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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

 ส านัก งาน เขต พื้นที ่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ าน าจหน้าที่ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ รื ่อ งกา รแบ่ง ส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                       
พ.ศ. 2553 ซึ่งระบุให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
       1.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามท่ีก าหนดใน
มาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.3 ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 
    1.4 รับผิดชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
        2. ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    2.1 จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
    2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวกล่าว  
    2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.4 ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.6 ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.8 ประสาน ส่ ง เสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น                   
รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
ในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            2.9 ด าเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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          2.10 ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
          2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ เอกชน               
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          2.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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      คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ      
       ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถานศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษา 
         ขั้นพื้นฐาน 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
             (กศจ.) 
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ขอบข่ายภาระงาน 

ส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ  
     (ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
     (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
     (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
     (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
     (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
     (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ  
     (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
๒.  กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
     (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ       
     (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบตัิตามนโยบายและแผน  
     (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมลูเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
3.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ การจัดการศึกษา  
     (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
     (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร      
     (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รบัมอบหมาย      
4.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
     (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
     (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
     (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  
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     (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย์  
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
     (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
     (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
     (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
     (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจ าตัว 
และการขออนุญาตต่าง ๆ  
     (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การด าเนินคดีของรัฐ     
     (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  
     (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
     (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน วิชาชีพและ
จรรยาบรรณ  
     (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
     (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ      
     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
     (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
7.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน  
     (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา      
     (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
     (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
     (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
8.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
     (ข) ส่ งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
     (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน     
     (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษา  
     (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
     (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี                     
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงาน
กิจการนักเรียนอ่ืน  
     (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
     (ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและ คุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
     (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
     (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
     (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
     (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  
9.  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึน้ตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้     
     (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน  
     (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเปูาหมายที่ก าหนด  
     (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
     (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  
      (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
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      (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
      (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
      (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
      (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
      (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
      (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
      (ซ) ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ  
      (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 ที่ตั้ง ที่ท าการส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 101  ถนนชัยชุมพล  ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80110  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7541-1165, 0-7533-2619,                                     
0-7541-1165  โทรสาร 0-7533-2619 ต่อ 103,118  Websitehttp://www.nst2.obec.go.th 
   เขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ครอบคลุม
พ้ืนที่ 8 อ าเภอ จาก 23 อ าเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  อ าเภอทุ่งสง  อ าเภอฉวาง อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ อ าเภอพิปูน อ าเภอนาบอน อ าเภอบางขัน อ าเภอถ้ าพรรณรา และอ าเภอช้างกลาง และมีอาณาเขต
ติดต่อกับจงัหวัดต่างๆ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
- ทิศใต้          ติดต่อกับจังหวัดตรัง 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอลานสกาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 
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ข้อมูลบคุลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 ที ่

 
                  กลุ่ม 

ประเภท 
รวม 

ทั้งสิ้น ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

1 ผอ./รอง ผอ. 5 - - - 5 
2 กลุ่มอ านวยการ - 7 3 7 17 
3 กลุ่มนโยบายและแผน - 7 - - 7 
4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
- 1 - 1 2 

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - 10 1 - 11 
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล - 10 - - 10 
7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 2 - - 2 
8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - 14 - 1 15 
9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - 8 - - 8 
10 หน่วยตรวจสอบภายใน - 3 - - 3 
11 กลุ่มกฎหมายและคดี - 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 5 63 4 9 81 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีบุคลากรในส านักงาน ทั้งสิ้น
จ านวน 81 คน จ าแนกเป็น บุคลากรสายบริหาร จ านวน 5 คน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จ านวน 63  คน 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 คน  และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 9 คน 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

1. ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางที่ 1  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริการทั้ง 8 อ าเภอ  

สังกัด จ านวน(โรง) หมายเหตุ 
สพฐ.    - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 202 เรียนรวม จ านวน 13 โรง 
          - ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      3  
เอกชน  - ในระบบ 38  

-  นอกระบบ 22 หลักสตูรระยะสั้น 
-  จัดตั้งโดยมูลนิธิ   1  

ส านักพระพุทธศาสนา 3  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 เทศบาล 6 อบจ.นศ.1 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2  
ท่องเที่ยวและการกีฬา 1  

                รวม 279  
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 จากตารางที่  1 จ านวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีทั้งสิ้นจ านวน 279 โรง จ าแนกเป็นสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน      
202 โรง สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 3 โรง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จ านวน 61 โรง (เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 38 โรง 
หลักสูตรระยะสั้น 22 โรง และมูลนิธิ 1 โรง)  และสังกัดอ่ืน จ านวน 13 โรง 

2. ข้อมูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียนและครู ปีการศึกษา 2561 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียนและครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด สพป.นศ. 2 

จ านวนนักเรียน  /  ห้องเรียน 
ครู 

ระดับ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

ก่อนประถมศึกษา 3,753 3,564 7,317 501  

ประถมศึกษา 13,019 11,835 24,854 1,312 

มัธยมศึกษาตอนต้น 2,093 1,618 3,711 183 

                  รวม 18,865 17,017 35,882 1,996 2,090 

(ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.นศ.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561) 

 จากตารางที่  2 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และครูในสถานศึกษาของรัฐสังกัดส านักงาน
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวมทั้งสิ้น มีนักเรียนจ านวน 35,882 คน ห้องเรียนจ านวน 1,996 
ห้องเรียน และมีครูจ านวน 2,090 คน โดยจ าแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษามีนักเรียน 7}317 คน ห้องเรียน 
501 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษามีนักเรียน 24,854 คน ห้องเรียน 1,312 ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีนักเรียน 3,711 คน ห้องเรียน 183 ห้องเรียน และจ าแนกจ านวนนักเรียน ห้องเรียน ตามชั้นเรียนได้
ดังตารางที่ 3 
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    ตารางที่ 3 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามชั้นเรียน                      

ระดับ/ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 515 505 1,020 91 

อนุบาล 2 1,430 1,402 2,822 199 

อนุบาล 3 1,808 1,657 3,465 211 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,753 3,564 7,317 501 

ประถมศึกษาปีที่ 1 2,351 2,011 4,362 224 

ประถมศึกษาปีที่ 2 2,143 1,999 4,142 217 

ประถมศึกษาปีที่ 3 2,222 1,982 4,204 220 

ประถมศึกษาปีที่ 4 2,149 1,933 4,082 219 

ประถมศึกษาปีที่ 5 2,188 2,007 4,195 216 

ประถมศึกษาปีที่ 6 1,966 1,903 3,869 216 

รวมระดับประถมศึกษา 13,019 11,835 24,854 1,312 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 820 550 1,370 62 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 697 512 1,209 62 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 576 556 1,132 59 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,093 1,618 3,711 183 

รวมทั้งสิ้น 18,865 17,017 35,882 1,996 

                   (ท่ีมา :  งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.นศ.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561) 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                 11 
 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 4 ดีเยีย่ม 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่  

- - 

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

- - 

3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4 ดีเยี่ยม 

4. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ดีเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2.38 ดี 

5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 4 ดีเยี่ยม 
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4 ดีเยี่ยม 

7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

1 พอใช้ 

8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย - - 
9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 1 พอใช้ 
10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด 3 ดีมาก 
11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตาม
สภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

- - 

12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  

      12.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 พอใช้ 
      12.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 พอใช้ 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 
 

13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

4 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.33 ดีเยี่ยม 
14. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   
      14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 

4 ดีเยี่ยม 

      14.2 ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) 

4 ดีเยี่ยม 

15. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ   
      15.1 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานบุคคล (HARS) 

2 ดี 
 

      15.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

3.67 ดีเยี่ยม 

16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน   
      16.1 ระดับประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา) 

4 ดีเยี่ยม 

      16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา) 

3 ดีเยี่ยม 

17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 

4 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 ดีมาก 
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

3 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

2.5 ดี 

19. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 1 พอใช้ 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี
ตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

1 พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.84 ดีมาก 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินการไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 
 1. ประเทศมีความม่ันคง 
     1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิต ิเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
     1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
     1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 2. ประเทศมีความม่ังคั่ง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูงสุด มี 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
     2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้ าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
     2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 3. ประเทศมีความยั่งยืน 
     3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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     3.2 การผลิตและการบรโิภคเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
     3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนนิงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
     1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 
     2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
     3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
     4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา          
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
              5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
     6. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
     7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
     2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMWs สู่สากล 
     4. การพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจ พิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
     5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง 
     6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
     3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
     4. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
              5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสอมภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
     1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
     2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
     3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
     4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
     5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับต่อสิ่งแวดล้อม 
     1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
     2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
     3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
     2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
     3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
     6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
     7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้ านการศึกษา  
 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน 
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด  
2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ภายใต้วิสัยทัศน ์“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ ง ได้ก าหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ความม่ันคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการด าเนินการสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
 1. ด้านความม่ันคง 

แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
: เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยใช้รูปแบบ 

Active Learning 
2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  สื่อ และครูด้านภาษา 

2.1.1 พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างต่อเนื่อง  

2.1.2 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot camp 
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2.1.3 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560จะด าเนินการ
เป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.2 การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้ พิจารณาแนวทางการปรับโรงงาน 
เป็นโรงเรียน 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3  

(เด็กอายุ 3 – 5 ปี)  
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก  

3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อยอด

การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ          
ยุวทตูความด ี

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์  ICT และ  

Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติ 

และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผล 
การทดสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4 การวัดและประเมินผล  
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออก
ข้อสอบ 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาครู  

1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
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3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับ

ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ 
2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
: ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาโรงเรียน ICU โดยพัฒนาโรงเรียน ICU ในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
: การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

และสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา  
6.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

6.2.1 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.2.2 การด าเนินการต่อเนื่องเรื่อง admission การเตรียมการรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ 

Clearing-House 
6.3 การประสาน ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็ นฐานในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐมนตรี        
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน านโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน  
ตามนโยบาย 

5.2.2 ติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตามรายไตรมาส  
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ 

5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 
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5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส  
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 

5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติ ไว้ ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้ งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง                      
ให้จัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561-2580) ซึ่ งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก
ส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเ พ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึด
ตามเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
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การจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญ ที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเปูาหมาย ซึ่ง
หมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ด ี    มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยและพลโลกที่ มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเองโดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เปูาประสงค์ และแนวทางในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน ์

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใoระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
เป้าหมาย 

              1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
  2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารไดร้ับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

   4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็น อิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                 22 
 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 

   7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

  เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  1. บทน า 

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ
แก่ง เพื่อสร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 

2. เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะได้รับ

การบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
      2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่งคงของประเทศ
ในระยะยาว 

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริก ารด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. บทน า 
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่ งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่ม เปูาหมาย                       

ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ห่ างไกลทุรกันดาร   ในทุกมิติโดยมีเปูาหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมือง
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ดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
ทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

2. เป้าประสงค์ 
    1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ 
    เป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

    2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

    3. ผู้ เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มี
นิสัยรักการเรยีนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

    4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน 
    ด้านทีมี่พัฒนาการปกติและด้านทีมี่ความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้  หรือความสามารถพิเศษ  
    ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้น 
    บนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

    5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

    6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ 
    สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อน และการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ 
    ปูองกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้   

3. ประเด็นกลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)     

       2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี                  
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
      3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
      5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
                     7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. บทน า 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 

ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง
การพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่การ
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ 
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวาง
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการ
จัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ 
วางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  

2. เป้าประสงค์ 
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 

           1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้
ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

       2. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

       3. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 1. บทน า 
  การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเปูาหมาย ซึ่ง

หมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษา
ทั้งระบบตั้งแต่การส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การ
ติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนา
การศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 
มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology 
เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ                          
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4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษา
โดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ5) น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 2. เป้าประสงค์ 
  สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ

กัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
 3. ประเด็นกลยุทธ์ 

       1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

           2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

        3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  

         5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

1. บทน า 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา

หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงาน
ทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน า
เทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 
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2. เป้าประสงค์ 
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
3. ประเด็นกลยุทธ์ 

       1. เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

       2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 

       3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

                  4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

       5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง 
ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์
เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

ทิศทางการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ภายในปี 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กร
คุณภาพ  ชั้นน าตามหลักธรรมาภิบาล นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล”  
ค านิยาม                    
 1. องค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง เป็นองค์กรที่มีลักษณะต่อไปนี้ 

1.1  ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 
  1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) อยู่ในระดับ 4.500 ขึ้นไป 

1.2  ผู้รับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
มีความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการในระดับดีขึ้น 

1.3  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในทีเ่ข้มแข็ง  ผ่านการประเมิน 
คุณภาพจากภายนอก 
 2. นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล  
   2.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระหลัก มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 
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                    2.2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับชั้น 
                    2.3 นักเรียนมีทักษะส าคัญที่เป็นสากล  ได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
                            2.4  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
                    2.5 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
พันธกิจ (Mission) 
 1.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานระดับสากล 

2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ค่านิยม (Value) และวัฒนธรรมองค์กร 
(Organization Culture) 
  “ท างานด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน Working with together responsibility” 
 ค่านิยม  (Value) 
 “รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ” 
 รวดเร็ว  หมายถึง  การปฏิบัติงาน การให้บริการในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทั้งต่อตนเองและเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้รับบริการ หน่วยงาน โดยยึดมั่นในความรวดเร็ว 
 ถูกต้อง หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ที่รวดเร็ว โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ค าสั่ง และนโยบายที่เก่ียวข้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส รักษาผลประโยชน์ของราชการ 
 ถูกใจ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้องด้วยความเต็มใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมุ่ง
ส าเร็จต่อผู้รับบริการ 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 เปูาประสงค์หลักเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งหวังจะให้เกิดการ
บรรลุผลในอนาคต 4 ปี รายละเอียดดังนี้ 
 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มสูงข้ึน มีทักษะที่เป็นสากล มีทักษะ
การอ่าน การเขียน การค านวณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี 
 2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สพป./สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากสังคม 
 6. สพป./สถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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นโยบาย  
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 นโยบายที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 นโยบายที่  3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
          และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษและสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 6. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based 
Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
 10. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 11. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ทั้งระบบ 
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 12. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 13. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้
พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
 14. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 15. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 16. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 17. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 
 18. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
 19. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียน สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายอย่างเหมาะสม 
 20. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                 30 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ก าหนดกลยุทธ์ 
มาตรการ โครงการ งบประมาณ วิธีการและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท  โดยใช้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช          
เขต 2 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้ 
  1. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรยีนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  3,287,220  
บาท  (สามล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
  2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพกลยุทธ์ ให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  
1,712,780 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
  และนอกจากนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                          
ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือด าเนินการใน
ประเด็นที่เป็นจุดเน้นตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการสนับสนุน        
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารนี้ 
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กรอบรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 1 (จัดสรรจ านวน 2 ครั้ง) 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 

หมายเหตุ จัดสรร 
ครั้งที่ 1 

จัดสรร 
ครั้งที่ 2 

1 ค่าสาธารณูปโภค 300,000 300,000 600,000  
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
230,000 230,000 460,000  

3 ค่าวัสดุส านักงาน 200,000 200,000 400,000  
4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 250,000 500,000  
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000 200,000 300,000  
6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 30,000 30,000 60,000  
7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 70,000 120,000  
8 ค่าใช้สอย 50,000 70,000 120,000  
9 ค่าจ้างเหมาบริการในเขตพ้ืนที่ 223,650 223,650 447,300  

10 ขับเคลื่อนนโยบาย สพป.นศ. 2 66,350 213,210 285,920  
 รวม 1,500,000 1,787,220 3,287,220    

 
กรอบรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 2 
 

นโยบาย สพฐ. งบประมาณ หมายเหตุ 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง - เน้นพัฒนา

ผู้เรียนในเขต
พ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะ 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 580,660  
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 550,210  
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

400,280  

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 181,630  
รวม 1,712,780  
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สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย ผู้รับผิดชอบ 

สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศึ

กษ
าจ

ังห
วัด

  

1 ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่และระดับภาค 
กิจกรรมที่ 1 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
งบประมาณ 323,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ระดับภาค งบประมาณ 
176,500 บาท 

499,500 - 499,500 2 2 2 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

2 การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้น
พ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์” ประจ าปี 
2561 
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันระดับเขต
พ้ืนที่และระดับจังหวัด 
งบประมาณ 45,800 บาท 
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันระดับภาค
และระดับชาติ งบประมาณ 
19,480 บาท 

45,800 19,480 65,280 2 4 2 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

3 นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2/2561 

105,920 - 105,920 3 3 5 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม ฯ 

4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์
เครือข่ายการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

300,000 - 300,000 3 4 1 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม ฯ 

5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ                    
รัชกาลที่ 10 
 

10,000 - 10,000 1 2 1 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย 

ผู้รับผิดชอบ 
สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศึ

กษ
าจ

ังห
วัด

 

6 
 

ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
เงิน ดอกผลจากกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวัน 

35,000 - 35,000 3 4 5 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

7 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ของ สพฐ (งบประมาณได้รับ
จัดสรรจาก สพฐ. จ านวน 
58,200 บาท) 

4,900 58,200 63,100 3 3 3 กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

8 การจัดงานวันครู ประจ าปี 2562 40,000 - 40,000 3 3 1 กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

9 ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ 

120,000 - 120,000 3 5 5 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

10 คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงาน
ราชการ 

49,920 - 49,920 3 3 3 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

11 คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นครูพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการ 

10,080 - 10,080 3 3 3 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

12 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน 44,040 - 44,040 3 3 3 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย 

ผู้รับผิดชอบ 
สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศึ

กษ
าจ

ังห
วัด

 

13 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของ สพป.นศ. 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการจัด
การศึกษาปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ 17,330 บาท 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณ 17,330 บาท 

34,630 - 34,630  
 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 

5 

 
 
 

5 
 
 

5 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

14 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาในภารกิจกลุ่ม
อ านวยการ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ประธานศูนย์เครือข่าย
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยฯ งบประมาณ 3,700 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยฯ และ
ศึกษานิเทศก์ งบประมาณ  
221,550 บาท 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมบุคลากร 
สพป.นศ 2 งบประมาณ 24,600 
บาท 
 
 
 

393,510 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

393,510      
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 

3 
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5 

กลุ่ม
อ านวยการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย 

ผู้รับผิดชอบ 
สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศึ

กษ
าจ

ังห
วัด

 

 กิจกรรมที่ 4 ประชุม “พุธเช้า
ข่าว สพฐ” และประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยฯ งบประมาณ 45,500 
บาท 
กิจกรรมที่ 5 วันส าคัญของชาติ 
ศาสนา และประเพณีของไทย 
งบประมาณ 71,160 บาท 
กิจกรรมที่ 6 ประชาสัมพันธ์ 
ภาพลักษณ์องค์กร “เสมา
ปริทัศน์” งบประมาณ 27,000 
บาท 

   3 
 
 
 
 

1 
 
 

4 

3 
 
 
 
 

2 
 
 

5 

5 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,693,300 77,680 1,770,980 
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โครงการระยะที่ 1 
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โครงการ    ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภาค  
                                 ปกีารศึกษา 2561 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพินิจ  ขุนนุ้ย, นางพรทิพย์ รัตนบุรี, น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน และครู ได้แสดงออกถึงความสามารถ ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการวิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและ
หวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่าง
อิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ก าหนดให้มีการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยจัดกิจกรรมเข่งขัน  
และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส) จากโรงเรียนในสังกัด 
ทั้ง 8 อ าเภอ เพ่ือเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 

2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคม 

2.3 เพ่ือคัดเลือกทีมผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ   
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนและครูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนที่จัดขึ้นในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.1.2 นักเรียนและครู ได้ฝึกฝน พัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถน าเสนอทักษะของ 
ตนเอง/ทีมสู่เวทีการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีความรู้  

ความสามารถ มีทักษะที่เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3.2.2 นักเรียนและครู มีศักยภาพของตนเอง สามารถน าเสนอทักษะของตนเองและ 

ทีมแข่งขัน สู่เวทีการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 ได้รับการพัฒนา 
 4.2 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 ที่ได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศ 
เฉพาะด้านและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ 
5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมผอ.สพป.นศ.2 

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม/ 
ผอ.หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2561 น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

2 ประชุมคณะกรรมการควบคุม ก ากับ 
ดูแล 2 ครั้ง 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2561 

น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

3 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด/แข่งขัน 1,000 คน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2561 

น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

4 การประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2561 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

5 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นศ.2 / พัฒนานักเรียนในการ
ประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค 

พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการด าเนินงาน 

6 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ธันวาคม 2561 คณะกรรมการด าเนินงาน 

7 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค 

มกราคม 2562 คณะกรรมการด าเนินงาน 

6. งบประมาณที่ใช้ 
  - งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
จ านวน 499,498 บาท  

- เงินนอกงบประมาณ จ านวน 1,200 บาท 
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6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ประมาณการรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  
   

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จัดประชุม ผอ.สพป.นศ.2 /  
รอง ผอ.สพป.นศ.2/ผอ.กลุ่ม/ 
ผอ.หน่วย/ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ
ศูนย์เครือข่าย/ประธานศูนย์
เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 50 คนๆ ละ 35 บาท 
จ านวน 4 ครั้ง (50*35*4) 

50 คน - 7,000 - 7,000 

 

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
กิจกรรม จ านวน 850 คนๆ ละ 
35 บาท จ านวน 1 ครั้ง (850*35*1) 

850 คน - 29,750 - 29,750 

 
1.3 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 

 - 27,000 - 27,000 

 
1.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ของคณะกรรมการแต่ละฝุาย
จัดการแข่งขัน 

 - 259,250 - 259,250 

รวม  - 323,000 - 323,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค 

     

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียน 
เข้าประกวดแข่งขนั จ านวน 875 
คนๆ ละ 190 บาท 

875 คน - 166,250 
 
 

- 166,250 
 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
(เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/น้ ามันเชื้อเพลิง) 

- เบี้ยเลี้ยง (240 บาท*10 คน 
*3 วัน) 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 - 
 
- 
 
- 

11,450 
 

(7,200) 
 

(4,250) 

- 
 
- 
 
- 

11,450 
 

(7,200) 
 

(4,250) 

รวม  - 177,700 - 177,700 

รวมทั้งสิ้น  - 500,700 - 500,700 
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6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 จัดประชุมคณะกรรมการฝุายต่างๆ 36,750 - - - 36,750 
2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 27,000 - - - 27,000 
3 การด าเนินการของคณะกรรมการ 

แต่ละฝุายจัดการแข่งขัน 
259,250 

- - - 259,250 

4 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันระดับภาค 

- 166,250 - - 166,250 

5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน - 11,450 - - 11,450 
รวม 323,000 177,700 - - 500,700 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2 ได้รับการพัฒนา 

สังเกตสอบถาม 
แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2 ที่ได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศ 
เฉพาะด้านและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ 

สังเกต สอบถาม 
แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนและครูผู้ สอนได้พัฒนาคุณภาพศักยภาพคุณธรรมจริยธรรมทักษะด้านการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่านเวทีการแข่งขันระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8.2 นักเรียนและครูผู้สอนมีทักษะมีความรู้ความสามารถโดดเด่นประสบความส าเร็จได้แสดงผลงานให้
ปรากฎเป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติ 
9. สถานที่ด าเนินการ 

9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับภาค 
   ผู้เสนอโครงการ            ผู้เห็นชอบโครงการ                                                               

                                                         
            (นายพินิจ  ขุนนุ้ย)       (นางจารี  กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ผู้อนุมัติโครงการ   

 
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ   การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพ้ืนฐาน “สพฐ.เกมส์” ประจ าปี 2561  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
     และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพินิจ ขุนนุ้ย , นางสาววสินีย์ นุราช 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายนายกรั ฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้ให้ความส าคัญกับการน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา  
ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้น านโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนสู่  
การปฏิบัติ โดยมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขับเคลื่อนงานด้านการน ากีฬาเข้าสู่ระบบ
การศึ กษามี การส่ ง เสริ มการ เล่ นกีฬา ในสถานศึ กษา  อบรมผู้ ฝึ กสอนกีฬา  และจัดแข่ งขั นกีฬา                     
“สพฐ.เกมส์” ประจ าปี 2561 โดยจัดแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนทุกสังกัดขึ้น โดยจัดการ
แข่งขันตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตามล าดับ โดยจะมีการแข่งขัน
ระดับประเทศระหว่างวันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2561   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่
การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดการแข่งขันในระดับอ าเภอ และเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ตาม
ชนิดกีฬาและรุ่นที่มีการจัดการแข่งขันเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ไปแข่งในระดับจังหวัดต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของเขตพ้ืนทีเ่ข้ารว่มแข่งขันในระดับจังหวัด 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

3. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  
3. เป้าหมาย 

1. ผลผลิต  (Output) 
1.1 จัดแข่งขันกีฬา 8 ประเภทกีฬา (ฟุตบอลชาย, วอลเลย์บอลชาย , วอลเลย์บอลหญิง,  

เซปักตะกร้อชาย , เซปักตะกร้อหญิง , ฟุตซอลชาย , บาสเก็ตบอลชาย , บาสเก็ตบอลหญิง , วิ่ง 31 ขา และ                   
คีตะมวยไทย)  จ านวน 2 รุ่น (รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี , รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) ส าหรับเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปแข่งในระดับจังหวัด 
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  1.2 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ที่มีความสามารถด้านกีฬาทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน  
 2. ผลลัพธ์  (Outcomes)  

2.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มี
การพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2.2 นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค ์รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจของการเป็นนักกีฬา 
4. กิจกรรมด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การคัดเลือกระดับอ าเภอ   

 
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 12 พ.ย. 61 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
1.2 คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในระดับอ าเภอ
จ านวน 2 โซนคือ 
โซน A ประกอบด้วยอ าเภอพิปูน ช้างกลาง 
ฉวาง ถ้ าพรรณรา 
โซน B ประกอบด้วยอ าเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่  
บางขัน นาบอน 

14 – 15 พ.ย. 61 
 
 
นายอุกฤษฎ์  สิทธิฤทธิ์ 
ผอ.โรงเรียนฉวาง 
นายวัชรินทร์  ศรีสุกใส 
ผอ.โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 

 
1.3 สรุปรายงานผลการแข่งขัน 
 

15 พ.ย. 61 คณะกรรมการด าเนินงาน 

2. การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่   

 
2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 9 พ.ย. 61 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 2.2 คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับเขตพ้ืนที่ 16 พ.ย. 61 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.3 สรุปรายงานผลการแข่งขัน 16 พ.ย. 61 คณะกรรมการด าเนินงาน 

3. การคัดเลือกระดับจังหวัด 
 

 

 3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 19 พ.ย. 61 กลุ่มส่งเสริมฯ 
 3.2 ตัวแทนทีมชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่ร่วม

คัดเลือกระดับจังหวัด 
20 - 22 พ.ย. 61 คณะกรรมการด าเนินงาน 

 3.3 สรุปรายงานผลการแข่งขัน 22 พ.ย. 61 คณะกรรมการด าเนินงาน 

4. ตัวแทนทีมชนะเลิศเข้าร่วมคัดเลือกระดับภูมิภาค 26 พ.ย.- 9 ธ.ค. 61 กลุ่มส่งเสริมฯ 
5. ตัวแทนทีมชนะเลิศเข้าร่วมคัดเลือกระดับชาติ 11 - 16 ธ.ค. 61 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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5. งบประมาณที่ใช้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 65,280 บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสบิบาทถ้วน) 
แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับจังหวัด งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวน 45,800 บาท (สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)   

2. เข้าร่วมการแข่งระดับภาคและระดับชาติ งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 19,480 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ล าดับ กิจกรรม/รายการ 
จ านวน
(คน) 

ราคา/หน่วย
(บาท) 

จ านวน
(วัน/มื้อ) 

รวม หมายเหตุ 

1. 
การแข่งขันระดับอ าเภอ      

 1.1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับ
อ าเภอจ านวน 2 โซนคือ 
1.1.1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโซน A  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 

 

 

50 
50 

 

 

25 
75 

 

 

2 มื้อ 
2 มื้อ 

 

 

2,500 
7,500 

 

 

รร.ฉวาง
ด าเนินการ 

 1.1.2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโซน B 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 

 
50 
50 

 
25 
75 

 
2 มื้อ 
2 มื้อ 

 
2,500 
7,500 

                          
รร.วัดประดิษฐา
ราม ด าเนินการ 

2. 
การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่      

 2.1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้น
พ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 

 
 

50 
50 

 
 

25 
75 

 
 

2 มื้อ 
2 มื้อ 

 
 

2,500 
7,500 

 

3. การแข่งขันระดับจังหวัด      

 3.1 ตัวแทนทีมชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่
ร่วมแข่งขันระดับจังหวัด 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 

 

158 
158 

 

25 
75 

 

1 มื้อ 
1 มื้อ 

 

3,950 
11,850 

 

รวมทั้งสิ้น 45,800  
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนา 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ                                  
พึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 

สังเกต 
สอบถาม 
 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบสังเกต
แบบสอบถาม 
 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนไดก้ารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา 
2. นักเรียน มีส่วนร่วมในการแข่งขันและมีประสบการณ์ในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
3. นักเรียน มีการพัฒนาการเล่นกีฬาทั้งในด้านทักษะ เทคนิค การเล่นรู้ ระเบียบ กฎ กติกา 

การแข่งขันมากขึ้น 
4. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  ส่งผลให้มีสุขภาพ

พลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  

ผู้เสนอโครงการ 

     
(นายพินิจ ขุนนุ้ย) 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

     ผู้เห็นชอบโครงการ 

            

(นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์) 
รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                 

(นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ        นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน                           
                                 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะ โครงการ   โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิจัย  ไกรสิทธิ์, นางสายพิณ  เพชรศรีเงิน, นางบ าเพ็ญ  หนูกลับ  
ระยะเวลาด าเนินการ    1  ตุลาคม 2561  -  31  มีนาคม  2562 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการใช้หลักในการบริหาร หลักการนิเทศ หลักการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็น
บทบาทของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลการทางการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ศึกษา ถึงสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ 
ปัญหาที่เกิด และความต้องการที่ต้องการพัฒนา การวางแผนเพื่อนิเทศโดยมีหลักการเพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ที่พบ และส่งเสริม พัฒนาในสิ่งที่สามารถด าเนินการได้ดีมีคุณภาพ เพ่ือให้ครูสามารถด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  แผนปฏิบัติการนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ มีการใช้สื่อ เครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสมในการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือสรุปผลส าเร็จ สภาพปัญหา และอุปสรรค
ในการนิเทศแต่ละครั้ง น าข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อ ๆ ไปให้ดียิ่งข้ึน 

การนิเทศการศึกษาด้วยวิธีการเยี่ยมชั้นเรียน เป็นเทคนิควิธีที่เป็นที่นิยมน าไปใช้ในการนิเทศวิธีหนึ่ง  
ซึ่งความเป็นจริง การนิเทศการศึกษาจ าเป็นต้องน าเทคนิคการสังเกตไปใช้ด้วยเสมอ เพราะการสังเกตจะท าให้
เห็นสภาพปัญหา ข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าใน
การจัดการเรียนรู้ของครูได้ถูกต้องเหมาะสม  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ 
และผู้บริหารโรงเรียนได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม   
และมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
2.3 เพ่ือให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลปูอนกลับจาก

การนิเทศชั้นเรียนของผู้นิเทศ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ    
  1) ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนโดยผู้บริหารโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ห้องเรียน ต่อสัปดาห์ 
  2) นิเทศ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบศูนย์เครือข่าย โรงเรียนกลุ่มสีแดง 2 ครั้ง ต่อ
เดือน โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 2 ครั้ง ต่อภาคเรียน โรงเรียนกลุ่มสีเขียวตามความต้องการของโรงเรียน 
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  3) ทุกห้องเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับพอใช้ 
  4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์ 
  5) โรงเรียนที่มีคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ 35 ไม่เกิน 20 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ   

1) มีการนิเทศด้วยวิธีตรวจเยี่ยมชั้นเรียนที่ต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
2) มีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม         

และมีประสิทธิภาพ 
3) มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ทุกห้องเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับพอใช้ 
 4.2 จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 35 ไม่เกิน 20 โรงเรียน 
 4.3 ไม่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
5.  กิจกรรม 
  
 ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และขออนุมัติโครงการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

2 ก าหนดปฏิทินนิเทศ/ตรวจเยีย่มชั้นเรียน ศึกษานิเทศก์แต่ละศูนย์เครือข่าย/
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 1  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 4 โรงเรียน จ านวน 32 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 7 โรงเรียน จ านวน 14 ครั้ง รวม 46 ครั้ง 

นางสายพิณ  เพชรศรีเงิน 

4 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 2  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 2 โรงเรียน จ านวน 16 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 11 โรงเรียน จ านวน 22 ครั้ง รวม 38 ครั้ง 

นางกาญจนา  จิตรส ารวย 

5 

 

นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 3 
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 6 โรงเรียน จ านวน - ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 5 โรงเรียน จ านวน 10 ครั้ง รวม  10 ครั้ง 

นางอรอนงค์  พรหมวิหาร 

6 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 4 
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 6 โรงเรียน จ านวน 48 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 6 โรงเรียน จ านวน 12 ครั้ง รวม  60 ครั้ง 

นายถาวร  ปลอดชูแก้ว 
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 ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

7 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 5  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 7 โรงเรียน จ านวน 56 ครั้ง  
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 10 โรงเรียน จ านวน 20 ครั้ง รวม 76 ครั้ง 

นางสาวปรีดา  จ านงจิต 

8 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 6  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 5 โรงเรียน จ านวน 40 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 6 โรงเรียน จ านวน 12 ครั้ง รวม 52 ครั้ง 

นางปิยกมล  พูลเสน 

9 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 7  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 4 โรงเรียน จ านวน 32 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 9 โรงเรียน จ านวน 18 ครั้ง รวม 50 ครั้ง 

นายสุชาติ  หนูกลับ 

10 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 8  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 5 โรงเรียน จ านวน 40 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 4 โรงเรียน จ านวน 8 ครั้ง รวม 48 ครั้ง 

นางบ าเพ็ญ  หนูกลับ 

11 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 9  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 7 โรงเรียน จ านวน 56 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 10 โรงเรียน จ านวน 20 ครั้ง รวม 76 ครั้ง 

นางกรุณา โชติวัน 

12 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 10  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 5 โรงเรียน จ านวน 40 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 8 โรงเรียน จ านวน 16 ครั้ง รวม 56 ครั้ง 

นางพุทธชาติ  ทวี 

13 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 11  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 2 โรงเรียน จ านวน 16 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 9 โรงเรียน จ านวน 18 ครั้ง รวม 34 ครั้ง 

นายจ ารัส  สุขเล็ก 

14 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 12  
โรงเรียนกลุ่มสีแดง 2 โรงเรียน จ านวน 16 ครั้ง 
โรงเรียนกลุ่มสีเหลือง 8 โรงเรียน จ านวน 16 ครั้งรวม 32 ครั้ง 

นางสุพิชฌาย์  ไกรนรา 

15 โรงเรียนรายงานผลการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ตามแบบรายงานผล 
ภายในวันที่ 1-5 ของแต่ละเดือน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

16 วิเคราะห์ผลการนิเทศโรงเรียนแต่ละศูนย์เครือข่าย ภายในวันที่ 10 
ของแต่ละเดือน 

ศึกษานิเทศก์แต่ละศูนย์เครือข่าย 

17 รายงานผลการนิเทศ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
  6.1 ใช้งบประมาณ  จ านวน  105,920 (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  โดยถัวจ่าย
ทุกรายการ  ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 1 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 44 บาท/ครั้ง จ านวน 46 ครั้ง 

2,020 - 2,020 - 

2 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 2 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 112 บาท/ครั้ง จ านวน 38 ครั้ง 

4,256 

 

- 4,256 - 

3 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 3 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 124 บาท/ครั้ง จ านวน 10 ครั้ง 

1,240 

 

- 1,240 

 

- 

4 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 4 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 200 บาท/ครั้ง จ านวน 60 ครั้ง 

12,000 - 12,000 

 

- 

5 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 5 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 200 บาท/ครั้ง จ านวน 76 ครั้ง 

15,200 - 15,200 

 

- 

6 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 6 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 200 บาท/ครั้ง จ านวน 52 ครั้ง 

10,400 - 10,400 - 

7 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 7 
ค่าชดเชยค่าน้ ามนั/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 200 บาท/ครั้ง จ านวน 50 ครั้ง 

10,000 - 10,000 - 

8 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 8 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 250 บาท/ครั้ง จ านวน 48 ครั้ง 

12,000 

 

- 12,000 

 

- 

9 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 9 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 250 บาท/ครั้ง จ านวน 76 ครั้ง 

19,000 

 

- 19,000 

 

- 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

10 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 10 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 144 บาท/ครั้ง จ านวน 56 ครั้ง 

8,064 - 8,064 - 

11 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 11 
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 125 บาท/ครั้ง จ านวน 34 ครั้ง 

4,250 - 4,250 - 

12 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 12
ค่าชดเชยค่าน้ ามัน/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉลี่ย
โรงเรียนละ 234 บาท/ครั้ง จ านวน 32 ครั้ง 

7,488 - 7,488 - 

รวมทั้งสิ้น 105,920 - 105,920 - 

 
6.2   ค่าใช้จ่ายจ าแนกรายไตรมาส 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 1 จ านวน 46 ครั้ง 

1,011 1,011 - - 2,022 

2 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 2 จ านวน 38 ครั้ง 

2,128 2,128 - - 4,256 

3 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 3 จ านวน 10 ครั้ง 

620 620 - - 1,240 

4 นิเทศตดิตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 4 จ านวน 60 ครั้ง 

6,000 6,000 - - 12,000 

5 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 5 จ านวน 76 ครั้ง 

7,600 7,600 - - 15,200 

6 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 6 จ านวน 52 ครั้ง 

5,200 5,200 - - 10,400 

7 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 7 จ านวน 50 ครั้ง 

5,000 5,000 - - 10,000 
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ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

8 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 8 จ านวน 48 ครั้ง 

6,000 6,000 - - 12,000 

9 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 9 จ านวน 76 ครั้ง 

9,500 9,500 - - 19,000 

10 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 10 จ านวน 56 ครั้ง 

4,032 4,032 - - 8,064 

11 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 11 จ านวน 34 ครั้ง 

2,125 2,125 - - 4,250 

12 นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายที่ 12 จ านวน 32 ครั้ง 

3,744 3,744 - - 7,488 

รวมทั้งสิ้น 52,960 52,960 - - 105,920 

 
7.  การประเมินผล 
 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 ทุกห้องเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพไม่น้อยกว่าระดับพอใช้ 

วิเคราะห์แบบรายงานการนิเทศ
ห้องเรียน 

แบบรายงานการนิเทศ
ห้องเรียน 

2 จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 
35 ไม่เกิน 20 โรงเรียน 

ตรวจสอบผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 

แบบบันทึกข้อมูล 

3 ไม่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

ตรวจสอบผลประเมินการอ่าน การ
เขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 - 6 

แบบรายงานการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
การอ่าน การเขียน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 1-6 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 8.2 โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการของแต่ละโรงเรียน 
 
                        ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                  
                       (นายวิจัย ไกรสิทธิ์)                               (นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ผู้อนุมัติโครงการ               

                
(นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ        พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน                    
                                 และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ลักษณะ โครงการ   โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิจัย  ไกรสิทธิ์, นางสายพนิ  เพชรศรีเงิน, นางบ าเพ็ญ  หนูกลับ  
ระยะเวลาด าเนินการ    1  กรกฎาคม  -  30  กันยายน  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปูาหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ ฉบบัที่ 3 พ.ศ.2553 เน้นให้มี      
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวางแผนโดยยึดสภาพ
ปัญหา ความต้องการและให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ เป็นปัจจัยหลักในการ
วางแผนร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับศูนย์เครือข่ายการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อสรุป            
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ การมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ ด้วยตนเองที่ตอบสนองต่อความต้องการและ 
ความจ าเปูนของแต่ละสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ 
ก ากับติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ตามนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น
กว่าค่าเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยให้ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษา
แต่ละศูนย์เครือข่าย ร่วมกันก าหนดกิจกรรมและด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละศูนย์
เครือข่าย ปีการศึกษา 2561 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นกว่า
ค่าเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาและศูนย์เครือข่ายการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 
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 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาและศูนย์เครือข่ายการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้อง
กับความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา และศูนย์เครือข่ายการศึกษาแต่แห่ง 
3. เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปริมาณ    
 3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา เรื่องการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การ
แก้ปัญหาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3.1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยเปูาหมาย คือ ร้อยละ 35 ไม่น้อยกว่า 178 โรงเรียน 
 3.2.  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์            
การแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละสถานศึกษา 
 3.2.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  4.1 จ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
 4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
เปูาหมาย คือ ร้อยละ 35 ไม่น้อยกว่า 178 โรงเรียน 

5.  กิจกรรม  
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 จัดท าโครงการ  1 - 30 พ.ย. 61  

2 ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายร่วมกับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์
เครือข่าย ปีการศึกษา 2561  

1 - 31 ธ.ค. 61  

3 ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายร่วมกับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์
เครือข่าย ปีการศึกษา 2561 

1 ม.ค.- 31 มี.ค. 62  

4 ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายร่วมกับศูนย์เครือข่าย
การศึกษารายงานผลด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาศูนย์เครือข่าย ปีการศึกษา 2561 

1 - 15 เม.ย. 62  

5 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารวบรวม
ข้อมูล สรุป รายงานผลการด าเนิน 

16 - 30 เม.ย.62  
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
งบสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 472,500 

บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 
 

กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 
ปีการศึกษา 2561 ตามกิจกรรมที่
ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายก าหนด
ร่วมกับศูนย์เครือข่าย 

    

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 1 23,810  - 23,810  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 2 28,571  - 28,571  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 3 22,222  - 22,222  - 

- ศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา ที่ 4 28,571  - 28,571  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 5 31,746  - 31,746  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6 23,810  - 23,810  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 7 20,635  - 20,635  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 8 22,222  - 22,222  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 9 31,746  - 31,746  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 10 25,397  - 25,397  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 11 22,222  - 22,222  - 

- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 12 19,048  - 19,048  - 

รวมงบประมาณ 300,000 - 300,000 - 
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6.2   ค่าใช้จ่ายจ าแนกรายไตรมาส 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย                     
ปีการศึกษา 2561 ตามกิจกรรมที่
ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายก าหนด
ร่วมกับศูนย์เครือข่าย 

- 300,000 - 

 

- 300,000 

รวม - 300,000 - - 300,000 

7.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 

 

จ านวนผู้เรียนมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ตรวจสอบข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยเปูาหมาย คือ ร้อยละ 35 ไม่น้อยกว่า 
178 โรงเรียน 

ตรวจสอบข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
8.2 สถานศึกษามีการใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็นระบบและสอดคล้องกับความจ าเป็น 

9. สถานที่ด าเนินงาน :   
โรงเรียนในสังกัด/โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
                       ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                   
                       (นายวิจัย ไกรสิทธิ์)                               (นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                     
(นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2    
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โครงการ    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10                   
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพินิจ  ขุนนุ้ย  นางสกรีนรักษ์  บุญมี  
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ได้เล็งเห็นความส าคัญด้านการ
ส่งเสริมและใช้กระบวนกิจกรรมลูกเสือในการพัฒนาเยาวชนเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่ง
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ฯลฯ  เ พื่อ เฉลิมพระ เกียรติ รัชกาลที่ 10           
องค์พระประมุขของคณะลูกเสือไทย  ตรงกับวันที่  28  กรกฎาคม  2562 จัดประกอบกิจกรรมทบทวน                   
ค าปฏิญาณและสวนสนาม ของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือชาวบ้าน  
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 องค์พระประมุขคณะลูกเสือไทย   

๒.2  เพ่ือส่งเสริม ให้ เยาวชนได้แสดงออกในรูปแบบของกระบวนการจัดกิจกรรมทางลูกเสือ โดยการ
ประกอบกิจกรรมท าคุณประโยชน์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ท่ีดี ในสายตาชุมชน 
๓.  เป้าหมาย 
         เชิงปริมาณ 

-  ลูกเสือ - เนตรนารี  และผู้ก ากับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า  2,000  คน 
          เชิงคุณภาพ 
  -  ลูกเสือ - เนตรนารี  และผู้ก ากับลูกเสือ  ได้ร่วมกิจกรรมทบทวนค าปฏิญาณ,สวนสนามและ
ประกอบกิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีอีกท้ังได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
๔.  กิจกรรมขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  
28  กรกฎาคม  2562  จัดพิธีทบทวนค า
ปฏิญาณและสวนสนาม  ณ  สนามหน้าที่ว่าการ
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประกอบด้วยกองลูกเสือโรงเรียนทั้งในและนอก
สังกัด และลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

กรกฎาคม  2562 นางสกรีนรักษ์ บุญมี 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                 57 
 

5. งบประมาณ   (ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
 6.1 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ  จ านวน  1๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   

กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

“กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10”                            
28  กรกฎาคม   2562   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน  3๐๐x20 คน    
- ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 
- ค่าตอบแทนเครื่องเสียง 

 

6,000 
3,000 
1,000 

                         
                             
- 
- 
- 

                            
 

6,000 
3,000 
1,000 

 
 
- 
- 
- 

                     
 
6,000 
3,000 
1,000 

รวม 10,๐๐๐ - 10,๐๐๐ - 10,000 
6.  การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัด  วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 ๑. ร้อยละของความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
และบ าเพ็ญประโยชน์  ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง 
พัฒนางานลูกเสือและส่งเสริมงานกิจการลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้า 

- การสอบถาม                              
- การสังเกต 

แบบสอบถาม 

7.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมร าลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ รัชกาลที ่10
ได้แสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันส าคัญ กิจกรรมที่ 3 
 2.  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชนและจิตอาสา 
ตามกฎของลูกเสือ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนางานลูกเสือและส่งเสริมงานกิจการลูกเสือ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า 
                   ผู้เสนอโครงการ          ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ        

                                                                          
                 (นายพินิจ   ขุนนุ้ย)                                      (นางจารี   กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์)    
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                       รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                                   

ผู้อนุมัติโครงการ 

                  
(นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ   ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลจาก    
                                กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
     และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน                                 
                                 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพินิจ ขุนนุ้ย , นางสาววิสนีย์ นุราช 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษาได้ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาร่างกายของ
นัก เรี ยนให้มี สุ ขภาพพลานามัยสมบู รณ์แข็ งแรง  และมีน้ าหนักส่ วนสู ง เป็น ไปตามเกณฑ์ อ้าง อิง  
เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยบูรณาการกับผลผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือโครงการอาหารกลางวันเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโครงการสร้างผลผลิต
เพ่ือโครงการอาหารกลางวันและเพ่ือจัดอาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง  ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การจัดการโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนและเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสนองตอบนโยบายของรัฐบาล จึงจัดท าพัฒนาการ
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
2. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุน
เพ่ือโครงการอาหารกลางวันให้ด าเนินโครงการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนและบริหารจัดการโครงการอาหาร
กลางวัน 
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3. เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

- สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 18 โรงเรียน 
2. เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้มีคุณภาพ
ภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท าให้จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 

 
4. กิจกรรมด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

ม.ค. ๖๒ นายพินิจ ขุนนุ้ย ,  
นางสาววิสนีย์ นุราช 

2 ออกก ากับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวัน 

ก.พ. – มี.ค. ๖๒ นายพินิจ ขุนนุ้ย ,  
นางสาววิสนีย์ นุราช 

3 ประชุมสรุปผลการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

เม.ย. 62 นายพินิจ ขุนนุ้ย ,  
นางสาววิสนีย์ นุราช 

๔ จัดท ารายงานผลการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

เม.ย. 62 นายพินิจ ขุนนุ้ย ,  
นางสาววิสนีย์ นุราช 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 1. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑ 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
- ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่าง 
จ านวน 10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
ออกก ากับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240บาท X 11 วัน X 10 คน 
- ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

1,200 
 

700 
 
 
 
 

26,400 
2,000 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

1,200 
 

700 
 
 
 
 

26,400 
2,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
3 ประชุมสรุปผลการก ากับ ติดตามและ

ประเมินผล 
- ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่าง 
จ านวน 10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

1,200 
 

700 

 
 
 

- 

 
 
 

1,200 
 

700 
๔ จัดท ารายงานผลการก ากับ ติดตามและ

ประเมินผล 
- - ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - 32,200 ๒,๘๐๐ ๓๕,๐๐๐ 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 
 

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
1 ประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม

และประเมินผล 
1,900 - - - 1,900 

2 ออกก ากับ ติดตามและประเมินผล
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลจาก
กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 

- 28,400 - - 28,400 

3 ประชุมสรุปผลการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

- 1,900 - - 1,900 

4 จัดท ารายงานผลการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

- ๒,๘๐๐ - - ๒,๘๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900 33,100 - - ๓๕,๐๐๐ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๘๕ ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอก
ผลจากกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถด าเนินงานตามโครงการได้
อย่างถูกต้องตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

การติดตาม 
 

 

แบบติดตาม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนสามารถด า เนินการได้อย่าง

ถูกต้องตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและเกิดประโยชน์แก่นักเรียน 
  2. โรงเรียนบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  3. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่เหมาะสมกับวัย 
   
                   ผู้เสนอโครงการ          ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ        

                                                                             
                 (นายพินิจ   ขุนนุ้ย)                                      (นางจารี   กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์)    
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                       รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                                   
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                      

(นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ    พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
     และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายสุวิทย์  ใจห้าว , นายพิชัย  อ่ิมด้วง , นางมัลลิกา  คงเกตุ  
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการก าหนดรูปแบบแนวทางการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตระหนักถึงภารกิจที่จะต้อง
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
กระทรวงศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธรุการโรงเรยีนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จ านวน 189 คน   

3.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รับรู้ รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ

สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถ
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ านวน 189 คน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
จ านวน 189 คน ระยะเวลา 2 วัน   
   - เสนอโครงการ/กิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   - ประชุมชี้แจง/วางแผน 
   - ด าเนินโครงการ 
   - สรุปรายงานผล 

 
                                              
ตุลาคม 2561 
ภายในเดือน ธันวาคม 2562 
ภายใน ธันวาคม 2562 
7 ธันวาคม 2562 
ภายในเดือน มกราคม 2562.  

                                     
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวน 63,100 บาท               
(หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และขออนุมัติถัวจ่ายจากทุกรายการ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 พัฒนาศักยภาพลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนจ านวน 189 คน คณะกรรมการ 
10 คน รวม 199 คน เวลา 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ200 บาท 
(199x1x200) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 50 
บาท (199x2x50) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชม.ๆ ละ     
600 บาท (4x600) 
- ค่าปูายไวนิ้วโครงการ 

199 คน                                  

 

 

 

 

2,400 

 

 
 
 

39,800 
 

19,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 

 

39,800 

 

19,900 

2,400 

1,000 

รวม 199 คน 2,400 59,700 1,000 63,100 
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6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน จ านวน 189 คน 
คณะกรรมการ 10 คน รวม 199 คน  
เวลา 1 วัน 

63,100 - - - 63,100 

 รวมงบประมาณ 63,100 - - - 63,100 

7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้รับความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมขึ้น 

สังเกต ติดตาม  
รายงานผล  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนจ านวน 189 คน ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้และประสบการณ์ 
สามารถน าไปปรับใช้ในปฏิบัติราชการได้ถูกต้อง 
 เชิงคุณภาพ  
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่เข้ารับการพัฒนาเกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดทักษะ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน เกิดเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์น าไปพัฒนางานในหน้าที่ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ  

              ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                      
                       (นายพิชัย  อ่ิมด้วง)       (นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ผู้อนุมัติโครงการ   

 
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ          การจัดงานวันครู ประจ าปี 2562 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
     และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายสุวิทย์  ใจห้าว , นายพิชัย  อ่ิมด้วง , นางมัลลิกา  คงเกตุ   
ระยะเวลาด าเนินการ       มกราคม – กุมภาพันธ์  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499  มีมติก าหนดให้วันที่ 
16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความส าคัญต่อครู และอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงาม
ความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ก าหนดจัดงานวันครูเพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม 
ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติและสังคม เพื่อธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพ่ือส่งเสริมให้
ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนเห็นความส าคัญ และระลึกถึงพระคุณครู โดยแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศได้จัด
งานวันครูอย่างพร้อมเพรียงกัน 
  เพ่ือให้ความส าคัญและส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน เห็นความส าคัญและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคม
เห็นความส าคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยก าหนดจัดงานวันครู ประจ าปี 2562 เป็น 8 หนว่ย 8 อ าเภอ ดังนี้ 

  1.หน่วยอ าเภอทุ่งสง  โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
  2.หน่วยอ าเภอฉวาง  โรงเรียนฉวาง 
  3.หน่วยอ าเภอทุ่งใหญ่  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 
  4.หน่วยอ าเภอนาบอน  โรงเรียนนาบอน 
  5.หน่วยอ าเภอบางขัน  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
  6.หน่วยอ าเภอถ้ าพรรณรา โรงเรียนบ้านปลายรา 
  7.หน่วยอ าเภอพิปูน  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
  8.หน่วยอ าเภอช้างกลาง  โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู 
2.3 เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับ

ประชาชน 
1.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนของชาติ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกหน่วยงานเข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2562      
ใน 8 อ าเภอๆ ละประมาณ 350 คน  รวม 2,800 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุก
หน่วยงานที่เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2562 เห็นความส าคัญ ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน   

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม วัด/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนโครงการด าเนินงานและก าหนด

สถานที่ในการจัดงาน 
4-5 ม.ค.2562 นายพิชัย  อิ่มด้วง 

และคณะ 
2 ประสานงานกับหน่วยงานจัดงานแต่ละอ าเภอ 8-15 ม.ค.2562 นายพิชัย  อิ่มด้วง 

และคณะ 
3 ด าเนินการจัดงานวันครูในแต่ละอ าเภอ 16 ม.ค.2562 คณะกรรมการจัดงานของ

แต่ละอ าเภอ 
4 หน่วยจัดงานสรุปผลการด าเนินงาน 17 ม.ค. – 12 

ก.พ.2562 
คณะกรรมการจัดงานของ
แต่ละอ าเภอ 

5. งบประมาณที่ใช้    แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบด าเนินงาน  
                            จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรมการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานวันครู 

ประจ าปี 2562  จ านวน  8 อ าเภอ 
รวมเป็นเงิน 
 

 
 
      40,000 

  
 
   40,000 

 

 รวมงบประมาณ       40,000     40,000  
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
       - ผู้เข้าร่วมงานวันครู ประจ าปี 2562 ใน 8 อ าเภอ 
รวม 2,800 คน  
 

 
ตรวจนับจ านวน 
ผู้เข้าร่วมงาน 

 
บัญชีลงเวลา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เห็นความส าคัญ
และระลึกถึงพระคุณครู โดยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ประจ าปี 2562 
 
 

              ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                    
                       (นายพิชัย  อ่ิมด้วง)       (นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ผู้อนุมัติโครงการ   

 
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ        ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
                                 การจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเสาวณี  แก้วมรกต , นางสุนิศา  ชูสุวรรณ , นางธนัญชนก  ชูประจิตต์  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม   2561 – 30  กันยายน  2562 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 

         พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อันเป็นการจัดโครงสร้างขององค์กร
ในส่วนของการบริหารงานบุคคล ได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 โดยก าหนดภารกิจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งที่เป็นอ านาจและที่เป็นหน้าที่ในการก ากับ ดูแล 
ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
ก าหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีสภาผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นจ านวนมาก ที่เป็นก าลังขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาให้เกิดพลัง และจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อ
ผู้เรียน สนองต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจในการปฏิบัติราชการ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
 2. เพ่ือให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาองค์การและพัฒนาตนเอง 

  3. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความก้าวหน้าตามแนวทางที่กฎหมายก าหนด 

 ๓.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

         ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานใน สพป.นศ.2  ข้าราชการครูต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)และลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานใน สพป.นศ.2 จ านวน  319 คน 
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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เชิงคุณภาพ 
           ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าในสังกัดมี 

ความรู้ความเข้าใจ เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สถานศึกษาได้รับ การพัฒนา ส่งผลต่อการจัดการเรียน                 
การสอนที่มีคุณภาพและเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ   
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

          ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 2 และลูกจ้างประจ า ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ และเลื่อนเงินเดือน อย่างเป็นธรรม 
๕. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งท่ี  1 

1 ต.ค. 2561- 
31 มี.ค. 2562 คณะกรรมการประเมิน 

2. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งท่ี  2 

1 เม.ย. 2562 
30 ก.ย. 2562 

คณะกรรมการประเมิน 

๖. งบประมาณที่ใช้ งบประมาณ จ านวน  120,000 บาท 
 ๖.๑ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด 
เปูาหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

- ค่าด าเนินการประเมินของคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ใน สพป.นศ.2 

 - 120,000 - 120,000 

                      รวม  - 120,000 - 120,000 

 ๖.๒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 

1 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อ านวยการโรงเรียน และ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพป.นศ.2 

- 60,000 - 60,000 120,000 

รวมงบประมาณ - 60,000 - 60,000 120,000 
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๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการที่
ปฏิบัติงานใน สพป.นศ.2 และ
ลูกจ้างประจ า 

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ง 

แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
สรุปผลการประเมิน 
ครูมือประเมิน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ   ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาข้าราชการครูต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และลูกจ้างประจ าที่
ปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคน  
 เชิงคุณภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาข้าราชการครูต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และลูกจ้างประจ าที่
ปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคน  

           ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

          ว่าที่ร้อยโท     
                 (นางประชุมพร  ไศลแก้ว)                 (สุเวศ  กลับศรี) 
           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                       รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ผู้อนุมัติโครงการ   

 
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ        คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    นางประชุมพร ไศลแก้ว , นางกุศล สุขประจันทร์ , นางทัศนันท์  รักษ์ก าเนิด        
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2561   -    30  กันยายน  2562   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

                    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ทื่ ศธ 04009/ว 1898    
ลงวันที่  5 เมษายน 2561 ได้แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 
2563 ซึ่ง สพป.นศ.2  ได้รับจัดสรร  จ านวน   64  อัตรา  และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้แจ้งแนวทางการสรรหาและ
บริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   ด าเนินการสรรหาบุคคลให้ได้ครบ
ตามจ านวนที่จัดสรรและให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2552 นั้น 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   มีความประสงค์จะ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ  ให้ได้ครบตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
2.  วัตถุประสงค์    
                    2.1 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของสถานศึกษา 

                     2.2 เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
3. เป้าหมาย  
                3.1  เชิงปริมาณ  โรงเรยีนมีพนักงานราชการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ได้ครบตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร 
                3.2  เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
                     4.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
                     4.2 ร้อยละของครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน  
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                 72 
 

5.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการงาน 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 1. 
 

เสนอโครงการ ภายในเดือนเมษายน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ประกาศรับสมัคร/รับสมัคร 
 

ภายในเดือนเมษายน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

3 ด าเนินการสอบคัดเลือก/ประกาศรายชื่อ 
 

  ภายในเดือนพฤษภาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

4 ผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชี 
สรุปรายงานผล 

  ภายในเดือนพฤษภาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

5 สรุปรายงานผล   ภายในเดือนพฤษภาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

6.  งบประมาณที่ใช้  
         6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่   กิจกรรม/รายละเอียด เปูาหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบ 

ครั้ง 40,000 -    - 40,000 

2 ค่าวัสดุ บาท - -   5,920 5,920 

3 ค่าใช้สอย บาท - 4,000 -  4,000 

รวม 40,000 4,000 5,920  49,920 

        6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - 40,000 - - 40,000 
2 ค่าวัสดุในการด าเนินการ -    5,920 - -   5,920 
3 ค่าใช้สอย -   4,000 - -  4,000 

รวมงบประมาณ -  49,920 - -  49,920 
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7. การประเมนิผล  
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้ปฏิบัติงานพนักงานราชการ  สอบคัดเลือก 

 
ข้อสอบ/แบบ 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       8.1 เชิงปริมาณ ร้อยละของพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบทุกโรง 
       8.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น 
 

 
            ผู้เสนอโครงการ                ผู้เห็นชอบโครงการ 

       ว่าที่ร้อยโท             
                 (นางประชุมพร  ไศลแก้ว)                           (สุเวศ  กลับศรี) 
           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                       รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ผู้อนุมัติโครงการ   
 

 
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ   คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล    กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    นางประชุมพร ไศลแก้ว , นางกุศล สุขประจันทร์ , นางทัศนันท์  รักษ์ก าเนิด        
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2561   -    30  กันยายน  2562   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
                    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือด่วนที่สุด ทื่ ศธ 04009/ว 4784    
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562  ส าหรับจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน
ทั่วไปจัดการเรียนรวม  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ได้รับจัดสรร  
จ านวน  28 อัตรา และตามหนงัสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4260 
ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 ได้แจ้งแนวทางการด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการส าหรับโรงเรียน
ทั่วไปจัดการเรียนรวม)  ที่จ้างจากงบประมาณรายจ่าย   โดยได้ให้ส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2   ด าเนินการสรรหาบุคคลให้ได้ครบตามจ านวนที่จัดสรร  นั้น  
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   จึงมีความประสงค์จะ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้ได้ครบจ านวนที่จัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
2.  วัตถุประสงค์    
                     2.1 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการาขาดแคลนครูของสถานศึกษา 
                     2.2 เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
3. เป้าหมาย  
                3.1  เชิงปริมาณ  โรงเรียนมีลูกจ้างชั่วคราว (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวม) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ได้ครบตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร 
                3.2  เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
                     4.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
                     4.2 ร้อยละของครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน  
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5.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการงาน 

 

ที ่                  กิจกรรม         ระยะเวลา      ผู้รับผิดชอบ 
 1. 
 

เสนอโครงการ     ภายในเดือนพฤศจิกายน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ประกาศรับสมัคร/รับสมัคร 
 

ภายในเดือนธันวาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

3 ด าเนินการสอบคัดเลือก/ประกาศรายชื่อ 
 

 ภายในเดือนธันวาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

4 ผู้ได้รับการคัดเลือกข้ึนบัญชี 
 

  ภายในเดือนธันวาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

5 สรุปรายงานผล   ภายในเดือนธันวาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

6.  งบประมาณที่ใช้  
         6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

ที ่   กิจกรรม/รายละเอียด เปูาหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบ 

  บาท  10,080 -    - 10,080 

 รวม  10,080 - - 10,080 

        6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - 10,080 - - 10,080 
       

รวมงบประมาณ - 10,080 - - 10,080 
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7. การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ สอบคัดเลือก 

 
ข้อสอบ/แบบ 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       8.1 เชิงปริมาณ ร้อยละของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ต าแหน่งครูผู้สอน ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบทุกโรง 
       8.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น 

 
 

            ผู้เสนอโครงการ                ผู้เห็นชอบโครงการ 

             ว่าที่ร้อยโท     
                 (นางประชุมพร  ไศลแก้ว)                           (สุเวศ  กลับศรี) 
           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                      รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
                       
 

ผู้อนุมัติโครงการ   

 
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ        เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สพป.นศ.2 ปีงบประมาณ 2562 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการ 
     ของภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี                      
                                 ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์  นางสาวสีลวล ี เรืองรักษ์  นางสิริพร  บัวจันทร์    
                                 นางสาวสุฑา แดงขาว  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม  2561  – กันยายน  2562 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  หลักการและเหตุผล 

     กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมทั้งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมท้ังในเมืองและชนบท และเพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสูงสุดในตน มีความรู้ มีทักษะ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้และด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น านโยบาย
เหล่านั้นมาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานในสังกัด 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท า
กรอบแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือการบริหารจัดการ ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา จ านวน 202 แห่ง 
หน่วยงานในสังกัด จ านวน 10 กลุ่ม นักเรียน จ านวน 35,882 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  
2,068  คน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครศรีธรรมราช                   
เขต 2  และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
 2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ ประสาน บูรณาการการท างาน และเป็นกรอบในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
สาธารณชนต่อไป 
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3.  เป้าหมาย 

 3.1   เชิงปริมาณ          
         3.1.1 จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 80 เล่ม เพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
         3.1.2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 
ครั้ง และจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 50 เล่ม 
         3.1.3 ร้อยละ 100 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ด าเนินการได้
บรรลุเปูาหมาย รายงานผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                   3.1.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 การบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 202 แห่ง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
        3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีรายงานผลการจัด
การศึกษา เพ่ือน าไปวางแผนปรับปรุง พัฒนา เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
        3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการด าเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
        3.2.4 การขับเคลื่อนนโยบาย ของ สพฐ. และการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1  ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.2  ร้อยละของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 4.3  ระดับความส าเร็จในการน าข้อมูลที่ได้จากรายงานผลการจัดการศึกษา ไปวางแผนปรับปรุง
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 4.4 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
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5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 

มกราคม 2562 น.ส.สุฑา แดงขาว 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 และ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562                                 
รายไตรมาส 

มกราคม - 
สิงหาคม 2562 

นางสิริพร  บัวจันทร์ 

นางสุภัสสรณ์                    
ธนโชคพัธนันท์ 

6. งบประมาณที่ใช้ 

           งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบด าเนินงาน  ผลผลิต                    
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  34,630 บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)   ทั้งนี้ขออนุมัติถัวจ่ายทุก
รายการตามที่จ่ายจริงดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้  

 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด 
เปูาหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 1) ประชุมคณะท างาน จ านวน 11 คน รวม 
2 ครั้ง  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(11คนx35บาท                    
x2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (11คนx80บาทx2มื้อ) 
2) ค่าจัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการจัด
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 80 เล่ม ๆ ละ 185 บาท 

11 คน              
2 ครั้ง 

 

80 เล่ม/ปี 

 

- 

- 

- 

 

770 

1,760 

- 

 

 
 
- 
- 

    

14,800 

 

   770 

 1,760 

 

14,800 

รวมกิจกรรมที่ 1  - 2,530 14,800 17,330 
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2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 และติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาส 

 1) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 31 คน ๆ 
ครั้ง จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท     
  (31คนx35บาทx4มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 80 บาท                         
  (31คนx80บาทx2มื้อ) 

2) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ 2562 จ านวน 50 เล่ม ๆ ละ 
100 บาท 
3) ค่าวัสดุ 

31 คน 
จ านวน                 
2 ครั้ง  

 

  

 

4,340 

 

4,960 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

4,340 

 

4,960 

 

 5,000 

 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 14,300 3,000 17,300 

รวมทั้ง 2 กิจกรรม - 16,830 17,800 34,630 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 ร้อยละของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ปีงบประมาณ  2562 

- ประเมินบริบท 
- ประเมินกระบวนการ 
- ประเมินผลลัพธ์ 
1. ประเมินระหว่างด าเนินการ 
2. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2562  

แบบรายงานโครงการ/
แบบประเมินโครงการ/ 
แบบส ารวจ 

7.2 ระดับความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

1) ความคุ้มค่า 
2) ประหยัด 
3) ผลสัมฤทธิ์ 

ประเมินเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 

 

แบบประเมินโครงการ/ 
แบบสัมภาษณ์/ 
แบบเก็บข้อมูล 

7.3 ระดับความส าเร็จของการรายงาน
ผลการบริหารของ สพป.นศ. 2 และ
รายงานผลตามนโยบายเร่งด่วน 

ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ 

แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

           (1) ผลผลิตของโครงการ (Output)  สถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.2 ทั้ง 202 แห่ง ได้รับการ 
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย   มาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
            (2) ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช              
เขต 2  บริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

 

                   ผู้เสนอโครงการ          ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ        

                                                                                                       
            (นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์)                                  (นางจารี   กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์)    
       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                         รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                                   

 

อนุมัติโครงการ 

                        
(นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ    พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    หน่วยตรวจสอบภายใน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายโกศล  มณีชัย , นางสุธณิี  ทรงอาวุธ , นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
    การตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของผู้บริหารในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจท าให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
    หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีผู้ตรวจ
สอบภายในที่เพ่ิงได้รับการแต่งตั้งซึ่งยังขาดประสบการณ์ ทักษะในการตรวจสอบ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
๒.  วัตถุประสงค์ 
    ๑.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนดและได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ 
    ๒.  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบ 
๓.  เป้าหมาย 
    ๓.๑  เชิงปริมาณ 
           ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  
จ านวน ๒ คน 
    ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีความรู้   
ทักษะในการตรวจสอบ  
๔.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ ตามประเด็นปัญหาที่ตรวจสอบ 
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๕.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการงาน 
    ส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน  
ภาครัฐ (CGIA)   
- หลักสูตร Fundamental 

มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ นายโกศล มณีชัย 
นางสุธิณี  ทรงอาวุธ 
นางทัสนี งามประดิษฐ์ 

๖.  งบประมาณที่ใช้ 
    งบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒   ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  จ านวน   ๔๔,๐๔๐  บาท 
  ๖.๑  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณทีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้       
 ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)        
 (หลักสูตร Fundamental) ๒     
 - ค่าลงทะเบียนการอบรม   - ๑๕,๔๐๐ - 15,400 
 (๒ คน x ๗,๗๐๐ บาท)      
 - ค่าอาหารมื้อเย็น  - ๑,๑๒๐ - 1,120 

 (๒ คน x ๘๐ บาท x ๗ มื้อ)      
 - ค่าพาหนะ      
 (๒ คน x ๒,๐๐๐ บาท x ๒ เที่ยว)  - ๘,๐๐๐ - 8,000 
 (๒ คน x ๓๐๐ บาท x ๒ เที่ยว)  - ๑,๒๐๐ - 1,200 
 (๒ คน x ๒๘๐ บาท x ๒ เที่ยว)  - ๑,๑๒๐ - 1,120 
 - ค่าเช่าที่พัก  - ๑๕,๖๐๐ - 15,600 
 (๒ คน x ๖๐๐ บาท x ๑๓ คนื)      
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  - ๑,๖๐๐ - 1,600 

 (๒ คนx๒๔๐บาทx๓วัน+๘๐บาท)      
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  ๖.๒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้       

 ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)        

 (หลักสูตร Fundamental) - ๔๔,๐๔๐.- - -   ๔๔,๐๔๐.- 

รวมงบประมาณ - ๔๔,๐๔๐.- - -   ๔๔,๐๔๐.- 
 
๗.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง รายงานผลการอบรม - รายงานผลการฝึกอบรม 

ใหม่ได้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๑ หลักสูตร  - หนังสือส่งตัวจากกรมบัญชีกลาง 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ตรวจสอบภายในผ่านการประเมินส าเร็จการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด และผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถให้ค าปรึกษา แนะน าใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

       

ผู้เสนอโครงการ      

                                                                                                  
                              (นายโกศล  มณีชัย)            
                                                 ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                           (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการ    พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาในภารกิจกลุ่มอ านวยการ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ      ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
นโยบายสพฐ.    นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี                       
                                 ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี  ,นายพนม  บุญใส ,นางจ าเริญสุข ภู่ดอก ,                           
                                 นางสาวสุฎารัตน์ เกษา ,นางวิภาวี ด้วงฉีด , นางสภุาภรณ์ บุญยะเกียรติ 
     นางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน , นางพิมพา พลจรัส  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล 
  งานอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ านาจ หน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล 
ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานสถานศึกษา   
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.3  เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการด าเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2.4 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานข่าวสาร และสร้างความเข้าใจ อันดีระหว่างผู้มีส่วน 
ได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/ 
                                    หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 4 ครั้ง 
       3.1.2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
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                                    ตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ จ านวน 6 ครั้ง 
        3.1.3 ประชุมบุคลากร สพป.นศ.2 จ านวน 12 ครั้ง 
        3.1.4 ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และผู้บริหารการศึกษา,ผู้อ านวยการกลุ่ม  
                                     จ านวน  52 ครั้ง 
         3.1.5 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและประเพณีของไทย  จ านวน 4 ครั้ง 
        3.1.6 กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร “เสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2”   
                  จ านวน 48 ครั้ง 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 การบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามภารกิจ 
                                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม             
                                        เกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจเกิดความสัมพันธ์ 
                                        ในทางท่ีดี สามัคคีปรองดอง รักและศรัทธาองค์กร ก่อให้เกิดการท างานเป็น 
                                        ทีม ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
   3.2.3 หนว่ยงาน องค์กรกลุ่มเปูาหมายและสาธารณชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร  
                                        ผลด าเนินงานการจัดการศึกษา มีทัศนคติท่ีดีใหก้ารยอมรับ ส่งเสริมสนับสนุน 
                                        และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 4.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด 
 4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.3 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ 
 4.4 ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลการจัดการศึกษาและการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 
 4.5 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจมีทัศนคติที่ดีต่อ
หน่วยงานและรักองค์กร 
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5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์
เครือข่ายการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายใน  

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

กลุ่มอ านวยการ 

2. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในและ
ศึกษานิเทศก์ 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

กลุ่มอ านวยการ 

3 ประชุมบุคลากร สพป.นศ.2 ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

กลุ่มอ านวยการ 

4 ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”และประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

กลุ่มอ านวยการ 
 

5  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและประเพณี
ของไทย 

ตุลาคม 2560 - กันยายน 
2561 

กลุ่มอ านวยการ 

6 กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กร “เสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 จ านวน 48 ครั้ง 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

กลุ่มอ านวยการ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เปูาหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ประธานศูนย์เครือข่าย
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยตรวจสอบภายใน 
จ านวน 4 ครั้ง  37  คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

ผอ.สพป.นศ.2/รอง  
ผอ.สพป.นศ.2/ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/
ประธานศูนย์เครือข่าย
และคณะกรรมการ 
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37 *25*4 
 

  3,700 3,700 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เปูาหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2. ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายในและ
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 6 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(230 คน *50 บาท *2  
 - ค่าอาหารกลางวัน  
(230คน*120บาท*1 มื้อ) 
- ค่าห้องประชุม  
- ค่าเอกสารวาระการประชุม 
ประชุมครั้งที่ 2 -6  
 - ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม  
(230 คน *35 บาท *7)  
 - ค่าอาหารกลางวัน  
(230คน*120บาท*2 มื้อ) 
-ค่าเช่าสถานที่ 5 ครั้ง 

ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายในและ
ศึกษานิเทศก์  
จ านวน 6ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 
 
 

23,000 
 
 

27,600 
18,400 

 
 

56,350 
 

55,200 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
221,550 

3. ประชุมบุคลากร สพป.นศ.2
จ านวน 12 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(82 คน *25 บาท *12 มื้อ)  

ผอ.สพป.นศ.2/รอง ฯ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
และบุคลากรในสังกัด 
สพป.นศ.2จ านวน 12 ครั้ง 

 

 

 
 
 

24,600 

  
 
 

24,600 

4 ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
และประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยตรวจสอบภายใน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 คน*25 บาท *52มื้อ) 

ผอ.สพป.นศ.2/รอง ผอ.
สพป.นศ.2/ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และบุคลากรใน
สังกัด สพป.นศ.2 และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  

 

 

45,500 

  

 

 

45,500 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                 89 
 

จ านวน 52 ครั้ง 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เปูาหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

5 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
ศาสนาและประเพณีของไทย 
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
- กิจกรรมวันสงกรานต์  
- กิจกรรมรัฐพิธี 
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(82 คน *35 บาท *4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(82 คน*120.-บาท *2 มื้อ) 
- ค่าสถานที่ 2 ครั้ง 
- ค่าใช้สอยกิจกรรม  
วันปิยมหาราช วันมาฆบูชา 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันเข้าพรรษา 

ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

11,480 
 

19,680 

 
20,000 
20,000 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71,160 

6 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กร “เสมา
ปริทัศน”์                                      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ 
- ค่าสนับสนุน สวท.ทุ่งสง 
97.MHz 

บุคลากรทางการศึกษา
และองค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและ
สาธารณชนทั่วไป  

 
 
 
 
 

24,000 

 
 
 

3,000 

  

 

 

 

27,000 
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6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์
เครือข่ายการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายในจ านวน 4 ครั้ง  37  คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  37 *25*4 

925 925 925 925 3,700 

2. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ จ านวน 
6 ครั้ง 

80,000 47,000 47,000 47,550 221,550 

3. ประชุมบุคลากร สพป.นศ.2 จ านวน 12 
ครั้ง 

6,150 6,150 6,150 6,150 24,600 

4. ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”และประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายใน จ านวน 55 ครั้ง 

11,375 11,375 11,375 11,375 45,500 

5. กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและ
ประเพณีของไทย จ านวน 4 ครั้ง 

- 35,580 17,790 17,790 71,160 

6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร  
“เสมาปริทัศน์” จ านวน 48 ครั้ง 

- 13,500 - 13,500 27,000 

รวม 98,450 

 

114,530 

 

83,240 

 

97,290 

 

393,510 
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7. การประเมินผล 

  
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 

 

- ประเมินระหว่างการด าเนินงาน 
- ประเมินเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผล 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

 

- ประเมินกระบวนการ 
- ประเมินระหว่างการด าเนินงาน 
- ประเมินเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 

- แบบประเมิน 
- แบบรายงานผล 

ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาและการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 
 

- ประเมินระหว่างการด าเนินงาน 
- ประเมินเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 

- แบบสอบถาม 
- สังเกต 

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญก าลังใจมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานและรักษ์องค์กร 

 

- ประเมินผลกิจกรรม - แบบสอบถาม 
- สังเกต 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
 

- ประเมินผลกิจกรรม - แบบรายงานผล 
- ภาพถ่าย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 การบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 8.2 ทุกกลุ่มงานได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
 8.3 องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสาธารณชนมีความเชื่อม่ันศรัทธาและให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 8.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีทัศนคติที่
ดีต่อองค์กร 
 8.5 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 
 ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

           ว่าที่ร้อยโท             
                   (นายพนม  บุญใส)                               (สุเวศ  กลับศรี)  
             ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       รอง ผอ.สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2 
 
      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                                          
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการระยะที่ 2 
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สรุปโครงการระยะที่ 2 (งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สอดคล้องกับนโยบาย 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศึ

กษ
าจ

ังห
วัด

 

1 ยกย่องเชิดชูเกียรติและ
เกษียณอายุราชการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

452,800 3 3 3 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

2 จัดท าคู่มือประสานงาน ปฏิทิน        
การปฏิบัติงานและแผนพับ 
สพป.นศ. 2 

125,775 6 5 5 กลุ่มอ านวยการ 

3 ประชุมชี้แจงข้าราชการที่จะ
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

50,780 3 3 3 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

4 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่
ปฏิบัติงานใน สพป.นศ.2 

631,350 3 3 3 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,260,705     
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โครงการ   ยกย่องเชิดชูเกียรติและเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
                                และลูกจ้างประจ า   
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    วา่ที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี , นางประชุมพร ไศลแก้ว นางเสาวณี แก้วมรกต       
                                 นางสุนิศา  ชูสุวรรณ  นางธนัญชนก  ชูประจิตต์       
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2561   -    30  กันยายน  2562   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
              พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ก าหนดภารกิจให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัฒนาเสริมสร้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   ตระหนักในภารกิจนี้  จึงได้
จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ  
2.  วัตถุประสงค์    

              เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงเข้มแข็งให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ก่อนเกษียณอายุราชการออกไปด าเนินชีวิตภายหลังจากเกษียณอายุราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความสุข  
3. เป้าหมาย  
               3.1 เชิงปริมาณ 
                     -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการภายใน 
สิ้นปีงบประมาณ  2562   จ านวน   162   คน      
               3.2 เชิงคุณภาพ 
                     -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างความศรัทธา  เชื่อถือ  เป็นประจักษ์แก่
สังคมและสาธารณชน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพนักเรียนตามเปูาหมาย ที่ต้องการ  
                    -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการมี่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขกับการด าเนินชีวิตภายหลังการเกษียณอายุราชการ           

4.   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
                      ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความสุข 
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5.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการงาน 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
กิจกรรมการเกษียณอายุราชการ 

- เสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ส ารวจรายชื่อท าประกาศรายชื่อ 

ผู้เกษียณอายุราชการภายในสิ้นปีงบประมาณ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
- ประชุมชี้แจง/วางแผน 
- ด าเนินงานโครงการ 
- สรุปรายงานผล 

มกราคม 2562 
สิงหาคม 2562 

 
สิงหาคม 2562 

1-30 กันยายน 2562 
ภายใน 30 กันยายน 

2562 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            .” 
 
            .” 
    คณะกรรมการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

6.  งบประมาณที่ใช้  
            งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวน   452,800 บาท  
 (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
             6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่   กิจกรรม/รายละเอียด เปูาหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ 50 คน 

50  คน - 1,750 - 1,750 

2 ค่าเอกสารแนะน าผู้เกษียณ 
จ านวน 300 เล่ม ๆ ละ 200บาท 

300  เล่ม -  60,000 60,000 

3 ค่าอาหารเช้า,อาหารว่างและ
เครื่องดื่มคณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผู้เกษียณ หวัละ 350 บาท  

  500 คน - 175,000 - 175,000 

4 ค่าจัดดอกไม้+ดอกไม้ติดเสื้อผู้
เกษียณและแขกผู้มีเกียรติ 

200 คน - 8,000 - 8,000 

5 ค่าริบบิ้น/กระดาษสติกเกอร์  - - 1,620 1,620 

6 ค่ากรอบแด่ผู้เกษียณกรอบละ150
บาท 

162 ชุด - - 24,300 24,300 

7 ค่าพิมพ์เกียรติบัตร 162 แผ่น 
 แผ่นละ 15 บาท 

162 แผ่น - - 2,430 2,430 

8 ค่าของที่ระลึกส าหรับผู้เกษียณชิ้น
ละ1,100 บาท 

162 ชิ้น - - 178,200 178,200 

9 ค่าท าVTR  - - 1,500 1,500 

 รวม  184,750 268,050 452,800 
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        6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
 กิจกรรมการเกษียณอายุ 

ราชการ 
- - - 452,800 452,800 

รวมงบประมาณ - - - 452,800 452,800 
 
7. การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติตนหลังเกษียณอายุราชการ 

 

- การสอบถาม 
- การติดตาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ มีความรู้ 

ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการและน าไปปรับใช้ให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 
 
 

   ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

          ว่าที่ร้อยโท             
                 (นางประชุมพร ไศลแก้ว)                    (สุเวศ  กลับศรี)  
           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       รอง ผอ.สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2 
 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ        จัดท าคู่มือประสานงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานและแผ่นพับ สพป.นศ.2 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้วนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ    กลุ่มอ านวยการ สพป.นศ.2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี, นายพนม บุญใส , นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
      และนางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ โดย
รับผิดชอบหน่วยงานการศึกษา 8 อ าเภอในเขตพ้ืนที่บริการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ าเภอทุ่งสง                     
ทุ่งใหญ่ ฉวาง บางขัน นาบอน ช้างกลาง ถ้ าพรรณราและอ าเภอพิปูน ซึ่งมีภารกิจและบุคลากรในสังกัดเป็น
จ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นในการติดต่อประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานเพ่ือให้ทุกภาคส่วน
ยอมรับ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
  การติดต่อประสานงานเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบริหาร เนื่องจากในทุกขั้นตอนการบริหารงาน
ขององค์กร ย่อมมีการติดต่อสื่อสารเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอ และการจัดท าคู่มือประสานงาน ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและแผ่นพับ สพป.นศ.2 เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถให้บริการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารประสานงานพร้อมทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป  
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานและใช้เป็นสมุดบันทึกข้อมูลข้าราชการ  
 ครูคณะบุคลากรทางการศึกษา 

2.2  เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3  เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

         ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลในการ  
ติดต่อประสานงาน ดังนี้ 
            3.1.1  บุคลากรในสังกัด            จ านวน  103  เล่ม 

           3.1.2  โรงเรียนในสังกัด           จ านวน  192  เล่ม 
         3.1.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตบริการ  จ านวน    55  เล่ม   

   3.1.4  ใช้ประโยชน์ในราชการ   จ านวน  150  เล่ม 
          3.2  เชิงคุณภาพ  

          การติดต่อประสานขององค์กรมีความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการประสานงานที่ดี  
มีเอกภาพในการบริหารได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 90 % 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
         4.1  บุคลากรในสังกัดมีคู่มือในการติดต่อประสานงานและมีข้อมูลสารสนเทศไว้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
        4.2  บุคลากรสามารถติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว ประหยัด/คุ้มค่าและพึงพอใจ 

5. แผนการด าเนินงาน 
5.1  เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ                  กันยายน 2561  
5.2  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ        ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
5.3  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน                    กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562  

6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
     1. ค่าจ้างท าเอกสาร จ านวน 500 เล่ม ๆ ละ 225 บาท  เป็นเงิน      112,500  บาท 
    2. ค่าจัดท าแผ่นพับ  จ านวน 400 ฉบับ ๆ ละ 25 บาท   เป็นเงิน          10,000  บาท 
    3. ค่าประชุมคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั้ง     เป็นเงิน              3,275  บาท 
          รวม เป็นเงิน          125,775  บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                 7.1   เชิงปริมาณ 

       ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับข้อมูลในการ ติดต่อประสานงาน ได้ 100 % 

                 7.2 เชิงคุณภาพ 
    การติดต่อประสานขององค์กรมีความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการประสานงานที่ดี 

มีเอกภาพในการบริหารได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
8. สถานที่ด าเนินงาน/กิจกรรม 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
  

 
                   ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

           ว่าที่ร้อยโท          
                 (นายพนม  บุญใส)                             (สุเวศ  กลับศรี)  
           ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       รอง ผอ.สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2 
 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                           
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ    โครงการประชุมชี้แจงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยรับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิเชียร ขวดแก้ว , นางกชมล วิชัยดิษฐ์ , นางสาวอัญชลี สุขหอม ,  
     นางจิราพร เรือนสูง 
ระยะเวลาด าเนิน   เมษายน 2562 – กันยายน 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว เป็นอิสระ สามรถบริหารจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการ
บริหารจัดการ 
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในฐานะกลุ่มงานที่รับผิดชอบตามภารกิจด้านงบประมาณ ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้จัดประชุมชี้แจงให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  จัดประชุมชี้แจงและจัดท าเอกสารเพ่ือขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 167 ราย 
  เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็ง คุ้มค่า 
ถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุด 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ร้อยละของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการได้จัดท าเอกสารของรับเงินบ าเหน็จบ านาญได้เสร็จทัน
ตามก าหนดและวิธีการข้ันตอนในระบบ E-Pension ของกรมบัญชีกลาง 
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5.  กิจกรรม ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จัดประชุมชี้แจงข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เม.ย. – มิ.ย. 62 นายวิเชียร/น.ส.อัญชลี/นางกชมล 

6.  งบประมาณ 
  6.1  งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวน 
53,380 บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม งบประมาณ 
ประมาณการรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- จัดประชุมชี้แจงข้าราชการเกษียณอายุ 50,780       

ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
จ านวน 167 ราย เจ้าหน้าที่ตามค าสั่ง         
จ านวน 15 ราย รวม 182 ราย         
อ าเภอพิปูน 20 ราย         

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ     2,000   
35 บาท (20 x 35 x 2)         
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ     2,400   
120 บาท (120 x 20)         
อ าเภอฉวาง 36 ราย         

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ     4,320   
35 บาท (36 x 35 x 2)         
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ     2,520   
120 บาท (120 x 36)         
อ าเภอช้างกลาง นาบอน ถ้ าพรรณรา         
จ านวน 35 ราย         

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ     2,450   
35 บาท (35 x 35 x 2)         
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ     4,200   
120 บาท (120 x 35)         
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ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม งบประมาณ 
ประมาณการรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
อ าเภอทุ่งใหญ่ 35 ราย         

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ     2,450   
35 บาท (35 x 35 x 2)         
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ     4,200   
120 บาท (120 x 35)         
อ าเภอบางขัน 26 ราย         

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ     1,820   
35 บาท (26 x 35 x 2)         
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ     3,120   
120 บาท (120 x 26)         
อ าเภอทุ่งสง 70 ราย         

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ     4,900   
35 บาท (70 x 35 x 2)         
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ     8,400   
120 บาท (120 x 70)         
- ค่าวัสดุ        3,000 
- น้ ามันเชื้อเพลิง        5,000 
- ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ในการจัดประชุม        5,000 

รวม - - 50,780 50,780 

  6.2  ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามไตรมาส 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 จัดประชุมชี้แจงข้าราชการ
ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ประมาณ 167 ราย 

- - 50,780 - 50,780 

รวม - - 50,780 - 50,780 
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7.  การวัดผลและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ วิธีการวัด เครื่องมือ 

- ร้อยละของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท า
เอกสารขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญได้เสร็จทัน
ตามเวลาและวิธีการข้ันตอน ในระบบ  
E-Pension 

- สัมภาษณ์ - แบบสอบถาม 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการได้จัดท าเอกสารการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญได้ถูกต้อง และ
ตามวิธีการข้ันตอนในระบบ E-Pension และได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญทันตามก าหนดเวลาทุกคน 

 
 ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

            
                   (นายวิเชียร  ขวดแก้ว)             (นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์)  
 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      รอง ผอ.สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2 
 
      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                                          
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ            พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ลักษณะโครงการ            โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายสุวิทย์  ใจห้าว  , นายพิชัย  อ่ิมด้วง , นางมัลลิกา  คงเกตุ  
ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562   
................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ตระหนักถึงภารกิจที่
จะต้องพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในส านักงาน     

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 81 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกิดองค์
ความรู้ใหม่ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม น าไปสู่การพัฒนาและ          
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
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4.1 ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2    
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เกิดทักษะใหม่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง มีความสามัคคีในหมู่คณะ มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน     
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 81 คน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน สพป.นศ. 2 จ านวน 81 คน    
   - เสนอโครงการ/กิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   - ประชุมชี้แจง/วางแผน 
   - ด าเนินโครงการ 
   - สรุปรายงานผล 

 
 
ตุลาคม 2561 
ภายใน 30 กันยายน 2562 
ภายใน 30 กันยายน 2562 
ภายใน 30 กันยายน 2562 
ภายใน 30 กันยายน 2562.  

 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

6. งบประมาณที่ใช้ 

 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จ านวน 631,350 บาท               
(หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขออนุมัติถัวจากทุกรายการ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จ านวน  81 คน เวลา 5 วัน 4 คืน 
- ค่าพาหนะจ านวน 5 วันๆละ   
340 บาท/คน/วัน (81x5x340)  

81 คน                                        
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

137,700 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

137,700 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. - ค่าท่ีพักคนละ 600 บาท/คน/คืน 
(81x4x600) 
- ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อๆละ250 
บาท (81x5x250) 
- ค่าอาหารเย็น 5 มื้อๆละ 350 บาท 
(81x5x350)    
- ค่าอาหารว่าง 10 มื้อๆละ 50 บาท
(81X10X50) 
- ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆละ 1,200          
(6 ชมx1,200 บาท) 
- ค่าของสมนาคุณ 3 ชิ้นๆละ1500 
บาท(3x1,500) 
- ค่าวัสดุและเอกสาร 81 คนๆละ       
50 บาท (81x50) 

81 คน - 
 
- 
 
- 
 
- 
 

7,200 
 
- 
 
- 
 

194,400 
 

101,250 
 

141,750 
 

40,500 
 
- 
 

4,500 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

4,050 

194,400 
 

101,250 
 

141,750 
 

40,500 
 

7,200 
 

4,500 
 

4,050 

รวม 81 คน 7,200 620,100 4,050 631,350 

 

6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จ านวน  81 คน เวลา 5 วัน 4 คืน 

- - - 631,350 631,350 

รวม - - - 631,350 631,350 
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7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ิม   
มากขึ้น มีความรู้ใหม่ รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ  

สังเกต ติดตาม  
รายงานผล  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง จ านวน 81 คน ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้
และประสบการณ์ สามารถน าไปปรับใช้ในปฏิบัติราชการและชีวิตประจ าวันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน        
ด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 เชิงคุณภาพ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ที่เข้ารับการพัฒนาเกิดองค์ความรู้ใหม่        
เกิดทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเจตคติที่ดี       
ต่อหน่วยงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ น าไปพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

              
                   (นายพิชัย  อิ่มด้วง)                   (นายสุวิทย์  ใจห้าว)  
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      รอง ผอ.สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2 
 
              ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                               
          (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษา                 
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพกลยุทธ์ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปัจจัยความส าเร็จ 

  1. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด 
  2. กลุ่ม/หน่วย ศูนย์เครือข่ายการศึกษา และสถานศึกษา บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
  3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ศูนย์ เครือข่ายการศึกษา สถานศึกษา                 
องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลความก้าวหน้า ระยะครึ่งปี ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา การปฏิบัติ 

กันยายน 2561 - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี พ.ศ. 2561 และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นการ
ด าเนินงานในทุกระดับ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มอบนโยบายไปยังกลุ่ม/หน่วย ภายใน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  
- กลุ่ม/หน่วย ภายใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิเคราะห์ภาระงาน 
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

ระยะเวลา การปฏิบัติ 

ธันวาคม 2561 - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 แจ้งการจัดสรรงบประมาณไปยังกลุ่ม/
หน่วย  
- กลุ่ม/หน่วย ภายใน สพป.นศ. 2 จัดท าโครงการด าเนินงาน 

15 มกราคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) 

15 เมษายน 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 

15 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ต.ค. 61 – มิ.ย. 62) 

15 ตุลาคม 2562 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) 

 

  ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณได้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง 
  อนึ่ง การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่ งมีทั้ งสิ้นจ านวน 18   โครงการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยทุกโครงการจะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วภายในสองสัปดาห์ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒ 
ที่ 271/๒๕61 

               เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงาน 
                       ประจ าปีงบประมาณ 2561 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ……………………………………………….. 
  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าแนวทางการบริหารงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สู่การปฏิบัติตาม                   
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เ พ่ือเป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางส าคัญในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัด เพ่ือส่งมอบผลิตการให้บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา                    
เพ่ือการน านโยบายทุกระดับไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า  

เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและผลการด าเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดรับกับ 
ตัวชี้วัด  เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                      
จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการฝุายอ านวยการ 
 มีหน้าที่อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงานตาม 
โครงการ ฯ ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒    ประธาน
กรรมการ 

2. นางพรรณี สกุณา  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2            รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร.ท.สุเวศ  กลับศรี  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   รองประธานกรรมการ 
4. นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองประธานกรรมการ 
5. นายเสรี  สุวรรณประเสริฐ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมร าช เขต 2  รองประธานกรรมการ 
5.  นายสุวิทย์  ใจห้าว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                          กรรมการ 
6.  นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2                 กรรมการ 

           7.  นายสุวัฒน์  รัตนพั์นธ์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                  กรรมการ 
           8. นางอาภรณ์  พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                          กรรมการ 
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                    9. นายพนม  บุญใส  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                 กรรมการ 
                  10. นางประชุมพร  ไศลแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ      

        11. นายพินิจ  ขุนนุ้ย   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                        กรรมการ 
        12. นายวิจัย  ไกรสิทธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ                 กรรมการ 

                  13. นายวิเชียร  ขวดแก้ว   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         กรรมการ                       
                  14. นายโกศล  มณีชัย  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
        15. นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
        16. นางสิริพร  บัวจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       กรรมการและผช.เลขานุการ 
           17.  นางสาวสุฑา แดงขาว   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการและผช.เลขานุการ 
 2.  คณะกรรมการฝุายด าเนินงาน มีหน้าที่วางแผน ศึกษาวิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรองโครงการ และ
งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของพ้ืนที่ รวมถึงผล
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่  ประกอบด้วย 
  1.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒    ประธานกรรมการ 
           2.  นายเสรี  สุวรรณประเสริฐ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางพรรณี  สกุณา  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                 กรรมการ 

4.  ว่าที่ร.ท.สุเวศ  กลับศรี  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                 กรรมการ 
5. นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                 กรรมการ

 6.  นายสุวิทย์  ใจห้าว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2       กรรมการ 
           7.  นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2                 กรรมการ 
           8.  นายสุวัฒน์  รัตนพั์นธ์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                 กรรมการ 
           9.  นางอาภรณ์  พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                        กรรมการ 
                  10.  นายพนม  บุญใส  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                   กรรมการ 
                  11.  นางประชุมพร  ไศลแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
                  12.  นายพินิจ  ขุนนุ้ย  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                        กรรมการ 
                  13.  นายวิจัย  ไกรสิทธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     กรรมการ 
                  14.  นายวิเชยีร  ขวดแก้ว   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         กรรมการ 
                  15.  นายโกศล  มณีชัย  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน         กรรมการ 
         16.  นายรัตน์ธนชชั  เลือ่นแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านนาตาแย้ม ประธานศูนยเ์ครือข่ายที่ 1 กรรมการ 
         17.  นายวิทยา  หอมเกตุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดก้างปลา  ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 2   กรรมการ 
         18.  นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสามัคคีธรรม  ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 3   กรรมการ  
         19.  นายอนันต์ มีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนองค์การสวนยาง 2  ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 4     กรรมการ 
         20.  นายสุรัช วัฒนสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 5 กรรมการ 
         21.  นางอรชร ด าประสงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเส ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 6  กรรมการ 
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         22.  นายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 7 กรรมการ 
         23. นายวิมล ล าทุมลักษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสยีว ประธานศูนยเ์ครือข่ายที่ 8  กรรมการ 
         24. นายสมหมาย สุดถนอม  ผู้อ านวยการโรงเรยีนสังวาลย์วิท 7 ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 9 กรรมการ 
                  25. นายวันชยั  วงศ์ศิลป์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันดี ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 10     กรรมการ 
         26. นายเอกชัย ส่งทว ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 11    กรรมการ 
         27. นายอ านวย ด าประสงค ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 12   กรรมการ 
         28.  นางจ าเริญสุข  ภูด่อก  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
                  29.  นางสาวสุฎารัตน์ เกษา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
                  30.  นายพิชัย  อิ่มด้วง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                            กรรมการ 
                  31.  นายอธิคม  นาคฤทธิ์  นิติกรช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
         32.  นายสมหมาย  พลายแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
                  33.  นางเสาวณี   แก้วมรกต  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                     กรรมการ 
                  34.  นางสาวนัสชนก  จินดาวงศ์     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                กรรมการ  
                  35.  นางพรทิพย์  รัตนบุรี  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                           กรรมการ 
                 36.  นางจิราพร  เรือนสูง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
                  37.  นางกชมล  วิชัยดิษฐ  นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
                  38.  นางสุพิชฌาย์  ไกรนรา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
         39.  นางสายพิณ  เพชรศรีเงิน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 

        40. นายสุชาติ  หนูกลบั  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                  กรรมการ 
                  41.  นายถาวร  ปลอดชูแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                             กรรมการ 
                  42.  นายอัทธนีย์  ศันสนียกุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                            กรรมการ 
                  43.  นายจ ารัส  สุขเล็ก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
                  44.  นางพุทธชาติ  ทวี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                    กรรมการ 
         45.  นางกาญจนา  จิตรส ารวย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
         46.  นางปิยกมล  พูลเสน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                กรรมการ 
         47.  นางสาวปรีดา  จ านงจิต  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
                   48.  นางทัศนันท์  รักษ์ก าเนิด   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                 กรรมการ 
          49.  นางสุนิศา ชูสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                  กรรมการ 
          50.  นางทัสนี งามประดิษฐ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                           กรรมการ 
                   51.  นางสุธณิี  ทรงอาวุธ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                                  กรรมการ 
                   52.  นางวิภาวี  ด้วงฉีด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                                 กรรมการ 
          53.  นางสุจิรา  อ านวย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                    กรรมการ 
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                   54.  นายปรวิัติ  รัตนบุรี       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ               กรรมการ   
                   55.  นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                      กรรมการ 
                   56.  นางวาสนา  อนุรักษ์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                  กรรมการ 
            57.  นายอภิสิทธิ์  นริะโส  เจ้าหน้าที่ไอซีที                                        กรรมการ 
                   58.  นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
                   59.  นางสิริพร  บัวจนัทร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  กรรมการและผช.เลขานุการ 
                   60.  นางสาวสฑุา แดงขาว   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ 
                   61.  นางนัทธภ์ัทร์ พิถยพิโลน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและผช.เลขานุการ  
                   62.  นางปรีดา พิพัฒน์ผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและผช.เลขานุการ 
 3.  คณะกรรมการฝุายการเงิน 

  มีหน้าทีเ่บิกจ่ายงบประมาณ ตลอดถึงจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการประชุม และ
ตรวจเอกสารหลักฐานการเงิน ประกอบด้วย 

1. นางอาภรณ์  พัวพันธ์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2       ประธานกรรมการ 
2.  นายวิเชียร  ขวดแก้ว   ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์        กรรมการ 
3.  นางสุภัตรา  จิตโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการกรรมการ              กรรมการ 
4.  นางนัยเนตร ศิลปะรัศมี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       กรรมการ 
5.  นางอัญชลี สุขหอม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน       กรรมการ 
6.  นางอรพรรณ  อินณรงค์  ครูช่วยราชการ สพป.นศ. 2        กรรมการ 
7.  นางกมลชนก  ยินดีวงศ์ พนักงานราชการ         กรรมการ 
8.  นางจิราพร  เรือนสูง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางวาสนา  อนุรักษ์  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน            กรรมการและผช.เลขานุการ 

 4.  คณะกรรมการฝุายสถานที่และยานพาหนะ  
  มีหน้าที่ติดต่อประสานงานสถานที่ และจัดเตรียมอุปกรณ์ ตลอดถึงจัดหายานพาหนะ การขอ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
  1.  นายสุวัฒน ์ รัตนพันธ์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2      ประธานกรรมการ 
  2.  นายพนม  บุญใส  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายวิเชียร ขวดแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ 
  3.  นายสุธรรม  โฉมทอง  พนักงานขับรถยนต์        กรรมการ 
  4.  นายเกรียงศักดิ์  มีแย้ม  พนักงานขับรถยนต์        กรรมการ 
  5.  นายสมศักดิ์  รัตนบุรี  พนักงานขับรถยนต์        กรรมการ 
  6.  นายสุวิทย์  จัตุรงค์  พนักงานขับรถยนต์        กรรมการ 
  7.  นายนฐกร  รัตนพันธ์  พนักงานขับรถยนต์        กรรมการ 
  8.  นายสุเทพ  วชิรวรรณ  พนักงานขับรถยนต์        กรรมการ 
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  9.  นายปริวัติ  รัตนบุรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
                   10.  นายอภิสิทธิ์  นิระโส  เจ้าหน้าที่ไอซีที                          กรรมการและผช.เลขานุการ    
 5.  คณะกรรมการฝุายพิธีการ/กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 
  มีหน้าที่วางแผน ก าหนดรูปแบบกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ฯ และท าหน้าที่
เป็นพิธีกรและท าหน้าที่ในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย   
  1.  ว่าที่ร.ท.สุเวศ  กลับศรี  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2      ประธานกรรมการ 
  2.  นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2 รองประธานกรรมการ 
  3.  นายอธิคมฉ์  นาคฤทธิ์  นิติกรช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
  4.  นางสกรีนรักษ์ บุญมี  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  5.  นางจิราพร  เรือนสูง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  6.  นางจ าเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   กรรมการและผช.เลขานุการ    
 6.  คณะกรรมการฝุายประสานงานและรับรายงานตัว   
  มีหน้าที่ประสานงานและรับรายงานตัว ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการ ฯ    ประกอบด้วย 
  1. นางสิริพร  บัวจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
  2. นางสุภาภร  บุณยะเกียรติ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                        กรรมการ 
  4. นางพิมพา  พลจรัส เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        กรรมการ 
  5. นางวชิรา  เลี่ยนสกุล     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                             กรรมการ 
  6. นางจินตนา วงศ์เมฆ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        กรรมการ 
  7. นางกมลชนก ยินดีวงศ์  พนักงานราชการ         กรรมการ 
  8. นางสาวจันจิรา ฤทธิชัย  ธรุการ           กรรมการ 
  9. นางปรีดา  พิพัฒน์ผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
         10. นางสภุัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        กรรมการและผช.เลขานุการ 
           7.  คณะกรรมการฝุายจัดท าเอกสาร 
  มีหน้าทีจ่ัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 และ  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
ข้อมูลสารสนเทศ  รวบรวมและจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ส าเร็จ
ลุล่วง ทันตามก าหนดเวลา ประกอบด้วย 

1. นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน            ประธานกรรมการ 
2.    นางปรีดา พิพัฒน์ผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                   กรรมการ  

                     3.  นางสุจริา  อ านวย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        กรรมการ 
  4.  นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                       กรรมการ 
  5.  นายอภิสิทธิ์  นิระโส  เจ้าหน้าที่ไอซีที                                                   กรรมการ 
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           6.  นางสิริพร  บัวจนัทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ            
                    7.  นางสาวสุฑา แดงขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  กรรมการและผช.เลขานุการ                
               8.   นางนัทธภัทร์ พิถยพิโลน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผช.เลขานุการ   

  ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่           
วางไว้ บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  5  กันยายน  ๒๕61 

           สั่ง ณ วันที่  5  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕61 

                                                                  
           (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 
                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

 

 

 

 

 


