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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒ 

ที่  61/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

------------------------------------ 
 
  ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
และยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด และอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 และมาตรา 45 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน อำนวยการ กำกับ ดูแล         
ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 

1.1 นายประหยัด  สุขขี   ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ประธานกรรมการ 
1.2 ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ
1.3 นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
1.4 นายสุวิทย์  ใจห้าว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
1.5 นายสมชาติ  ไกรแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    กรรมการ 
1.6 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน              กรรมการ 
1.7 นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นางสิริพร บัวจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       

         2.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน มีหน้าที่วางแผน ศึกษาวิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรองโครงการ
และงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของ
พ้ืนที่ รวมถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
      2.1 นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ประธานกรรมการ 

2.2 ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ                            
2.3 นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
2.4 นายสุวิทย์  ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
2.5 นายสมชาติ  ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    กรรมการ 
2.6 นายวิจัย  ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ      กรรมการ

     2.7 นายพินิจ ขุนนุ้ย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
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2.8 นางประชุมพร ไศลแก้ว    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
2.9 นายโกศล  มณีชัย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ    กรรมการ      
2.10 นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ 
2.11 นายพิชัย  อิ่มด้วง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู ฯ             กรรมการ 
2.12 นางสาวสฎุารัตน์ เกษา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ               กรรมการ 
2.13 นางสุธิณี ทรงอาวุธ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
2.14 นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 
2.15 นางสายพิน เพชรศรีเงิน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
2.16 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
2.17 นางพุทธชาติ ทวี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
2.18 นางพรทิพย์  รัตนบุรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
2.19 นางสกรีนรักษ์ บุญมี      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ       กรรมการ
2.20 นางจำเริญสุข ภู่ดอก      นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
2.20 นางนิศากร  ไชยสิทธิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
2.21 นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     กรรมการ 
2.22 นางสุภัตรา จิตโสภา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    กรรมการ 
2.24 นางวิภาวี ด้วงฉีด  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ     กรรมการ  
2.25 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ            กรรมการ 

              2.26 นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
              2.27 นางสิริพร บัวจันทร์  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ       

2.28 นางสาวสุฑา แดงขาว นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
2.29 นางปรดีา  พิพัฒน์ผล    นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
2.30 นายปริวัติ  รัตนบุร ี      นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
2.31 นางสภุัสสรณ์ ธนโชคพัธนนัท์  เจา้พนักงานธรุการชำนาญงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร มีหน้าที่จัดทำเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้สำเร็จลุล่วงทันตาม
เวลาที่กำหนด ประกอบด้วย 
     3.1 นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน             ประธานกรรมการ 

   3.2 นางปรีดา พิพัฒน์ผล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               กรรมการ  
              3.3 นายปริวัติ  รตันบุรี          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               กรรมการ 
     3.4 นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                            กรรมการ 
     3.5 นายอภิสิทธิ์  นิระโส        เจ้าหน้าที่ไอซีที                                              กรรมการ 
     3.6 นางสิริพร  บัวจันทร์          นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ                                        
              3.7 นางสาวสุฑา แดงขาว        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ                
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 ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ บังเกิด
ผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่ 19  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

                                                        
                                                         (นายประหยัด  สุขขี) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 

 



อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ตาม งบประมาณใช้ไป
เสร็จส้ินแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ แผนปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันท่ี คงเหลือ

31-มี.ค.-63
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา

โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข
น.ส.วิสนีย์ นุราช ✓ 36,300      30,300       6,000        

2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562

นางสิริพร บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว

✓ 45,150      31,380       13,770      

3 การบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

นายปริวัติ รัตนบุรี ✓ 24,570      24,570       -            

4 การจัดงานวันครูประจ าปี พ.ศ. 2563 นางมัลลิกา คงเกตุ ✓ 48,000      48,000       -            
5 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ                    

 ปีการศึกษา 2562
น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธ์ุ ✓ 344,620    333,363     11,257      

6 ประชุมบุคลากร สพป.นศ. 2 นางจ าเริญสุข ภู่ดอก ✓ 23,310      2,590         20,720      
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ สพป.นศ. 2

นางสิริพร บัวจันทร์ ✓ 38,650      34,007       4,643        

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
การด าเนินงาน งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ตาม งบประมาณใช้ไป
เสร็จส้ินแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ แผนปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันท่ี คงเหลือ

31-มี.ค.-63

การด าเนินงาน งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

8 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ใน
ระยะเวลา 1 ปี

นางทัศนันท์ รักษ์ก าเนิด ✓ 78800 -             78,800      

9 การรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจในการ
ตรวจราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2563 รอบท่ี 1

น.ส.สุฑา  แดงขาว ✓ 13,350      -             13,350      สถานการณ์โค
วิดผู้ตรวจ
ไม่ได้ออก
ติดตาม
ภาคสนาม

10 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562

นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา 15,040      -             15,040      

11 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563

นางจุลีพร โภชนาทาน ✓ 50,000      50,000       -            

12 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา
 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์        
สพป.นศ. 2

นางวิภาวี ด้วงฉีด ✓ 146,250    13,050       133,200    

13 ประชาสัมพันธ์ “รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ. 2” นางทิพวรรณ์ พัลวัน ✓ 27,000      -             27,000      

14 ประชุมรับนโยบาย รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธ
เช้าข่าว สพฐ.

นางทิพวรรณ์ พัลวัน ✓ 41,650      5,320         36,330      



อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ ตาม งบประมาณใช้ไป
เสร็จส้ินแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ แผนปฏิบัติการ (ข้อมูล ณ วันท่ี คงเหลือ

31-มี.ค.-63

การด าเนินงาน งบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

15 ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) คร้ังท่ี 9 
ประจ าปีการศึกษา 2562

นายพิชัย อ่ิมด้วง ✓ 221,715    221,715     -            

16 จัดท าวิดีทัศน์น าเสนอผลงาน สพป.นศ. 2 นางทิพวรรณ์ พัลวัน ✓ 92,340      5,460         86,880      
17 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการ
นางเสาวณี แก้วมรกต ✓ 120,000    -             120,000    

18 ติดตามการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 16 จุดเน้นใน
การบริหารของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

น.ส.สุฑา  แดงขาว ✓ 280,580    -             280,580    

19 เขียนได้ลายมือสวย นางพุทธชาติ ทวี ✓ 240,000    -             240,000    
20 คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ นางอโนมา นัสฐาน ✓ 112,675    13,504       99,171      

2,000,000 813,259     1,186,741 รวมงบประมาณท้ังส้ิน



ต.ต.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนรอบรู้

สุขภาพท่ีมีความสุข
36,300 น.ส.วิสนีย์

 - ศึกษาดูงานการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน      7,500

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดท าแผนหรือแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียน

   24,000

 - นิเทศติมตามการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้
สุขภาพดี มีความสุข

    4,800

2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 45,150 นางสิริพร

 - ประชุมคณะท างาน จ านวน 1 คร้ัง      1,950

 - ออกแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ

 - ประชุมเชิงปฏิบัติ จ านวน 1 คร้ัง 2 วัน   26,400

 - จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ     16,800

3 การบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 24,570 นายปริวัติ   24,570
 - ประชุมคณะท างาน จ านวน 1 คร้ัง

 - ก าหนดรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

 - ประชุมเชิงปฏิบัติ จ านวน 2 คร้ัง 1 วัน    
 - จัดท ารายงานข้มูลตามรูปแบบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก

4 การจัดงานวันครูประจ าปี พ.ศ.2563 48,000 นางมัลลิกา     48,000

 - จัดท าแผนโครงการด าเนินงานและก าหนดสถานท่ีในการจัดงาน

 - ประสานงานกับหน่วยงานจัดงานแต่ละอ าเภอ

 - ด าเนินการจัดงานวันครูใรแต่ละอ าเภอ

 - หน่วยจัดงานสรุปผลการด าเนินงาน

.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะท่ี 1
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรช เขต 2

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



ต.ต.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

5 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา 2562 344,620 น.ส.ธนวรรณ์

 - จัดประชุมผอ.สพป.นศ.2 รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม/ผอ.
หน่วย และผู้เก่ียวข้อง

       700

 - การประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี
 64 ปีการศึกษา 2562

     3,000

 - การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 258,600    

 - สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขัน ฯ 82,320  

6 ประชุมบุคลากร สพป.นศ. 2 23,310 นางจ าเริญสุข 3,885     3,885     3,885    3,885   
 - จัดท าโครงการปฏิทินก าหนดวันประชุม

 - แจ้งก าหนกการให้ผู้เข้าประชุมทราบ

 - ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนอเน้ือหาสาระในการประชุม

 - ประสานสถานท่ี อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 - จัดท าเอกสารประกอบการประชุม

 - ด าเนินการประชุมตามปฏิทิน เดือนละ 1 คร้ัง ปีงบประมาณละ
 12 คร้ัง

 - รายงานการประชุม

7 ประชุมเชิงปฏัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2563 - 2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของ สพป.นศ.2

38,650 นางสิริพร

 - ประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       700

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก     23,400

 - ประชุมกล่ันกรองแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

     1,750

 - ท าเล่มแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    10,000

 - การติดตามและประเมินผล      1,400        700      700



ต.ต.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

8 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดสพฐ. ในระยะดวลา 1 ปี

78,800 นางทัศนันท์

 - พ่ีเล้ียงนิเทศให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนรับการประเมิน

    1,400

 - คณะกรรมการด าเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิยัติงานใน
หน้าท่ีคร้ังท้ั 1 , 2

  77,400

9 การายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจในการตรวจราชการของ 
สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        รอบท่ี 1

13,350 น.ส.สุฑา

 - ประชุมคณะท างานเตรียมรับการติดตามฯ จากคณะกรรมการ
ตรวจราชการ สพฐ. จ านวน 1 คร้ัง

 - ประชุมรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ งาน/กิจกรรม 
โครงการ ตามท่ี สพฐ. ก าหนด ต่อศรีต่อคณะผู้ตรวจราชการ 
สพฐ.จ านวน 1 คร้ัง

   13,350

10 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2562

15,040 นางสุพิชฌา

 - การประเมิณคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2562

    15,040

 - การนิเทศ ติดตาม การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา2563

11 ส่งเสริมสนันสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 นางจุลีพร     50,000

 - จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ

 - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

 - จัดหาของขวัญเพ่ือแจกจ่ายให้โรงเรียนท่ีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 ประจ าปี 2563

 - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน



ต.ต.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

12 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2

146,250 นางวิภาวี

 - จัดท าโครงการ ปฏิทินก าหนดวันประชุม

 - แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ

 - ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดเน้ือหาสาระในการประชุม    48,750   48,750     48,750

 - ประสานสถานท่ี อาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 - จัดท าเอกสารประกอบการประชุม

 - ด าเนินการประชุมตามปฏิทินเดือนละ 1 คร้ัง ปีงบประมาณละ
 12 คร้ัง

 - จัดท ารายการประชุม

13 ประชาสัมพันธ์ "รายการเสมาปริทัศน์ สพป. นศ.2" 27,000 นางทิพวรรณ์

 - จัดท าโครงการ ก าหนดปฏิทินการจัดรายการ

 - เสนอค าส้ังแต่งต้ังคณะกรรมการ      1,500     1,500
 - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงรายการให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน

 - รวบรวมข้อมูล ท าบทรายการวิทยุรายสัปดาห์

 - จัดรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 ณ สวท. ทุ่งสง 87 Mhz. 
ทุกันเสาร์ เวลา 14.10 น. ถึง 15.00 น.

    12,000     12,000

 - ประเมินผลการจัดรายการวิทยุ รายการเสมาปริทัศน์

 - ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

 - รายงานผลการด าเนินงาน

14 ประชุมรับนโยบาย รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. 41,650 นางทิพวรรณ์

 - จัดท าโครงการ ก าหนดตารางการประชุม

 - แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ

 - จัดเตรียมสถานท่ี อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

 - ด าเนินการประชุมตามปฏิทินสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ปีงบประมาณ
ละ 53 คร้ัง 15,925  15,925   15,925  17,150       

 - รายงานการประชุมเข้าสู่ระบบตามท่ี สพฐ. ก าหนด
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ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

15 ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงสนดีเด่นประสบผลส าเร็จ
เป็นท่ีประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARD) 
คร้ังท่ี 9 ประจ าปีการศึกษา 2562

221,715 นายพิชัย

 - การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) คร้ังท่ี 9
 ประจ าปีการศึกษา 2562

  221,715

16 จัดท าวิดีทัศน์น าเสนอผลงาน สพป.นศ.2 92,340 นางทิพวรรณ์

 - จัดท าโครงการ

 - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

 - ก าหนดตารงการจัดทิดีทัศน์

 - ด าเนินการประชุมตารางการจัดท าวิดีทัศน์ เดือนละ 1 คร้ัง 
ปีงบประมาณละ 9 คร้ัง

    30,780   30,780     30,780

 -น าเสนอวิดีทัศน์ดสนอในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

17 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ

120,000 นางเสาวณี

 - ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษาคร้ังท่ี 1    60,000    60,000

 - ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขเรา
ชการครูและบุคลาทางการศึกษาคร้ังท่ี 2

18 ติดตามการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 16 จุดเน้นในการบริหาร
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2

280,580 น.ส.สุฑา        700

 - ประชุมคณะท่ีปรึกษาโครงการฯ

 - จัดท าเคร่ืองมือติดตามจุดเน้น/ก าหนกปฏิทินด าเนิน     1,820
 - ติดตามการด าเนินงานตามุดเน้น โดยคณะกรรมการ 16 คณะ   240,000

 - ประชุมสรุปผลการติดตาม ฯ และจัดท ารายงานผลด าเนินตาม
โครงการฯ

   7,820



ต.ต.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

19 เขียนได้ลายมือสวย 240,000 นางพุทธชาติ   240,000

 - เสนอชออนุมัติโครงการ

 - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ

 - จัดประชุมคณะท างาน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานแบ่ง
หน้าท่ีรับผิดชอบ

 - จัดท าเอกสารคู่มือและแบบฝึกประกอบการด าเนินโครงการ 
"เขียนได้ลายมือสวย"

 - การประชุมช้ีแจงแนวด าเนินงานการฝึกคัดลายมือ

 - การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ "เขียนได้ลายมือสวย"

20 คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ 112,675 นางอโนมา      112,675

 - เสนอโครงการ

 - ประกาศสมัคร / รับสมัคร

 - ด าเนินการสอนคัดเลือก / ประกาศราย่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 - ผู้ได้รับการคัดเลือกและประกาศข้ีบัญชีจัดท าสัญญาจ้าง

 - สรุปรายงานผล

2,000,000 0 700 300,435 154,015 401,635 155,060 16,800 50,250 132,610 240,000 190,525 274,665 68,570



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และโครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก สพฐ. เพื่อดำเนินงานตามกลยุทธ์/จุดเน้น ของ สพฐ. 

…………………………………………… 
สถานะโครงการ       ยังไม่ดำเนินการ       อยู่ระหว่างดำเนินการ      ดำเนินการเสร็จแล้ว 

1.  ชื่อโครงการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่              โครงการต่อเนื่อง    
     สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                        
     สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค 
     สว่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสิริพร  บัวจันทร์  น.ส.สุฑา  แดงขาว 
     (กรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการ ให้กรอกข้อมูล เฉพาะข้อ 1 ) 
2.  วัตถุประสงค์ 
       บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
       ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ....................................................................................  
           ............................................................................................................................. .............................. 
           ............................................................................................................................. .............................. 
 
 
3.  ผลการดำเนนิงานตามระยะเวลา 
 

กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม เป็นไปตาม
เวลา 

ไม่เป็นไปตาม
เวลา ที่ดำเนินการแล้ว ตามโครงการ ปฏิบัติจริง 

1. ประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง พ.ย. 62 พ.ย. 62 ✓  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง 
2 วัน  

3 – 4 ธ.ค. 
62 

3-4 ธ.ค. 
62 

✓  

3. จัดทำรูปเล่มรายงาผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สพป.นครศรีธรรมราช                 
เขต 2  

ธ.ค. 62 ม.ค. 63  ✓ 

4. รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ธ.ค. 62 ก.พ. 63  ✓ 
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4.  ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 
 

กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการแล้ว 

ผลการดำเนินงาน เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

ไม่เป็นไปตาม 
เป้าหมาย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1. ประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

15 คน 13 คน  ✓ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 
ครั้ง 2 วัน 
 

45 คน 45 คน ✓  

3. จัดทำรูปเล่มรายงาผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  

20 เล่ม 20 เล่ม ✓  

4. จัดทำรูปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 

80 เล่ม 80 เล่ม ✓  

 
5.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 5.1  งบประมาณโครงการทั้งหมด 45,150 บาท 
 5.2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   39,076 บาท คงเหลือ 6,074  บาท 

กิจกรรมสำคัญ 
ที่ดำเนินการแล้ว 

งบประมาณท่ี 
ได้รับอนุมัติ 

ผลการเบิกจ่าย 
รวม คงเหลือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะทำงาน จำนวน 
1 ครั้ง 

1,950 - 455 - 455 260 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน 
 

28,350 - 19,736 2,800 22,536 5,814 

3. จัดทำรูปเล่มรายงาผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 2 

2,000 - - 2,000 2,000 - 

4. จัดทำรูปเล่มรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 

14,800 - - 14,800 14,800 - 



 
6.  ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ 
    ( ✓)  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์   ร้อยละ  100. 
    (     )  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์   ร้อยละ  80 – ร้อยละ 99 
    (     )  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์   ร้อยละ 60 –  ร้อยละ 79 
    (     )  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์   ต่ำกว่าร้อยละ 60 
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7.  ความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมาย 
     (     )  สูงกว่าเป้าหมาย 
     (  ✓)  ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
     (     )  ร้อยละ 80 – ร้อยละ 99  ของเป้าหมาย 
     (     )  ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 ของเป้าหมาย 
     (     )  ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
8.  ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการดำเนินงาน 
     8.1  ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน 
            - ผู้รายงานโครงการไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากติดราชการ ทำให้การรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของโครงการนั้น ๆ 
     8.2  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
   - หากผู้ดำเนินการโครงการ ไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการได้ ก็ควรมอบหมายให้
ผู้อื่นรายงานแทนและต้องแจ้งรายละเอียดทุกเรื่องอย่างชัดเจน 
     8.3  งานที่จะดำเนินการต่อหลังจากการดำเนินงานโครงการ 
            1. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
แนบภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3 ภาพ 


