ใช้งบประมาณ
2
6
0
0
3
15
5
98,329
4
3
1
ไม่ใช้งบประมาณ
5
1
0
0
6
15
10
409.829

ยังไม่
ดําเนินการ
1
6
10
2
1
5

หมายเหตุ
ดําเนินการไตรมาส 3-4
ดําเนินการไตรมาส 3-4
ดําเนินการไตรมาส 3-4
ดําเนินการไตรมาส 3-4
ดําเนินการไตรมาส 3-4
ดําเนินการไตรมาส 3-4
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 รอง 6 เดือน
(1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2563)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
ที่

1

2

โครงกำร

งบประมำณ

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว

การพัฒนาและการวัดประเมินผล
0
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง 0
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21

ผลกำรดำเนินงำน

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นิเทศ
ติดตามฯ

วีณา

1. พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่
2. จัดกิจกรรม PLC ภายในโรงเรียน
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการนิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

นิเทศ
ติดตามฯ

ศรุชา

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียน ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

งบประมำณ

1

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

206,080.00

2

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เชิดชูเกียรติครู ประจําปี พ.ศ. 2564

34,390.00

3

86,730.00

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว

ผลกำรดำเนินงำน

24,329 1. จัดทําแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นิเทศฯ
2. ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่ โรงเรียน
ในสังกัด จํานวน 118 โรงเรียน
บริหารงาน
3,480 1. ประชุมคณะทํางานตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชฯ (จํานวน 2 วัน)
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ จํานวน 1 วัน บุคคล
45,940 1. ประชุมคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพือ่ รับรางวัลดีเด่นปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

บริหารงาน
บุคคล

ไชยยศ,
สิรธญา
ชรัชวรินทร์,
ประภัสสร
เยาวรัตน์

3
ที่

โครงกำร

4

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

5

สุขใจ ไหว้พระ มาฆบูชา
รวม

งบประมำณ

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว

ผลกำรดำเนินงำน

2. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติครู คนดีศรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 426 รางวัล จําแนกเป็นประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
จํานวน 13 รางวัล ครูผู้สอน จํานวน 387 รางวัล บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 9 รางวัล
บุคลากรทางการศึกษาที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 17 รางวัล
29,500.00
5,100 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประชุมคณะทํางานตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ขอย้าย
19,640.00
19,480 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริยแ์ ละการเสริมสร้างวินัยข้าราชการให้กับบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 69 คน
376,340.00
98,329.00

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

บริหารงาน
บุคคล
อํานวยการ

ผู้รับผิดชอบ

รัตนา,
ฐิติรัตน์
ทิพย์วรรณ
,ทวีรัตน์

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ที่

โครงกำร

1 การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จัดการเรียนรวม ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1
รวม

งบประมำณ

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว

1,500.00 ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลกำรดำเนินงำน

1. สํารวจข้อมูลครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ผ่านการอบรม
2. ศึกษาผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเรียนรวมตามโครงสร้างซีท (Seat Framework)
3. จัดทําหลักสูตรอบรม Online

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

นิเทศ
ติดตามฯ

ผู้รับผิดชอบ

บุญยืน

1,500.00

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ที่

1

โครงกำร

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

งบประมำณ

87,900.00

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว

กิจกรรม

13,820 1. ดําเนินรายการ “เสมาปริทรรศน์” ทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย ทุกวันพฤหัสบดีจํานวน 23 ครั้ง
2. จัดซื้อ นสพ. วันละ 2 ฉบับ เพือ่ ให้ขา้ ราชการสํานักงานและผู้ติดต่อราชการ ได้
ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทําวารสารข่าว เดือนละ 18 ครั้ง

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

อํานวยการ

ผู้รับผิดชอบ

วัลยา

4

ที่

โครงกำร

งบประมำณ

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว

2

สํานักงานสะอาดบรรยากาศสดใส ใส่ใจ
บริการ ประสานงานรัฐ

180,000.00

40,900

3

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสําหรับ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

145,000.00

142,605.40

4

ส่งเสริมสนับสนุนแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

67,580.00

4,456

55,240.00

9,860

5

กิจกรรม

4. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 1 ป้าย
5. จัดทํามาสคอต ประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
จํานวน 2 ตัว
1. จัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสํานักงาน และในห้องทํางานให้มบี รรยากาศ ที่เอือ้ ต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
2. จัดกิจกรรมร่วมงานประเพณีและวันสําคัญต่าง ได้แก่ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันปียมหาราช วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชนมหาราช บรมนาถบพิตร วันรัฐธรรมนูญ วันมาฆบูชา ประเพณีวันลอย
กระทง
3. จัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว สําหรับให้บริการและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร
1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 3 ครั้ง
2. ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพอําเภอ/ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จํานวน
2 ครั้ง
3. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร 4 อําเภอ อําเภอละ 1 วัน
4. ประชุมเจ้าหน้าที่สาํ นักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 2
ครั้ง
ตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี) ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 127 โรงเรียน และของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ไตรมาส 1 และ 2
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัดทําร่างแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จํานวน 31 คน ระยะเวลา 1 วัน
2. ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 10 คน
ระยะเวลา 1 วัน
3. จัดทําร่างแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ กศจ.สุโขทัย
พิจารณาเห็นชอบ
4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมอบให้กลุ่มงานและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ประกอบการดําเนินงาน
5. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

อํานวยการ

ทิพย์วรรณ
,วัชรพงศ์

อํานวยการ

ชุลีกร,
วัชรพงศ์

ตรวจสอบ
ภายใน

ภิญโญ,
พรพนา,
ชญานิศา
นโยบายและ รจนา,
แผน
วาริน,
กิตยา
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ที่

โครงกำร

งบประมำณ

6

5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ

7

กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

106,000.00

8

การประชุมสัมมนาทางวิชาการนําเสนอ
ผลงานและจัดแสดงนิทรรศการ ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ

46,530.00

9

การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงบประมาณ ประจําปี 2564

33,120.00

10 Green Office

รวม
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

7,100.00

21,520.00

749,990.00
1,126,330.00

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยแล้ว

กิจกรรม

6,900 จัดประชุมบุคลากร สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน
71 คน เพื่อดําเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ และกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยร่วมกันทําความสะอาดบริเวณรอบอาคารสํานักงานและภายในห้องปฏิบัติงานของ
กลุ่ม
19,520 1. จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจราชการ จํานวน 71 คน ระยะเวลา 1 วัน
2. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ตรวจราชการ
37,530 1. จัด ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200 คน ระยะเวลา 1
วัน
2. จัดนิทรรศการผลการดําเนินงานบริหารจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
17,459 1. จัดประชุมกํากับ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา เป้าหมาย และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ให้กบั บุคลากร
จํานวน 71 คน
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2564
18,450 1. ประชุมบุคลากรสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน
72 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
สํานักงานและการดําเนินงานเพื่อให้ได้สาํ นักงานสีเขียว
2. บุคลากรสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 72 คน
ร่วมกันทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน และปลูกไม้ประดับบริเวณสํานักงาน
311,500.40
409,829

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

อํานวยการ

ผู้รับผิดชอบ

ยุพิน,
ชุลีกร

นโยบายและ เสาวลพ,
แผน
กิตยา
นิเทศ
ติดตามฯ

สมปอง

บริหารงาน
การเงินฯ

ดารารัตน์,
นิสา

อํานวยการ

ชุลีกร
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เแบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร การพัฒนาและการวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 80
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครู
ผู้สอนทุกคนมีความตะหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. ครูผู้สอนทุกคนสามารถพัฒนา วัดประเมินคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขี ย น ตลอดจนนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.โรงเรี ย นในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทุกโรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนในระดับ ดี ขึ้นไป
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงผลผลิต (Output) ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
ความตะหนัก มีความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน และนําข้อมูลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป

ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคนได้นิเทศ
ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมี
ความตะหนักถึงความสํ าคัญของการพัฒ นา และ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
ครูผู้สอนทุกคนสามารถพัฒนา วัดประเมินคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ตลอดจนนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน
ตลอดจนการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระ
ทรวงศึกษากําหนด และเอกสารหลักฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษากําหนด
ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงผลผลิต (Output) ครูผู้สอนร้อยละ 100 มี
ความตะหนัก มีความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน และนําข้อมูลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนร้อยละ 86.20 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนร้อยละ 82.00 มีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป
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ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
1. จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาและประเมิน
1. ได้จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรียบร้อย
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แล้ว
2. จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน 2. ได้จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาการอ่าน คิด
คิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
วิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรียบร้อย
แล้ว
3. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
3. มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดําเนินการ
พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย ............-............. บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
............-.............. บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
..............................................................................ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
1.บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
2.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
1.นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความ
จงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นคนเก่ง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมอย่างมีความสุข มีความพร้อมสําหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
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ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น 1. ความมั่นคง
2. การพัฒนาการเรียนรู้
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
2. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่
21 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
1. นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความจงรัก
ภักดีต่อชาต ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความรู้
ทักษะ
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น 1.การรักษาความสงบในประเทศ
2.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำยของแผนย่อย
1. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธํารง
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็น
ที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
2. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตขึ้น

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
1. นักเรียนใน สพป. สุโขทัย เขต 1 มีความ
จงรักภักดีซื่อสัตย์ พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
2. นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง ครูผู้สอนใน สพป. สุโขทัย เขต 1 มีการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
ความสุข
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ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
เป้ำหมำยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฯ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นักเรียนใน สพป. สุโขทัย เขต 1 ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
1. ครูผู้สอนมีความตะหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน
2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนา วัดประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนของผู้เรียน ตลอดจนนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร ข้อเสนอแนะของโครงกำร (ลงชื่อ)

วีณา แสนโกศิก ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาววีณา แสนโกศิก)

(ลงชื่อ)

มะลิ ตุ้มบุตร
ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร)

10

เแบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร ขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 80
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครู
ผู้สอนทุกคนมีความตะหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. ครูผู้สอนทุกคนสามารถพัฒนา วัดประเมินคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขี ย น ตลอดจนนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.โรงเรี ย นในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทุกโรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนในระดับ ดี ขึ้นไป
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงผลผลิต (Output) ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
ความตะหนัก มีความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน และนําข้อมูลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป

ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคนได้นิเทศ
ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมี
ความตะหนักถึงความสํ าคัญของการพัฒ นา และ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
ครูผู้สอนทุกคนสามารถพัฒนา วัดประเมินคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ตลอดจนนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน
ตลอดจนการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระ
ทรวงศึกษากําหนด และเอกสารหลักฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษากําหนด
ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงผลผลิต (Output) ครูผู้สอนร้อยละ 100 มี
ความตะหนัก มีความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน และนําข้อมูลไปใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนร้อยละ 86.20 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนร้อยละ 82.00 มีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีขึ้นไป
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ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
1. จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาและประเมิน
1. ได้จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรียบร้อย
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แล้ว
2. จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน 2. ได้จัดทําแนวดําเนินการพัฒนาการอ่าน คิด
คิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
วิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรียบร้อย
แล้ว
3. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
3. มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดําเนินการ
พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย ............-............. บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
............-.............. บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
..............................................................................ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
1.บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
2.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
1.นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความ
จงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นคนเก่ง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมอย่างมีความสุข มีความพร้อมสําหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
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ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น 1. ความมั่นคง
2. การพัฒนาการเรียนรู้
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
2. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่
21 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
1. นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความจงรัก
ภักดีต่อชาต ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความรู้
ทักษะ
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น 1.การรักษาความสงบในประเทศ
2.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำยของแผนย่อย
1. คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธํารง
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็น
ที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
2. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตขึ้น

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
1. นักเรียนใน สพป. สุโขทัย เขต 1 มีความ
จงรักภักดีซื่อสัตย์ พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
2. นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง ครูผู้สอนใน สพป. สุโขทัย เขต 1 มีการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
ความสุข
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ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
เป้ำหมำยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฯ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นักเรียนใน สพป. สุโขทัย เขต 1 ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
1. ครูผู้สอนมีความตะหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน
2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนา วัดประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนของผู้เรียน ตลอดจนนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร ข้อเสนอแนะของโครงกำร (ลงชื่อ)

ศรุชา นาคทรัพย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุชา นาคทรัพย์)

(ลงชื่อ)

มะลิ ตุ้มบุตร
ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร)
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เแบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 80
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1.สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 118 โรงเรียน กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคนได้นิเทศ
เครือข่ายโรงเรียน จํานวน 11 กลุ่มเครือข่าย ได้รับ ติดตาม การบริห ารจัด การศึ ก ษา และการจั ด การ
การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
เรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีความตะหนั ก ถึง
การศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวง ความสําคัญของการพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลั กษณะ
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น อันพึงประสงค์
พื้นฐาน นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครบทุกประเด็น
2.สถานศึกษาได้รับการประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา จํานวน 118 แห่ง ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
1. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพ จากการดําเนินการนิเทศครั้งที่ 1 ร้อยละ 80 ของ
การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี คุ ณ ภาพตาม สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพตาม
2. สถานศึกษา / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ มาตรฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึ ก ษา สามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
และสามารถบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอนและ
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษา จั ด การเรี ย นการสอน และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภา
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จากการดําเนินการนิเทศครั้งที่ 1 ร้อยละ 80 ของ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมี
สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพตาม
2.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/ข้าราชการครูและ
มาตรฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอนและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15

3.ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน
และยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
1. จัดทําแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
จัดทําแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
การศึกษา
2. ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ตามรูปแบบ ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ตามรูปแบบการ
การนิเทศ โดยเน้นการนิเทศในชั้นเรียน นิเทศ
นิเทศ โดยเน้นการนิเทศในชั้นเรียน นิเทศห้องเรียน
ห้องเรียน และนิเทศงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนิเทศงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
ในสังกัด จํานวน 118 โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน จํานวน 11 กลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ 1
3. ติดตามประสิทธิผลของการนิเทศ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
4. พัฒนาศักยภาพการนิเทศของคณะนิเทศติดตาม ยังไม่ได้ดําเนินการ
ของ สพป.สุโขทัย เขต 1
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย ............206,800............. บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
............24,329.............. บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
..............................................................................ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถี นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความจงรักภักดี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข มีความพร้อมสําหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
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ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี 1. นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความจงรัก
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลก
ภักดีต่อชาต ศาสนา พระมหากษัตริย์
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
2. นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
1. นักเรียนใน สพป. สุโขทัย เขต 1 มีความ
จงรักภักดีซื่อสัตย์ พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
2. นักเรียนใน สพป.สุโขทัย เขต 1 ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
1.โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 มีระบบการบริหารจัด
คุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ สามารถขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ ตามนโยบายของ
ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและ การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่
เป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความ
การศึกษา
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational
2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของ
บริหารจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอน และ
ผู้เรียน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
เป้ำหมำยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฯ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
นักเรียนใน สพป. สุโขทัย เขต 1 ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
1. ครูผู้สอนมีความตะหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน
2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน ตลอดจนนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร ข้อเสนอแนะของโครงกำร (ลงชื่อ)

วีณา แสนโกศิก ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาววีณา แสนโกศิก)

(ลงชื่อ)

มะลิ ตุ้มบุตร
ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร)

ภำพกิจกรรม

18

แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ………50………………………………..
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ํากว่า ร้อยละ 100 ของผู้ได้ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุ ก
สายสะพายและเหรี ย ญจั ก รพรรดิ ม าลาประจํ า ปี ราย มีขวัญกําลังใจ และมีความภาคภูมิใจสํานึกใน
2561-2564 ได้รับเครื่องราชอิสริย าภรณ์ฯ ร้อยละ พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงโปรด
100
เกล้าพระราชทานให้
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกราย มีขวัญกําลังใจ ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และมีความภาคภูมิใจสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกราย มีขวัญกําลังใจ และมีความภาคภูมิใจสํานึก
ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรง
โปรดเกล้าพระราชทานให้
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 1. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ได้รับ
ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ได้รับ
พระราชทานเครื่องราช-อิสริยาภรณ์และเหรียญ
พระราชทานเครื่องราช-อิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา
จักรพรรดิมาลา
2. ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุก 2. ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุก
ราย มีขวัญกําลังใจ และมีความภาคภูมิใจสํานึกใน ราย มีขวัญกําลังใจ และมีความภาคภูมิใจสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงโปรด พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงโปรด
เกล้าพระราชทานให้
เกล้าพระราชทานให้
ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
จัดประชุมคณะทํางานตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอ ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานตรวจสอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
คุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานครื่องราช
อิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 29-30ตุลาคม 2563 ณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอ ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ข้อพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานครื่องราช
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รำยกำรกิจกรรม

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
อิสริยาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1
ประสานตรวจสอบการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาก ยังไม่ได้ดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภร์
ยังไม่ได้ดําเนินการ
ติดตามรายงานผลให้ สพฐ.ทราบ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 34,390. บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
3,480 บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
ยังดําเนินกิจกรรมโครงการไม่ครบทุกกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถี ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ได้รับ
พระราชทานเครื่องราช-อิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ได้รับ
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ พระราชทานเครื่องราช-อิสริยาภรณ์และเหรียญ
21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
จักรพรรดิมาลา
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพ ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
สูง ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม ศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ได้รับ
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตาม
พระราชทานเครื่องราช-อิสริยาภรณ์และเหรียญ
พลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
จักรพรรดิมาลา
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
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ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนา
สพป. สุโขทัย เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง คุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทาน
เป็นระบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเสนอรายชื่อไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติ
สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
1. ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อ
วันที่ 29-30ตุลาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ข้อเสนอแนะของโครงกำร
(ลงชื่อ)..............
……......ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวชรัชวรินทร์ มโนฤทธิฌานนท์)
(ลงชื่อ).............................................ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางรัตนา เสนาพิทักษ์)
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แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร เชิดชูเกียรติครู ประจำปี พ.ศ.2564
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3

 ไตรมาสที่ 4

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ………80………………………………..
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1. ประชุ ม คณะกรรมการคั ด เลื อ ก ผู้ บ ริ ห าร . สพป. สุ โ ขทั ย เขต 1 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด คั ด เลื อ ก ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากร
สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 1 เพื่อรับรางวัลในโครงการต่าง ๆ จํานวนครั้ง จํ า นวน 5 ครั้ ง 2. จั ด งานวั น เกี ย รติ ย ศ เพื่ อ เชิ ด ชู
20 ครั้ง 2. จัดงานวันเกียรติยศ เพื่อเชิดชูเกียรติยศ เกียรติยศครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สถานศึ ก ษา ที่ มี ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และมีผ ลงานดีเ ด่น เป็ น ที่ ประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ระยะเวลา 2 วัน
ประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ระยะเวลา 2 วัน วั น ละ 2 รุ่ น รวม 4 รุ่ น เมื่ อ วั น ที่ 1 - 2 เมษายน
วันละ 2 รุ่น รวม 4 รุ่น
2564 โดยดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงผล ร้อยละร้อยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
งานที่ภาคภูมิใจให้กับวิชาชีพครูได้รับรางวัลจากการ ศึกษา และลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มี
คัดเลือก - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในวิชาชีพของตนเอง
และหน่วยงานทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง
มีความสุขในการปฏิบัติงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ชมเชย เชิดชูเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคม และ
ที่ร้อยละ 100จํานวน 11 รางวัล
ชุมชน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
โครงการสรรหาคัดเลือกรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
เขต 1ให้ความร่วมมือเข้ารับการคัดเลือก จํานวน 11 เข้าร่วมรับรางวัลในวันเกียรติยศประจําปี 2564 ที่
รางวัล 2. ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ หน่วยงานจัดขึ้นได้รับรางวัล จํานวน 5 รางวัล ได้แก่
ร่วมโครงการสรรหาคัดเลือกรับมอบรางวัลเชิดชู
1. รางวัลครูดีในดวงใจ 2. รางวัล OBEC AWARDS
เกียรติเข้าร่วมรับรางวัลในวันเกียรติยศประจําปี
3. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 4. รางวัลข้าราชการ
2564 ที่หน่วยงานจัดขึ้น จํานวน 11 รางวัล
พลเรือนดีเด่น 5. รางวัลคนดีศรีสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และสรรหา/คัดเลือกข้าราชการครู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
และบุคลากรทางการศึกษาและประกาศผลการ
เขต 1 ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. ประชาสัมพันธ์การ
คัดเลือก
สรรหาคัดเลือก 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คัดเลือก 3. ดําเนินการสรรหาคัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา/ประกาศผลการสรรหา
4. ส่งต่อผลงานที่ผ่านการสรรหาคัดเลือกยัง
หน่วยงานต้นสังกัดรางวัล จํานวน 5 รางวัล
จัดงานยกย่อเชิดชูเกียรติครู
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติครู คนดีศรีสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจําปี
งบประมาณ 2564 จํานวน 426 รางวัล จําแนกเป็น
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 13 รางวัล
ครูผู้สอน จํานวน 387 รางวัล บุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 9 รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ทํา
คุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 17
รางวัล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 86,730. บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
45,940 บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถี โครงการเชิดชูเกียรติครู เป็นโครงการที่พัฒนาและ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เหตุด้วยอาชีพ รับ
ราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจสําหรับ
ข้าราชการและครอบครัวดังนั้น ข้าราชการส่วนใหญ่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและประสบ
ความสําเร็จนั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยและมี
คุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นต่อๆไป และได้
เล็งเห็นความสําคัญของการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
ผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงคัดเลือกและมอบ
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รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูในด้านต่าง ๆได้ดําเนินการ
คัดเลือกเสร็จสิ้นไปแล้ว 5 รางวัล
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม แสดงผลงานที่ภาคภูมิใจให้กับวิชาชีพครูได้รับรางวัล
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ จากการคัดเลือกจํานวน 11 รางวัล
21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักในคุณค่าความเป็นวิชาชีพครู จํานวน11
รางวัล
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
สูง ตระหนักในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม แสดงผลงานที่ภาคภูมิใจให้กับวิชาชีพครูได้รับรางวัล
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตาม
จากการคัดเลือก จํานวน 11 รางวัล ดําเนินการแล้ว
พลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
เสร็จจํานวน 5 รางวัล
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักในคุณค่าความเป็นวิชาชีพครู ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติในงานวันเกียรติยศครูฯ สร้างขวัญ
กําลังใจ สร้างความศรัทธาในการประกอบวิชาชีพ
จํานวน 11 รางวัล ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 5
รางวัล
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทาง คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่กําหนด
วิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ วิชาชีพ
ระบบ
ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ดังนั้น สพป. สุโขทัย เขต 1
ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทาง
การศึกษาผ่านกิจกรรมการคัดเลือกในรางวัลต่าง ๆ
จํานวน 5 รางวัล และจัดงานวันเกียรติยศข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปี 2564 เป็น
เวลา 2 วัน
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สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
1. ประชุมคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อรับรางวัลดีเด่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติครู คนดีศรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจําปี
งบประมาณ 2564 จํานวน 426 รางวัล จําแนกเป็นประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 13 รางวัล ครูผู้สอน
จํานวน 387 รางวัล บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 9 รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 17 รางวัล
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ข้อเสนอแนะของโครงกำร
(ลงชื่อ)..............
……......ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก)
(ลงชื่อ).............................................ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางรัตนา เสนาพิทักษ์)
ภำพกิจกรรม
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แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3

 ไตรมาสที่ 4

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ………70………………………………..
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 1. ดําเนินการประชุมคณะทํางานจัดทําข้อมูลของ ผู้
เขต 1 บริ ห ารอั ต รากํ า ลั ง และดํ า เนิ น การสรรหา ขอย้ายตําแหน่งครูตามที่สํ านักงานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ กิ ด การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน
ประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 12 คน ประชุมจํานวน 1 ครั้ง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด 2. ข้าราชการครู 2. ดํ า เนิ น การประชุ ม คณะทํ า งานตรวจสอบ
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการช่วยเหลือจาก คุณสมบัติและข้อมูลของผู้ขอย้ายตําแหน่งครู ตามที่
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ทางการศึกษา
ก.ค.ศ. กําหนด ประชุมจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 คณะกรรมการฯ จํานวน 9 คน
- ครั้งที่ 2 คณะกรรมการฯ จํานวน 9 คน
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. สามารถย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่มีอัตรากําลัง
ศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 7 ราย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่ํากว่า
๗ โรงเรียน ดังนี้
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ได้รับการจัดสรรอัตรากําลัง 1.1 โรงเรียนบ้านปาวแคว อ.เมืองสุโขทัย
เพิ่มขึ้นหรือได้รับจัดสรรพนักงานราชการ ลูกจ้าง
1.2 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คําหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ชั่วคราว ทดแทนตามความขาดแคลน 2. ข้าราชการ
อ.เมืองสุโขทัย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเกิดความเข้าใจ
1.3 โรงเรียนวัดเสาหิน อ.กงไกรลาศ
รู้เท่าทันปัญหาและได้รับการแก้ไขให้เกิดสุขอย่าง
1.4 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร อ.กงไกรลาศ
ยั่งยืน
1.5 โรงเรียนบ้านป้องประชานุกูล อ.กงไกรลาศ
1.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล อ.คีรีมาศ
1.7 โรงเรียนบ้านวังไทร อ.บ้านด่านลานหอย
2. สามารถย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครู จํานวน 7 ราย 7 โรงเรียน ดังนี้
2.1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย
2.2 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ อ.เมืองสุโขทัย
2.3 โรงเรียนบ้านน้ําเรื่อง อ.กงไกรลาศ
2.4 โรงเรียนวัดกกแรต อ.กงไกรลาศ
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2.5 โรงเรียนบ้านดงเดือย อ.กงไกรลาศ
2.6 โรงเรียนบ้านวังน้ําขาว อ.บ้านด่านลานหอย
2.7 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อ.บ้านด่านลาน
หอย
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังขาด
สถานศึกษาที่มีอัตราว่าง ได้รับย้ายข้าราชการครู
เกณฑ์ ได้รับจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มขึ้นหรือได้รับ
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
จัดสรรพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทดแทน
- ตําแหน่งผู้อํานวยสถานศึกษา จํานวน 7
ตามความขาดแคลน
โรงเรียน
- ตําแหน่งครู จํานวน 7 โรงเรียน
สถานศึกษาได้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตรงตามวิชาเอกที่ต้องการ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและเกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการ
ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูละบุคลากรทาง
สถานศึกษาที่มีอัตราว่าง ได้รับย้ายข้าราชการครูและ
การศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
- ตําแหน่งผู้อํานวยสถานศึกษา จํานวน 7
โรงเรียน
- ตําแหน่งครู จํานวน 7 โรงเรียน
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาที่มีอัตราว่าง ได้รับย้ายข้าราชการครูและ
ตําแหน่งครู และผู้บริหาสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
- ตําแหน่งผู้อํานวยสถานศึกษา จํานวน 7
โรงเรียน
- ตําแหน่งครู จํานวน 7 โรงเรียน
ดําเนินภารกิจศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู ยังไม่ได้ดําเนินการ
และบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.) โดยให้
สถานศึกษาจัดทํามาตรการป้องกันภัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ.
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 145,000. บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
2,394.60 บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
-
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ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ ศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตําแหน่งครู
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ตรงตามตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและ
วิชาเอกที่ขาดแคลน ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตําแหน่งครู
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทดแทน
อัตรากําลังที่ว่างในสถานศึกษาตรงตามสาขาวิชาเอก
และความต้องการของสถานศึกษา ด้วยความเป็น
ธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อ
อัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก ศึกษามีการบริหารอย่างคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
อัตรากําลังคนมีความเหมาะสมกับสภาพอัตรากําลัง
ของสถานศึกษาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการ สามารถบริหารอัตรากําลังของข้าราชการครูและ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความ บุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรร ก.ค.ศ. กําหนด เหมาะสมกับสภาพอัตรากําลัง ของ
มาภิบาล
สถานศึกษา
สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
สามารถดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดังนี้
1. ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1.1 โรงเรียนบ้านปาวแคว อ.เมืองสุโขทัย
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1.2 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คําหมื่นปทุมานุสสรณ์) อ.เมืองสุโขทัย
1.3 โรงเรียนวัดเสาหิน อ.กงไกรลาศ
1.4 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร อ.กงไกรลาศ
1.5 โรงเรียนบ้านป้องประชานุกูล อ.กงไกรลาศ
1.6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล อ.คีรีมาศ
1.7 โรงเรียนบ้านวังไทร อ.บ้านด่านลานหอยและ
2. ตําแหน่งครู จํานวน 7 โรงเรียน ดังนี้
2.1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย
2.2 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ อ.เมืองสุโขทัย
2.3 โรงเรียนบ้านน้ําเรื่อง อ.กงไกรลาศ
2.4 โรงเรียนวัดกกแรต อ.กงไกรลาศ
2.5 โรงเรียนบ้านดงเดือย อ.กงไกรลาศ
2.6 โรงเรียนบ้านวังน้ําขาว อ.บ้านด่านลานหอย
2.7 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม อ.บ้านด่านลานหอย
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ข้อเสนอแนะของโครงกำร
(ลงชื่อ)................................ใ……......ผู้รับผิดชอบโครงการ
(น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยรังษี)
(ลงชื่อ).............................................ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางรัตนา เสนาพิทักษ์)
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แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร สำหรับผู้บริหำร
และบุคลกรทำงกำรศึกษำ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ………100………………………………..
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1. ร้อยละผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
1. ร้อยละผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
ร่วมประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ร่วมประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ร้อยละหัวหน้าศูนย์ประถมศึกษาอําเภอ/ประธาน 2. ร้อยละหัวหน้าศูนย์ประถมศึกษาอําเภอ/ประธาน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ง
3. ร้อยละทีมบริหารเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 3. ร้อยละทีมบริหารเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. ร้ อยละเจ้ าหน้ าที่ ใ นสั ง กั ดเข้า ร่ ว มประชุ ม อย่ า ง 4. ร้อยละเจ้าหน้ าที่ ใ นสั ง กั ดเข้า ร่ว มประชุ ม อย่ า ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
1. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 1. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับทราบนโยบายของ สพป.สท.1,จังหวัด,สพฐ.
ได้รับทราบนโยบายของ สพป.สท.1,จังหวัด,สพฐ.
และกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา และ และกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา และ
นํานโยบายสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทาง นํานโยบายสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปใน
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกัน
2.ร้อยละ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 2.ร้อยละ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี
ข้าราชการมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี
สร้างเสริมความสามัคคี
สร้างเสริมความสามัคคี
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้า
1. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ได้รับทราบนโยบายของ สพป.สท.1,จังหวัด,สพฐ.
2. ร้อยละหัวหน้าศูนย์ประถมศึกษาอําเภอ/ประธาน และกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา และ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
นํานโยบายสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทาง
เดือนละ 1 ครั้ง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปใน
3. ร้อยละทีมบริหารเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ทิศทางเดียวกัน
ประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
4. ร้อยละเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง

ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2.ร้อยละ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี
สร้างเสริมความสามัคคี
ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ดําเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน
3 ครั้ง
2.จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ได้ดําเนินการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ศึกษาสัญจร 4 อําเภอ จํานวน 1 ครั้ง
ทางการศึกษา จํานวน 1,850 คน สัญจร 4 อําเภอ
จํานวน 1 ครั้ง
4.ประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.สท.1
ได้ดําเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ สพป.สท.1 ณ
ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สท.1 เพื่อ
ชี้แจงนโยบาย ผอ.สพป.สท.1
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 145,000. บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
2,394.60 บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น การปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสําหรับวิถี โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ปรับปรุง
โครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
เพิ่มคุณภาพการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากุล มี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 ได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ทักษะที่จําเป็นของโลก ศตวรรณที่ 21 มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ บริหารงานของผูบ้ ริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่าง ทางการศึกษา ช่วยให้การนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิได้
มีประสิทธิผล มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รบั
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาํ เป็นใน
ชีวิต
ศตวรรษที่ 21 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
ทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ เขต 1 ให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ศักยภาพตามมาตรฐานนักเรียนได้รับการศึกษาที่มี
อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพตามมาตรฐาน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
การปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ปรับปรุง
โครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
เพิ่มคุณภาพการศึกษา
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
เป้ำหมำยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฯ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
การพัฒนาการเรียนรู้
ได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ช่วยให้การนํานโยบายสู่การปฏิบัติได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ผลการดําเนินงานของโครงการรายไตรมาสที่ 2 ได้กําหนดกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม สามารถ
ดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดได้ จํานวน 3 กิจกรรม สําหรับกิจกรรมที่ 3 ยังไม่ได้ดําเนินกิจกรรม เนื่องจาก
อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ข้อเสนอแนะของโครงกำร
(ลงชื่อ)........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางชุลีกร นิธิวรรณกุล)
(ลงชื่อ)........................................................ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางสาวทิพย์วรรณ คล่ําคง)
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แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร ส่งเสริมสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ………50………………………………..
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1.ตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 1. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วน
ของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ของ ราชการ สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 127 แห่ง และ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด จํ า นวน 127 แห่ ง และของ ของ สพป.สุโขทัย เขต 1 รายไตรมาสที่ 2
สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 2. ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก
เขต 1 เป็นรายไตรมาส จํานวน 4 ครั้ง
องค์การบริ หารส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดโครงการอาหาร
2.ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการ กลางวัน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา
ตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 5 แห่ง
จํานวน 30 แห่ง ๆ ละ 2 วันทําการ
3. ตรวจสอบการดําเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา
3.รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา จํานวน
ตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 แห่ง
เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญั ติ
จํานวน 3 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั สดุภ าครัฐ พ.ศ.
2560 ทั้งสรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา จํานวน
8 แห่ง
5. ให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา
ในสังกัด และ สพป.สุโขทัย เขต 1
6. ประสานงานกับ สพฐ. และหน่วยงานอื่นๆ
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
1.หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่
1. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 1
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สามารถ
สามารถตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายค่า
ตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 127
ของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ของ แห่ง และของ สพป.สุโขทัย เขต 1 รายไตรมาสที่ 2
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 127 แห่ง และของ
ได้อย่างครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่ สพฐ.กําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
2. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 1
เขต 1 ได้อย่างครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่
สามารถตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจําปี
กําหนด
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ สพฐ. ได้อย่าง
ครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่ สพฐ.กําหนด
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2.หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สามารถ
ตรวจสอบและรายงานสรุปผลการตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 ครั้ง
ได้อย่างครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี)
2.ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
3.รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 1
สามารถตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี)
5.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 1
สามารถตรวจสอบและรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ สพฐ.

ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด และของ
สพป.สุโขทัย เขต 1
2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดตามแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 3. รายงานสรุปผลการตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
ศึกษาวิเคราะห์แผนการตรวจสอบภายในประจําปี สพป.สุโขทัย เขต 1 ศึกษาวิเคราะห์แผนการ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงาน
ตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ประเมินความ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัด เพื่อ
ตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจําปี
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่
สุโขทัย เขต 1
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย
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รำยกำรกิจกรรม
ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วน
ราชการ (ตามนโยบายรัฐบาล) การดําเนินงานเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อ
จัดโครงการอาหารกลางวัน การดําเนินงานเงิน
รายได้สถานศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
สรุปผลการตรวจสอบ

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบ 6 เดือน)

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีระบบ
ควบคุมภายในที่รัดกุม
1. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วน
ราชการ สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 127 แห่ง และ
ของ สพป.สุโขทัย เขต 1 รายไตรมาสที่ 2
2. ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดโครงการอาหาร
กลางวัน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา
จํานวน ๕ แห่ง
3. ตรวจสอบการดําเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา
พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา จํานวน
๕ แห่ง
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ทั้งสรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา จํานวน
8 แห่ง
5. ให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา
ในสังกัด และ สพป.สุโขทัย เขต 1
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานรายได้
สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในรอบ 6 เดือน
รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 67,580. บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
4,456 บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
ดําเนินกิจกรรมโครงการยังไม่ครบ
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมี
มิชอบ
การบริหารที่มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กร
ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทํา
ให้ประเทศไทยปลอดการทุจริต
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบส่งผลให้คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ สพฐ.และประเทศลดลง
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มี สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญ ภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอและ
ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องกํากับดูแลด้วยตนเอง
ถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้อง
กํากับดูแลด้วยตนเอง ติดตามการปฏิบัติงานการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มี
ระบบควบคุมภายในที่รัดกุม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
เป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
แห่งชำติ ฉบับที่ 12
มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
สพป.สุโขทัย เขต 1 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อํานาจและมี ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
ส่วนร่วมจากประชาชน
กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
1. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุโขทัย เขต 1 สามารถตรวจสอบและรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ใน
ไตรมาส 2 ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 127 แห่ง และของ สพป.สุโขทัย เขต 1
2. ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวัน
พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา จํานวน 5 แห่ง
3. ตรวจสอบการดําเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาพร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา จํานวน 5แห่ง
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุปผลการตรวจสอบ สถานศึกษา จํานวน 8 แห่ง
5. ให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษาในสังกัด และ สพป.สุโขทัย เขต 1
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามโครงการที่กําหนดได้
ข้อเสนอแนะของโครงกำร จัดทําคู่มือและแผนส่งให้โรงเรียนเป็นแนวทางการดําเนินงาน
(ลงชื่อ)...................
..........................ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นายภิญโญ บุญมา)
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แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 80
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1.จัดประชุมคณะทํางานยกร่างแผนปฏิบัติการ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 33 คน เพื่อ เขต 1 มี ก รอบแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
กําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพศึกษาใน การศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้กับ
การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาและ บุคลากรใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนงาน
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
โครงการพัฒนาคุณการศึกษา ประจําปีงบประมาณ
2.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนงาน
พ.ศ.2564 ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อจัดทําเพื่อจัดทําร่าง
พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่บุคลากรจัดทํา
เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก าร
แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เห็นชอบ
พ.ศ.2564 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
ศึกษาธิการจังหวัดต่อไปเป้าหมายเชิงผลลัพธ์
สพป.สุโขทัย เขต 1
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโ ขทัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 128 แห่ง มี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 128 แห่ง มี
กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐา น กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ บ ริ ห ารและบุ คลการทางการศึ กษา และผู้ มีส่ ว น ผู้ บริห ารและบุคลการทางการศึ กษา และผู้ มีส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ ง กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย เกี่ ย วข้ อ ง กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย
นวั ต กรรมการพั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งยั่ ง ยื น ของ นวัตกรรม 4 สร้างการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โ ขทัย ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เขต 1 เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้เป็น สุโขทัย เขต 1 เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น
สอดคล้องกับความต้องการของพื้น ที่และนโยบาย พื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
น โ ย บ า ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

39

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีกรอบ
ทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา สามารถบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพต่อ
ผู้เรียน และสามารถสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภทให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มติ
เห็นชอบ แผนแผนปฏิบัติประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 บุคลากรสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ
สถานศึกษา มีกรอบกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลการทาง
การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย นวัตกรรม 4 สร้างการพัฒนา
การศึกษาอย่างยั่งยืน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อให้
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างแผนปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานเขตพื้นที่ เขต 1 มีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
การศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วย
นวัตกรรม 4 สร้างพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้กับ
บุคลากรใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณการศึกษา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจําปี
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานโครงการในการ
งบประมาณ พ.ศ.2564
จัดทําร่างแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่อไป
เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
2564 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
เขต 1 เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
กศจ.
พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
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รำยกำรกิจกรรม

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เขต 1 มี
มติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
จัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
พ.ศ.2564
เขต 1 จัดทํารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มอบให้กับกลุ่ม
งาน บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม เพื่อใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ ไม่ได้ดําเนินการจัดประชุมกํากับติดตามเนื่องจากการ
การประจําปี
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้วิธี
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนที่
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 55,240 บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
9,860 บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้จัดประชุมกํากับติตตาม แต่ใช้
วิธีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนที่ทาง
ระบบ Myoffice และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ
งบประมาณในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการมีไม่เพียงพอ บางกิจกรรมจึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ เขต 1 มีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้น
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
นวัตกรรม 4 สร้างการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 เพื่อมุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
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ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
มีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา และผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
นวัตกรรม 4 สร้างการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ให้กับบุคลากรใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนงานโครงการในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่
จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทํางานร่วมกัยผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มี
นิสัยใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น การบริหารจัดการการเงินการคลัง
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
มีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา และผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
นวัตกรรม 4 สร้างการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ให้กับบุคลากรใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนงานโครงการในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จาํ เป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนสิ ยั ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
มีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา และผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
นวัตกรรม 4 สร้างการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
เพื่อมุ่งให้นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็น
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คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
มีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา และผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
นวัตกรรม 4 สร้างการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
เพื่อมุ่งให้นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21
ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความ มีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา และผู้มสี ่วน
มาภิบาล
เกี่ยวข้อง กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
นวัตกรรม 4 สร้างการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 128 แห่ง
มีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุ
คลการทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นวัตกรรม 4 สร้างการพัฒนา
การศึกษาอย่างยั่งยืน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และ
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ในการดําเนินงานสพป.สุโขทัย เขต 1 มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการการดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้
ข้อเสนอแนะของโครงกำร
พิจารณาให้ดําเนินกิจกรรมโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ตามโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ก่อน และบูรณาการกิจกรรมโครงการที่มีกิจกรรมคล้ายกัน เป้าหมายเดียวกัน เข้า
ด้วยกัน
(ลงชื่อ)............
..................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นางวาริน นะริน)
(ลงชื่อ)...................... ............................ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางรจนา พ่วงพี.)
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ภำพถ่ำยกิจกรรม
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แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 100
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
บุคลากรทุกกลุ่มของ สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมมือกัน บุคลากรในสั งกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 จํานวน 71
ดําเนินกิจกรรม 5 ส (สะสางสะดวก สะอาด
คน มีส่วนร่วมมือในการดําเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสารและ สะสะอาด สวยงามขึ้น ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสาร
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
ในการพัฒนางานให้มาตรฐานสํานักงาน
บุคลากรในการพัฒ นางานให้ ม าตรฐานสํ า นั ก งาน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน สพป.สท.1 มีส่วนร่วม 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน สพป.สท.1 มีส่วน
ในการดําเนินกิจกรรม 5 ส
ร่วมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส
2. สถานทีทํางาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. สถานทีทํางาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการให้ของบุคลากรใน
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการให้ของบุคลากรใน
สํานักงานในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐานสํานักงาน สํานักงานในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐานสํานักงาน
ผู้มาขอรับบริการมีความพึ่งพอใจในระดับดี
ผู้มาขอรับบริการมีความพึ่งพอใจในระดับดี
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
ประชุมบุคลาร สพป.สุโขทัย เขต 1 จํานวน 71 คน บุคลากรใน สพป.สุโขทัย เขต 1 จํานวน 71 คน
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการ
ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบาย
ดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 5 ส สุข การดําเนินงาน มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการ
สันต์ วันร่วมใจ กําหนดพืน้ ที่และมอบหมายความ ดําเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ และร่วมกัน
รับผิดชอบในการดําเนินงาน
รับผิดชอบพื้นที่ในการทําความสะอาดตามกิจกรรม
5ส
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รำยกำรกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

ติดตามผลการดําเนินงาน

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 จํานวน 71 คน ร่วมใจ
การทําความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
แนวทางห้าศอทําให้สถานที่ทํางานสะอาดได้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดําเนินการติดตามสภาพหลังการดําเนินงานกิจกรรม
ห้าศอบิ๊กคลีนนิ่งเดย์บริเวณสปอสุโขทัยเขตหนึ่งและ
ภายในอาคารสํานักงานพบว่าบริเวณสํานักงาน
สะอาดสวยงามภายในอาคารและกลุ่มงานมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการปฎิบัติงานและการ
ให้บริการของบุคลากรในสํานักงาน

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 7,100 บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
6,900 บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาดได้ จํานวน 200 บาท เนื่องจาก
บุคลากรนําอุปกรณ์ในการทําความสะอาดมาเอง
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
ชำติ
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ บุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคนมีส่วน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ร่วมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
วัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิ
สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บาล
สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสารและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ
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ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
บุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคนมีส่วน
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ร่วมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสารและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
บุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคนมีส่วน
และมีความคล่องตัว
ร่วมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสารและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการ บุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคนมีส่วน
แข่งขันของประเทศ
ร่วมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสารและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
เป้ำหมำยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฯ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่ม บุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคนมีส่วน
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
สภาพภูมิอากาศ
สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสารและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ
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สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
บุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม 5 ส สุขสันต์ วันร่วมใจ
สพป.สุโขทัย เขต 1 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสารและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการพัฒนางานให้ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ข้อเสนอแนะของโครงกำร
(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางยุพิน พงษ์ปรีชา)
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ภำพถ่ำยกิจกรรม
3
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แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3

 ไตรมาสที่ 4

ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ………60………………………………..
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1. ดํ า เนิ น รายการ“เสมาปริ ท รรศน์ ” ทางสถานี 1. จัดรายการวิทยุจํานวน 30 ครั้ง
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย ทุก 2. จัดซื้อหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ (จันทร์ – ศุกร์)
วันพฤหัสบดีตลอดปี จํานวนทั้งสิ้น 52 ครั้ง
จํานวน 300 ฉบับ
2.จั ด ซื้ อ นสพ. วั น ละ 2 ฉบั บ ตลอดปี เพื่ อ ให้ 3. ยังไม่ได้ดําเนินการ
ข้าราชการสํานักงานและผู้ติดต่อราชการ ได้ติดตาม 4. ยังไม่ได้ดําเนินการ
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
5. เผยแพร่วารสารข่าว จํานวน 6 ครั้ง
3.ร่วมลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ปี 6. ดําเนินการแล้วเสร็จ
ละ 3 ครั้ ง ๆ ละ 2 ฉบั บ เพื่ อ แสดงออกถึ ง ความ 7. ดําเนินการแล้วเสร็จ
จงรักภักดี
8. ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.อบรมผู้ ทําหน้ าที่ป ระชาสั ม พัน ธ์โ รงเรี ย น 1 ครั้ง 9. ดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน 130 คน ระยะเวลา 1 วัน เพื่อให้ความรู้ใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เหมาะสม
5.จัดทําวารสารข่าว เดือนละ 1 ครั้ง เผยแพร่ไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Obec)
6.จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงาน
ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุโขทัย เขต 1 จํานวน 1 ป้าย
7.จัดทํามาสคอตประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 2 ตัว
8.จัดทําสติกเกอร์มาสคอตประจําสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 15 ชุด
เพื่ อ ติ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ก ลุ่ ม งานต่ า ง ๆ และจุ ด ที่
เหมาะสมบนสํ านั ก งา นเ ข ต พื้ น ที่ กา ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
9.จัดทําสแตนดี้ไดคัตมาสคอตประจําสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 2
ตัว
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เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1.ผู้อํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา หน่วยงานราชการอื่น ผู้ปกครอง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.กิจกรรม ผลงานของหน่วยงานสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ
หลายแขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ สื่อโซเชียล ทําให้เป็นที่รู้จักของประชาชน
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 3.ผู้
เข้ารับการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งการ
เขียนข่าว การถ่ายภาพ รูปแบบการนําเสนอข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. จัดรายการวิทยุ 52 ครั้ง
2. หนังสือพิมพ์ 730 ฉบับ
3. เครือข่ายประชา สัมพันธ์ 130 คน
4. จํานวนมาสคอต 2 ตัว
5. วารสารประชาสัมพันธ์ 12 ครั้ง
6. ป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหาร 1 ป้าย
7. สติกเกอร์มาสคอตประจําสํานักงาน 30 ชิ้น
8. สแตนดีไดคัตมาสคอตประจสํานักงาน 2 ตัว
9. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
และทั่วถึง
10. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งการเขียนข่าว การถ่ายภาพ
รูปแบบการนําเสนอข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา หน่วยงานราชการอื่น ผู้ปกครอง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. กิจกรรม ผลงานของหน่วยงานสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ
หลายแขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ สื่อโซเชียล ทําให้เป็นที่รู้จักของประชาชน
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 3. ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ

ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. จัดรายการวิทยุจํานวน 30 ครั้ง
2. หนังสือพิมพ์ (จันทร์ – ศุกร์) 300 ฉบับ
3. ยังไม่ได้ดําเนินการ
4. มาสคอต 2 ตัว
5. วารสารประชาสัมพันธ์ 6 ครั้ง
6. ป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหาร 1 ป้าย
7. สติกเกอร์มาสคอต 30 ชิ้น
8. สแตนดีไดคัต 2 ตัว
9. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง
และทั่วถึง
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ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
ผลิตรายการ “เสมาปริทรรศน์” ทางสถานี
1. จัดรายการวิทยุจํานวน 30 ครั้ง
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
FM 93.75 MHz
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร โดยจัดซื้อ
จัดทําวารสารข่าว เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง
หนังสือพิมพ์รายวัน ร่วมลงนามถวายพระพร
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สมเด็จ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช สุโขทัย เขต 1 จํานวน 1 ป้าย จัดทํามาสคอตประจํา
ชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ในรัชกาลที่ 10)
เขต 1 จํานวน 2 ตัว จัดทําสติกเกอร์มาสคอตประจํา
จัดทําวารสารข่าว จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
การบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 1 จํานวน 15 ชุด จัดทําสแตนดี้ไดคัต มาส
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1จัดทํามาสคอตประจํา
คอตประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 2 ตัว
เขต 1 จัดทําสติกเกอร์มาสคอตประจําสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดทําส
แตนดี้ไดคัต มาสคอตประจําสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรในระบบ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 87,900. บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
23,500 บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร คือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ โครงการที่เชื่อมโยงการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 และ หน่วยงานในสังกัด มีหลายระดับ
มีทั้งกระบวนการ ผลการดําเนินงาน ที่จําเป็นต้อง
ได้รับการประสานงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
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หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความ
เคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่าง ๆ
ตลอดเวลา เนื่องจากการประชาสัมพันธ์มี
ความสําคัญในการช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทํา
ให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและฝ่ายบริหาร
รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น ทําให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาใน
องค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร คือ
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
โครงการที่เชื่อมโยงการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 และ หน่วยงานในสังกัด มีหลายระดับ
มีทั้งกระบวนการ ผลการดําเนินงาน ที่จําเป็นต้อง
ได้รับการประสานงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ
ให้การบริการหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาต่าง ๆ ตลอดเวลา เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์มีความสําคัญในการช่วยสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ทําให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน
และฝ่ายบริหาร รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และ
สร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น ทําให้เกิดความ
เชื่อถือศรัทธาในองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น การปรับสมดุลภาครัฐ
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
กิจกรรม ผลงานของหน่วยงานสามารถเข้าถึง
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่าง
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ หลาย
เหมาะสม
แขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
โซเชียล ทาให้เป็นที่รู้จักของประชาชน เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะมีส่วนร่วม
ในการสร้างทัศนคติที่ดี ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับคน
ในสังคม
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ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 ได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กรขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสาร สร้างความรู้ความ
เข้าใจ ในการดําเนินงานของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้กับ
หน่วยงานในสังกัด ภาคเอกชน และประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึงถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้
เขต 1 จึงได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการ ภาพลักษณ์องค์กรขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสาร สร้าง
สนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพ ความรู้ความเข้าใจ ในการดําเนินงานของ สํานักงาน
การจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมาย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการ ให้กับหน่วยงานในสังกัด ภาคเอกชน และประชาชน
ศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐาน ได้ทราบอย่างทั่วถึงถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะหลักของผู้เรียน
สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
1. จัดรายการวิทยุจํานวน 30 ครั้ง 2. จัดซื้อหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ (จันทร์ – ศุกร์) จํานวน
300 ฉบับ 3. เผยแพร่วารสารข่าว จํานวน 6 ครั้ง 4. ผู้อํานวยการสถานศึกษาสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา หน่วยงานราชการอื่น ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5. กิจกรรม ผลงานของหน่วยงานสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ หลายแขนง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียล ทําให้เป็นที่รู้จักของ
ประชาชน เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
มีบางกิจกรรมที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ บางกิจกรรมยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
มาตรลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ข้อเสนอแนะของโครงกำร
(ลงชื่อ)............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางวัลยา พกามาศ ชํานิ)
(ลงชื่อ)........................................................ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางสาวทิพย์วรรณ คล่ําคง)
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แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 40
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1. จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 67
คน เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มการรั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา จํานวน 5 ครั้งๆ ละ 1 วัน
2. จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 30
คน นําเสนอผลงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 5 ครั้งๆ ละ 1 วัน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต
1 ดําเนินการจัดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการ
รับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายต่า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จํานวน 2 ครั้ง

เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. บุ ค ลากรทางการศึกษา สั ง กัด สํ านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่เข้าร่วมประชุม
ทุ ก คนได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ นโยบายการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 สามารถนํานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานเชิงประจักษ์
สามารถนําผลงานไปพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติได้

สพป. สุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ดํ า เนิ น จั ด ทํ า รายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตรวจราชการกรณีปกติ 11 นโยบาย และการตรวจ
ราชการกรณีพิเศษ จํานวน 2 นโยบาย
ยังไม่มีการดําเนินการ

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1. ร้อยละ 85 ของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ และนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ
2. ร้อยละ 85 ของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถนํานโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานเชิงประจักษ์ สามารถนํา
ผลงานไปพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดี

ยังไม่มีการดําเนินงาน
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ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
1. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจ
สพป. สุโขทัย เขต 1 ดําเนินการจัดการประชุมเพื่อ
ราชการ
เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการไปแล้ว
ทั้งหมด 2 ครั้ง
2. ประชุมนําเสนอผลงาน ตามนโยบายของ
ยังไม่มีการดําเนินการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 70,600 บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

19,520 บาท

สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ยังจัดกิจกรรมไม่ครบตามจํานวน
อีกทั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จําเป็นต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ
การเว้นระยะห่างทางสังคม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถี สพป. สุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ดํ า เนิน จั ด ทํ า รายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตรวจราชการกรณีปกติ 11 นโยบาย และการตรวจ
ราชการกรณีพิเศษ จํานวน 2 นโยบาย
ยังไม่มีการดําเนินการ

ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
สพป. สุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ดํ า เนิ น จั ด ทํ ารายงานผลการ
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รอบที่ 1 ปี ง บประมาณ พ.ศ.
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี 2564 การตรวจราชการกรณีปกติ 11 นโยบาย และ
การตรวจราชการกรณีพิเศษ จํานวน 2 นโยบาย
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยังไม่มีการดําเนินการ
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ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี สพป. สุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ดํ า เนิน จั ด ทํ า รายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลก
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
การตรวจราชการกรณีปกติ 11 นโยบาย และการตรวจ
ต่อเนื่องตลอดชีวิตที่ดีขึ้น
ราชการกรณีพิเศษ จํานวน 2 นโยบาย
ยังไม่มีการดําเนินการ

ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา

สพป. สุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ดํ า เนิ น จั ด ทํ า รายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตรวจราชการกรณีปกติ 11 นโยบาย และการตรวจ
ราชการกรณีพิเศษ จํานวน 2 นโยบาย
ยังไม่มีการดําเนินการ

สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
สพป. สุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ ดํ า เนิ น จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจราชการกรณีปกติ 11 นโยบาย และการตรวจ
ราชการกรณีพิเศษ จํานวน 2 นโยบาย
ยังไม่มีการดําเนินการ

ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะของโครงกำร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ).............เสาวลพ เดาวเรส.................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางเสาวลพ เดาวเรส)
(ลงชื่อ)................รจนา พ่วงพี....................ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางรจนา พ่วงพี)

56

ภำพถ่ำยกิจกรรม
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แบบรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี
 งบเฉพาะกิจ
ชื่อโครงกำร กำรประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบประมำณ ประจำปี 2564
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรประจำไตรมำส
 ไตรมาสที่ 1
 ไตรมาสที่ 2
 ไตรมาสที่ 3
 ไตรมาสที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ณ ปัจจุบัน ร้อยละ………50………………………………..
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยและตัวชี้วัดโครงกำร
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
จัดประชุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการแลการ จัดประชุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการแลการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับข้าราชการและบุคลากรใน เบิกจ่ายงบประมาณให้กับข้าราชการและบุคลากรใน
สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โ ขทัย
เขต 1 จํานวน 3 ครั้ง
เขต 1 จํานวน 1 ครัง้
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ควำมก้ำวหน้ำต่อเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์
(Outcome)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
1. งบดําเนินงาน ร้อยละ 40.26 2. งบเงินอุดหนุน
เขต 1 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ร้อยละ 100 3. งบลงทุน ร้อยละ 12.71 4. งบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. งบ
รายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.76
ดําเนินงาน ร้อยละ 95 2. งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 99
3. งบลงทุน ร้อยละ 40 4. งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ
95
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ควำมก้ำวหน้ำต่อดัชนีตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1.ร้อยละของข้าราชการและบุคลากรในสํานักงาน 1. ข้าราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้า การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้าร่วม
ร่วมประชุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการ และ ประชุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติราชการ และการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่าย
เบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้
งบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
เป็นไปตามกรอบระยะเวลา เป้าหมาย และแผนการ
เป้าหมาย และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กําหนด ใช้จ่ายงบประมาณที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ 95.65
2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขต งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 - งบ
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 2.1 งบ
ดําเนินงาน ร้อยละ 95 - งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 99 ดําเนินงาน ร้อยละ 40.26 2.2 งบเงินอุดหนุน ร้อย
- งบลงทุน ร้อยละ 40 - งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 95 ละ 100 2.3 งบลงทุน ร้อยละ 12.71 2.4 งบ
รายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.76
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ควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมตำมแผนงำนประจำไตรมำส
รำยกำรกิจกรรม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
ประชุมกํากับ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติราชการ และ
ประชุมกํากับ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติราชการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบ
เป้าหมาย และแผน การใช้จ่ายงบประมาณที่กําหนด
ระยะเวลา เป้าหมาย และแผน การใช้จ่าย
จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้อง
งบประมาณที่กําหนด จํานวน 3 ครั้ง
ประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี
พ.ศ.2564 ของ สพป.สุโขทัย เขต 1

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี
พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ณ สิ้นไตรมาส 1

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจำไตรมำส
จํานวนงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 33,120 บาท
จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
17,459 บาท
สำเหตุที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผน
ยังดําเนินกิจกรรมโครงการไม่ครบ
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประจำไตรมำส
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็น
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
กิจกรรมการกํากับ ติดตามผลความก้าวหน้าและ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานบริหารงบประมาณใน
การบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความคุ้มค่า
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนแม่บท
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1 ดําเนินโครงการจัดการประชุม
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
ประจําปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อติดตาม ประเมินผล
ความก้าวหน้าและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่
สําคัญ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานให้
สามารถสะท้อนถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตาม
เป้าหมายในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยแผนย่อย ประเด็น การบริหารจัดการการเงินการคลัง
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำยของแผนย่อย
แผนงาน/โครงการ ภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของ
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นคนและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
การศึกษา แก้ไขปัญหาการทุจริต การทํางานภาครัฐ
สภาพแวดล้อมภาครัฐ โดยมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 สิ้นไตรมาสที่ 1 ดังนี้ 1. งบดําเนินงาน ร้อยละ
40.26 2. งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 100 3. งบลงทุน
ร้อยละ 12.71 4. งบรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.76
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนปฏิรูปประเทศ
เป้ำหมำยของแผนปฏิรูปประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
สพป. สุโขทัย เขต 1 จัดการประชุมเพื่อเพิ่ม
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ประจําปี
ประสิทธิภาพ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมการกํากับ
ติดตามผลความก้าวหน้าและผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ดำเนินกำรกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
เป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ผลกำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
แห่งชำติ ฉบับที่ 12
มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
สพป. สุโขทัย เขต 1 ดําเนินการจัดประชุมกํากับ
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อํานาจและมี ติดตามการปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่วนร่วมจากประชาชน
เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานได้ตามเป้าหมายในภาพรวมของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ณ
สิ้นไตรมาส 1
สรุปผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ดําเนินการจัดประชุม กํากับ ติดตามการปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จํานวน 1 ครั้ง เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลดําเนินงานที่
สําคัญ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานได้ตามเป้าหมายในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ณ สิ้นไตรมาส 1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการ
ข้อเสนอแนะของโครงการ
(ลงชื่อ)..............นิสา จันทร์นา……......ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวนิสา จันทร์นา)
(ลงชื่อ)...............ดารารัตน์ นิคม........ผู้อํานวยการกลุ่ม
(นางดารารัตน์ นิคม)

