แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558 )
ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2558 )
ของ
( / ) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2
( ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพฐ.
( ) ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท.
1. ข้าพเจ้า นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช อายุตัว 57 ปี วุฒิ คุรุศาสาสตรบัณฑิต , ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการอันดับ คศ.3 ตาแหน่งเลขที่ 52 ขั้น 55,570 บาท
อาศัยเบิกเงินเดือนอันดับ - ขั้น - บาท เกษียณเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เลขประจาตัวประชาชน 3-4405-00582-70-1
3. ในรอบครึ่งปีที่แล้วมามีวันลากิจ - วัน ลาป่วย - วัน รวม - ครั้ง - วัน
4. ในครึ่งปีที่แล้วมา
ก. ได้รับอนุญาตไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
ตั้งแต่วนั ที่ - เดือน - พ.ศ. ข. กลับจากลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ - เดือน - พ.ศ. 5. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน
ก. ( ) ถูกลงโทษทางวินัย
( / ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัย
ข. ( ) ถูกฟ้องคดีอาญา
( / ) ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา
6. สรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สาคัญ ๆ โดยย่อ
สรุปผลงานการปฏิบัติงานของนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ได้บริหาร จัดการศึกษาโดยการส่งเสริม สนับสนุน แนะนา ให้คาปรึกษา และงบประมาณสนับสนุน
โรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีผลเชิงประจักษ์ ดังนี้
1. รางวัลระดับประเทศ
1.1 รางวัลเกียรติยศ โล่พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ ตามรอย “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน “ ระดับประเทศ เป็นโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เยาวชนไทยทาดีถวายในหลวงของโรงเรียนบ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2 โดยความร่วมมือกับกลุ่ม
กัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ศูนย์
คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และสถาบันอาศรมศิลป์ ชุมชน วัด คณะครู นักเรียน หน่วยงานทุกภาคส่วน ใน
ปีงบประมาณ 2557 มีโรงเรียนได้รับรางวัลดังกล่าวจานวน 3 โรงเรียน

1.2. รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ซึ่ง สพฐ. จัดภายใต้กรอบ
แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ นิทรรศการนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปะการแสดง ใน 8 กลุ่มสาระ
ประเทศ ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนเรียนร่วม และนักเรียนเฉพาะความพิการ รวมทั้งสิ้น 673 กิจกรรม จากตัวแทนใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์
1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม
เขต 2 ได้รับรางวัลจานวน 6 รายการ ดังนี้
1.1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
ป.1 - ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาเภอนาหว้า
1.2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1 – ม.3
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาเภอนาหว้า
1.3) อันดับที่ 5 เหรียญทอง การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1 – ม.3 โรงเรียนบ้านเสาเล้า อาเภอโพนสวรรค์
1.4) อันดับที่ 7 เหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1 – ม.3 โรงเรียนบ้านสามัคคี อาเภอนาหว้า
1.5) อันดับที่ 10 เหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ป.1 – ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาเภอนาหว้า
1.6) อันดับที่ 7 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี อาเภอนาหว้า

2.รางวัลระดับภูมิภาค
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64
มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 2 ได้รับรางวัลจานวน 6 รายการ ดังนี้
2.1) ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
ป.1 - ป.3 โรงเรียนบ้านนาหว้า อาเภอนาหว้า
2.2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1 – ม.3
โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาเภอนาหว้า
2.3) รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1 – ม.3 โรงเรียนบ้านเสาเล้า อาเภอ
โพนสวรรค์
2.4) รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1 – ม.3 โรงเรียนบ้านสามัคคี อาเภอนาหว้า
2.5) รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่อง
ทางร่างกายฯ ป.1 – ป.6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร อาเภอนาหว้า
2.6) รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
อาเภอนาหว้า

3.การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้มีวิถี
ชีวิตตามค่านิยม 12 ประการ โดยบูรณาการร่วมคุณลักษณะ 5 ประการของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ต้นแบบนาร่อง
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติงานภายใต้ธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยมีประชุม
อบรมการคัดเลือกผู้บริหาร ครู นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและโรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต และเร่งพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงานใน สพป.นครพนม เขต 2 ให้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และ Best Practices
ตามขอบข่ายภารกิจงานที่ สพฐ. กาหนด

4.สพป.นครพนม เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

5. โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนักเรียนวัยเสี่ยงใน
สถานศึกษา ปีจาปีงบประมาณ 2557
สพป.นครพนม เขต 2 จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูแกนนาที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา หรือครู
แกนนาที่รับผิดชอบงานพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครู
แกนนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา จานวน 186 คน/185 โรง

6. โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพป.นครพนม เขต 2 จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กลุ่มเป้าหมาย ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จานวน 108 คน ผู้กากับหมู่ลูกเสือ จานวน 18 คน ผลที่ได้รับ นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การปฏิเสธที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นแกนนาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
คนอื่นในโรงเรียนได้

ขอรับรองรายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

(นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช)
ผอ.สพป.นครพนม เขต 2

