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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

 สำนัก งาน เขต พื้นที ่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็น องค์กรจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ ำนาจหน้าที่ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อ ง  การแบ่ง ส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                       
พ.ศ. 2553 ซึ่งระบุให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
       1.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
    1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กำหนดใน
มาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.3 ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 
    1.4 รับผิดชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
        2. ตามกฎกระทรวง กำหนดหลั กเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนด
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    2.1 จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
    2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวกล่าว  
    2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.4 กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.6 ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล  
องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  ในรูปแบบที่
หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            2.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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          2.10 ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน
การศึกษา 
          2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          2.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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      คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ      
       ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานการเงนิ 
และสนิทรัพย์ 

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถานศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษา 
         ขั้นพื้นฐาน 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
             (กศจ.) 
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ขอบข่ายภาระงาน 

ส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (ข) ดำเนินการเก่ียวกับงานช่วยอำนวยการ  
     (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
     (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
     (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
     (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
     (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
     (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ  
     (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
๒.  กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
     (ข) วเิคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ       
     (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบตัิตามนโยบายและแผน  
     (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมลูเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
3.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ การจัดการศึกษา  
     (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
     (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร      
     (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รบัมอบหมาย      
4.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
     (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  
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     (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย ์ 
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  
     (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
     (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน                          
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
     (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  
     (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว 
และการขออนุญาตต่าง ๆ  
     (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การดำเนินคดีของรัฐ     
     (ฌ) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  
     (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
     (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน วิชาชีพและ
จรรยาบรรณ  
     (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
     (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ      
     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
     (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
7.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน  
     (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา      
     (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 มีอำนาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
     (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
     (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน     
     (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษา  
     (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
     (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี                     
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงาน
กิจการนักเรียนอ่ืน  
     (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
     (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ คุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
     (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
     (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
     (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
     (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  
9.  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึน้ตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้     
     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน  
     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้าหมายที่กำหนด  
     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
     (ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด  
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
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10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  
      (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
      (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
      (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
      (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
      (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
      (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
      (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
      (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ  
      (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 ที่ตั้ง ที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 101  ถนนชัยชุมพล  ตำบลปากแพรก อำเภอทุง่สง จังหวัด
นครศรธีรรมราช รหัสไปรษณีย์  80110  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7541-1165, 0-7533-2619,                                     
0-7541-1165  โทรสาร 0-7533-2619 ต่อ 103,118  Website http://www.nst2.obec.go.th 
   เขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครอบคลุม
พ้ืนที่ 8 อำเภอ จาก 23 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  อำเภอทุ่งสง  อำเภอฉวาง อำเภอ
ทุ่งใหญ่ อำเภอพิปูน อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา และอำเภอช้างกลาง และมีอาณาเขต
ติดต่อกบัจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
- ทิศใต้          ติดต่อกับจังหวัดตรัง 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอลานสกาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 
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ข้อมูลบคุลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 ที ่

 
                  กลุ่ม 

ประเภท 
รวม 

ทั้งสิ้น ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง
ประจำ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

1 ผอ./รอง ผอ. 5 - - - 5 
2 กลุ่มอำนวยการ - 6 3 8 17 
3 กลุ่มนโยบายและแผน - 6 - - 6 
4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
- 1 - 1 2 

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

รวมทั้งสิ้น 5 56 4 9 74 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีบุคลากรในสำนักงาน ทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน จำแนกเป็น บุคลากรสายบริหาร จำนวน 5 คน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จำนวน 56  คน 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน  และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

1. ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางที่ 1  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริการทั้ง 8 อำเภอ  

สังกัด จำนวน(โรง) หมายเหตุ 
สพฐ.    - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 202 เรียนรวม จำนวน 13 โรง 
          - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      3  
เอกชน  - ในระบบ 38  

-  นอกระบบ 22 หลักสตูรระยะสั้น 
-  จัดตั้งโดยมูลนิธิ   1  

สำนักพระพุทธศาสนา 3  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 เทศบาล 6 อบจ.นศ.1 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2  
ท่องเที่ยวและการกีฬา 1  

                รวม 279  
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 จากตารางที่  1 จำนวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีทั้งสิ้นจำนวน 279 โรง จำแนกเป็นสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำนวน      
202 โรง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน 3 โรง 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน 61 โรง (เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 38 โรง 
หลักสูตรระยะสั้น 22 โรง และมูลนิธิ 1 โรง)  และสังกัดอ่ืน จำนวน 13 โรง 

2. ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียนและครู ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียนและครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด สพป.นศ. 2 

จำนวนนักเรียน  /  ห้องเรียน 
ครู 

ระดับ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

ก่อนประถมศึกษา 3,493 3,294 6,787 480 2,051 

ประถมศึกษา 13,130 11,850 24,980 1,323 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,920 1,528 3,448 176 

                  รวม 18,543 16,672 35,215 1,979 2,051 

(ทีม่า :  งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.นศ.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) 

 จากตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และครูในสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวมทั้งสิ้น มีนักเรียนจำนวน 35,215 คน ห้องเรียนจำนวน 
1,979 ห้องเรียน และมีครูจำนวน 2,051  คน โดยจำแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษามีนักเรียน 6,787 คน 
ห้องเรียน 480 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษามีนักเรียน 24,980 คน ห้องเรียน 1,323 ห้องเรียน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน  3,448 คน ห้องเรียน 176  ห้องเรียน และจำแนกจำนวนนักเรียน ห้องเรียน 
ตามชั้นเรียนได้ดังตารางที่ 3 
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    ตารางที่ 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามชั้นเรียน   
                    

ระดับ/ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 389 422 811 76 

อนุบาล 2 1,410 1,268 2,678 194 

อนุบาล 3 1,694 1,604 3,298 210 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,493 3,294 6,787 480 

ประถมศึกษาปีที่ 1 2,347 2,115 4,462 229 

ประถมศึกษาปีที่ 2 2,174 1,938 4,112 222 

ประถมศึกษาปีที่ 3 2,104 1,971 4,075 217 

ประถมศึกษาปีที่ 4 2,229 1,957 4,186 219 

ประถมศึกษาปีที่ 5 2,131 1,880 4,011 219 

ประถมศึกษาปีที่ 6 2,145 1,989 4,134 217 

รวมระดับประถมศึกษา 13,130 11,850 24,980 1,323 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 695 542 1,237 60 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 696 518 1,214 60 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 529 468 997 56 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,920 1,528 3,448 176 

รวมทั้งสิ้น 18,543 16,672 35,215 1,979 

     (ท่ีมา :  งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.นศ.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) 
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ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับชาติ ผลจากการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน (O-NET) พบว่าผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3                      
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลค่าเฉลี่ยร้อยละ การประเมินคุณภาพการศึกษาจากการสอบ O – NET 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยปี 2560 ค่าเฉลี่ยปี 2561 
+ เพิ่ม 
- ลด 

ภาษาไทย 47.41 58.00 + 10.59 
คณิตศาสตร์ 36.61 36.72       + 0.11 
วิทยาศาสตร์ 38.48 40.22       + 1.74 
ภาษาอังกฤษ 30.59 35.17       + 4.58 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 38.27 42.53       + 4.26 
 จากตารางที่ 1 เมื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา (2560 – 2561) 
พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึน กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุดได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 10.59 รองลงมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) คิดเป็น ร้อยละ 4.58 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 1.74 และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามลำดับ  
 ตารางที ่2  เปรียบเทียบผลค่าเฉลี่ยร้อยละ การประเมินคุณภาพการศึกษาจากการสอบ O – NET                           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยปี 2560 ค่าเฉลี่ยปี 2561 
+ เพิ่ม 
- ลด 

ภาษาไทย 45.38 52.34 + 6.96 
คณิตศาสตร์ 21.46 25.36 + 3.90 
วิทยาศาสตร์ 30.75 34.99 + 4.24 
ภาษาอังกฤษ 26.77 26.41         - 0.36 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 31.09 34.78         + 3.69 
 จากตารางที่ 2 เมื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา (2560 - 2561) 
พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึน คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 
6.96 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 4.24 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็น   
ร้อยละ 3.90 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 0.36 
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 2. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)                                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
 ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลค่าเฉลี่ยร้อยละ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

ด้าน คะแนนร้อยละจำแนกตามระดับ 
เขตพื้นที่ ประเทศ + เพิ่ม 

         - ลด 
ด้านภาษา (Literacy) 56.15 53.18 + 2.97 
ด้านคำนวณ (Numeracy) 51.05 47.19 + 3.86 
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) 50.73 48.07 + 2.66 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 52.64 49.48 + 4.16 
 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา กับระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่ความสามารถด้านคำนวณ ด้าน
ภาษา และด้านเหตุผล สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.86 , 2.97 และ 2.66  

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการตามนโยบายและ
จุดเน้น ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วน ให้บรรลุตามนโยบายและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีค่าคะแนน 4.51 ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก  
 3. ผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2         
อยู่ในลำดับที่ 64 จากจำนวน 183 เขต ระดับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 4.55193  
 4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                         
มีผลการประเมินระดับ B (Good) คะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.58 อันดับที่ 154 จาก 225 เขต 
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  ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการ
ดำเนินงานไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รฐั รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออำนวยประโยชน์
ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด   
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาทีมุ่่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทยีบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกบั
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกบับริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อ
ปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์
ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน      
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง    
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      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ เพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบรกิารและสวัสดิการทีม่ีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง      
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง      
       ยุทธศาสตร์ที่  6 ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรบัเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานใหมุ้่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทยีบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทจุริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน 
มีเพียงเท่าท่ีจำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือ
ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไมเ่ลือกปฏิบัติ และการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
1. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน 
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด  
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2. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  

ภายใต้วิสัยทัศน ์“ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ ง ได้กำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ดำเนินการ 6 ด้าน คือ  

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

3. จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการดำเนินการสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
4) ดำเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดำเนินการเป็นรูปธรรม 

4. จุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
 1. ด้านความม่ันคง 

แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
: เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี  เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยใช้รูปแบบ 

Active Learning 
2. ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  สื่อ และครูด้านภาษา 

2.1.1 พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน อย่างต่อเนื่อง  

2.1.2 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา โดยจัดทำ Echo English Vocational ซึ่งเป็น application ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot camp 

2.1.3 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะดำเนินการ
เป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.2 การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้ พิจารณาแนวทางการปรับโรงงาน 
เป็นโรงเรียน 
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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          
ยุวทตูความดี 

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรยีนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 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 ในวิชาสังคมศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการในรูปคณะทำงานออก
ข้อสอบ 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาครู  

1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการสรรหาครู 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 การประเมนิวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ 
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2) หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
: ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาโรงเรียน ICU โดยพัฒนาโรงเรียน ICU ในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
: การสร้างความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนั กในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

และสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา  
6.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

6.2.1 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.2.2 การดำเนินการต่อเนื่องเรื่อง admission การเตรียมการรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ 

Clearing-House 
6.3 การประสาน ขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การขบัเคลื่อน กำกับและการติดตามการนำจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐมนตรี        
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

5.2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและกำหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบาย 

5.2.2 ติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตามรายไตรมาส  
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานขอ้มูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ 

5.2.3 จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 

5.2.4 จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายทุกนโยบายเป็นรา ยไตรมาส  
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 

5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ซ่ึงจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้การดำเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และ
มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดา้นและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิน่ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และมาตรการ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย ์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
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เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมทีพึ่งประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนที่มคีวามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรคน์วัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าว
สู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เทา่เทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ                    
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้ำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยยึดหลักของการพฒันาที่ยั่งยืน และการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐                    
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ                     
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที ่๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                    และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์  
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกบัภัยคุกคามทกุรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมัน่คง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เตม็ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกนัดาร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรมอัตลักษณ์                   
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขัน้พื้นฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๖. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๗. จำนวนสถานศึกษาที่จดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข           
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
นโยบายที ่๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มทัีกษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรยีนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น

นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑  

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. รอ้ยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสรา้งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาทีส่อดคล้องกับ
แนวโน้มการพฒันาของประเทศ  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจดุมุง่หมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพือ่การวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได้ 

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมงีานทำ มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
๓. รอ้ยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ มี

ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มกีารเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 

๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิน่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ
ในการจดัการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที ่
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา 

๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. นำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศกึษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
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ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูไดร้บัการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  ฉลาก
สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เ พ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

๖. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ ในการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มกีารทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาในสังกดัมนีโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต

และบรโิภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่ งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศกึษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรยีนรู้ทีเ่กีย่วข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอตุสาหกรรมสีเขยีว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  

๖. คร ูมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน  
นโยบายที ่๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานทกุระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เ พ่ือเ พ่ิมคุณภาพ

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
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๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 

๑. สถานศกึษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมยั ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เ พ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกดัมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยมีนโยบาย ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์  (Vision) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพและบริการที่
เป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพผู้ เรียน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนา ตามศาสตร์พระราชา  และ                    
พระบรมราโชบาย 
 คุณภาพ หมายถึง บรรลุเป้าหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม บริการที่ดี 
 บริการ หมายถึง ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉับไวบริการ เอาใจใส่งาน ผู้รับบริการพอใจ 
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2. พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวชิาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงพัฒนาภูมิทัศน์ของสำนักงาน และ
หน่วยงานในสังกดัให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจดัการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการนิ เทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและ
สามารถให้บริการที่เป็นเลิศ 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายที่กำหนด 
3. ค่านิยม (Value)                                                                                                                                                                   
 บรรลุเป้าหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม บริการที่ดี 
4. เป้าหมาย (Goal) 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
           2. ผู้ เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาที่กำหนด อย่างมคีุณภาพและผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21  

3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ สามารถทำงาน
เป็นทมี มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย และปรับตัวเพ่ือเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21       
มีทักษะด้านเทคโนโลยี และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาและโรงเรียนในสังกัดนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปปฏิบัติจริง
จนเป็นวิถีชีวิต 

6. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษามีรูปแบบหรือกลไกการนิเทศอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ทีส่่ งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างมีระบบ 
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5. กลยุทธ์  (Strategy) 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้มสีมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
4. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกบัภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์   

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคกุคามทุกรูปแบบ                     
ที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. จำนวนสถานศึกษาท่ีจดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข                
มีทัศนคติทีดี่ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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กลยุทธ์ที ่๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษที ่21 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทกีารแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวชีวั้ด 

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะทีจ่ำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
เป้าประสงค์ 

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่ อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ด ีสามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

5. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้และเป็นแบบอยา่งด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวชีวั้ด 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า               
ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
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๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                  
มีทกัษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง                      
มีทักษะอาชีพทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นำไปปฏิบัติได้ 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                   
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีดี่ สามารถดำรงชีวิตอย่าง         
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปลีย่นบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิน่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศกึษา 

2. สถานศกึษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที ่
3. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ

ข้อเท็จจริง เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น

เครือ่งมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและครูตามความจำเป็นขาดแคลน 
4. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพฒันา 
               คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่มีนโยบายและส่งเสรมิให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู ้             
ด้านการสร้างจิตสำนึกการผลิตและบรโิภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. สถานศกึษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้ านความรู้ เรื่อง                   
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทกุโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
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๓. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนทีมี่การจดัทำนโยบายจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและ

บริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน สู่ชุมชนคารบ์อนต่ำ 
๕. มีสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์และนำ 3Rs             

มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน

ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบที่เป็นแบบอย่างเ อ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
ตัวช้ีวัด 

๑. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ มีนโยบายและจัดกิจกรรมใหค้วามรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัตใิช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุย๋และยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒.  นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์                        
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ                  
QR CODE และ Paper less  

3. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ เ อ้ือต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน
และชุมชน นักเรียนและสถานศึกษาสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือ
ลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือลดปริมาณคารบ์อนที่โรงเรียนและชุมชน 

4. ครู และนกัเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐๓. สถานศึกษา                 
มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระ
การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. ครู มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกดา้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมได้ 

6. บุคลากรและนักเรียนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

7. สถานศึกษามีการบูรณาการและนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
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กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ 
                  เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศกึษา หรือศูนย์ เครือข่ายการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมทีจ่ะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม               
หลักธรรมาภิบาล  

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้ใน                
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตัวชีวั้ด 

๑. สถานศกึษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ

ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหนา้ที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา และหนว่ยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริต และประพฤตมิิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หนว่ยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกจิด้านบริหารจัดการศึกษา 

5. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
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5. จุดเน้นในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. เรง่รัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
2. เร่งรัดการพฒันาทักษะทางคณิตศาสตร์ขัน้พ้ืนฐาน ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน 
3. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4. พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการแก่นักเรียน 
6. พัฒนาศักยภาพในการแขง่ขนัทางวิชาการของนักเรียน 
7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
8. เสริมสร้างความเข้มแขง็ของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
9. ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการปฏิบัตงิาน 
10. ส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา 
11. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัตงิานและการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา 
12. ส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ แก่สถานศึกษา 
13. ส่งเสริมใหบุ้คลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน พัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการเป็น

ประเทศไทย 4.0 
14. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บรหิารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
15. เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน แก่บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู  และนักเรียน 
16. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดกลยุทธ์ 
มาตรการ โครงการ งบประมาณ วิธีการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ และ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท  โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช          
เขต 2 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย              
ในการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้ 
  1. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรยีนในสังกัดตามภาระงานและการตดิตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  3,000,000  บาท  
(สามล้านบาทถ้วน) 
  2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพกลยุทธ์ ให้สำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน  
2,000,000 บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 
  และนอกจากนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                          
ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือดำเนินการใน
ประเด็นที่เป็นจุดเน้นตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และได้รับการสนับสนุน        
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารนี้ 
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กรอบรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 1 (จัดสรรจำนวน 3 ครั้ง) 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ  

รวม
งบประมาณ 

หมายเหตุ จัดสรร 
ครั้งที่ 1 

จัดสรร 
ครั้งที่ 2 

จัดสรร     
ครั้งที่ 3 

1 ค่าสาธารณูปโภค 230,000 169,000 90,000 489,000  
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ 
180,000 189,000 50,000 419,000  

3 ค่าวัสดุสำนักงาน 50,000 100,000 150,000 300,000  
4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 
130,000 130,000 50,000 310,000  

5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000 100,000 50,000 250,000  
6 ค่าจา้งถ่ายเอกสาร 20,000 10,000 5,000 35,000  
7 ค่าซอ่มแซมครุภัณฑ์ 30,000 35,000 30,000 95,000  
8 ค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบัติงานของสำนักงาน 
45,000 - - 45,000  

9 ค่าจ้างเหมาบริการใน
เขตพ้ืนที่ 

151,200 151,100 - 302,400  

10 ขับเคลื่อนนโยบาย 
สพป.นศ. 2 

33,800 - - 32,800  

11 ค่านิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

30,000 30,000 20,000 80,000  

12 ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการนโยบาย
เร่งด่วน 

- 63,800 400,000 463,800  

13 ค่าปฏิบัติงานนนอกเวลา
ราชการ 

- 122,000 55,000 177,000  

 รวม 1,000,000 1,100,000 900,000 3,000,000  
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กรอบรายจา่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามข้อ 2 (โครงการระยะที่ 1) 
 

นโยบาย สพฐ. งบประมาณ หมายเหตุ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย ์                               
                และของชาติ 

36,300  

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
                ของประเทศ 

359,660  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 588,515  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี 
                คุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                ทางการศึกษา 

162,675  

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                กับสิ่งแวดล้อม 

-  

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 
                การศึกษา 

852,850  

รวม 2,000,000  
 

กรอบรายจ่ายงบประมาณที่ตั้งโครงการไว้เพื่อรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (โครงการระยะที่ 2) 
 

นโยบาย สพฐ. งบประมาณ หมายเหตุ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย ์                               
                และของชาติ 

154,730  

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
                ของประเทศ 

300,000  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 542,940  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี 
                คุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 
                ทางการศึกษา 

-  

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                กับสิ่งแวดล้อม 

41,050  

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 
                การศึกษา 

304,130  

รวม 1,342,850  
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สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 1 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สอดคล้องกับ

นโยบาย 
ผู้รับผิดชอบ 

สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
าก

าร
ศึก

ษา
จัง

หว
ัด 

 

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนรอบรู้
สุขภาพดีมีความสุข 

36,300 - 36,300 1 1 1 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2562 

45,150 - 45,150 6 6 5 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

3 การบูรณาการจัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

24,570 - 24,570 6 6 5 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

4 การจัดงานวันครูประจำปี  
พ.ศ. 2563 

48,000      - 48,000 3 3 3 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศกึษา 

5 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

344,620 - 344,620 2 2 7 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

6 ประชุมบุคลากร สพป.นศ. 2 23,310 - 23,310 6 6 5 กลุม่อำนวยการ 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565 และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563                      
ของ สพป.นศ. 2 

38,650 - 38,650 6 6 5 กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สอดคล้องกับ

นโยบาย 
ผู้รับผิดชอบ 

สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
าก

าร
ศึก

ษา
จัง

หว
ัด 

 

8 การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี 

78,800 - 78,800 3 3 3 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

9 การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจในการตรวจราชการ
ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 

13,350 - 13,350 6 6 5 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

10 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                           
ปีการศึกษา 2562 

15,040 109,320 124,360 2 2 2 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

11 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 

50,000 - 50,000 4 4 5 กลุ่มส่งเสริม
การจดั
การศึกษา 

12 ประชุมผู้บรหิารการศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุม่/หน่วย และ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ. 2 

146,250 - 146,250 6 6 5 กลุ่ม
อำนวยการ 

13 ประชาสัมพันธ์ “รายการเสมา
ปริทัศน์ สพป.นศ. 2” 

27,000 - 27,000 6 6 5 กลุ่ม
อำนวยการ 

14 ประชุมรับนโยบาย รายการพุธ
เช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. 

41,650 - 41,650 6 6 5 กลุ่ม
อำนวยการ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
สอดคล้องกับ

นโยบาย 
ผู้รับผิดชอบ 

สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
าก

าร
ศึก

ษา
จัง

หว
ัด 

 

15 ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็น
ที่ประจักษเ์พ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งที่ 9 
ประจำปีการศึกษา 2562  

221,715 100,000 321,715 3 3 3 กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

16 จัดทำวิดีทัศน์นำเสนอผลงาน 
สพป.นศ. 2 

92,340 - 92,340 6 6 5 กลุ่ม
อำนวยการ 

17 ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ 

120,000 - 120,000 6 6 5 กลุม่
บริหารงาน
บุคคล 

18 ติดตามการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 16 จุดเน้นในการ
บริหารของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 

280,580 - 280,580 6 6 5 กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 

19 เขียนได้ลายมือสวย 240,000 - 240,000 3 3 1 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

20 คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงาน
ราชการ 

112,675 - 112,675 2 4 4 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000 209,320 2,209,320     
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โครงการระยะที ่1 
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โครงการ  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ 
                               สุขภาพดี มีความสุข (Happiness Health Literate School) 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คูคุ่ณธรรม 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพินิจ ขุนนุ้ย , นางสาววิสนีย์ นุราช 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
การสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเด็กวัยเรียนและเยาวชนใช้เวลาอยู่

ในสถานศึกษาถึง “หนึ่งในสาม” ของเวลาในแต่ละวัน ภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนและเยาวชนจะเป็นพ้ืนฐาน
ของภาวะสุขภาพตลอดชีวิตที่มีอยู่ ทั้งยังเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ สติปัญญา จิต
วิญญาณในลักษณะเจริญเติบโตขึ้น สามารถพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์เต็มตามศักยภาพได้ แต่ปัจจุบัน
สังคมเปลี่ยนเข้าสู่สังคมดิจิทัล ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนไปอย่างมาก ประกอบ
กับสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้น จึงต้องพัฒนาพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้ยั่ งยืนจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้ภาวะ
สุขภาพของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับสูงสุดตามศักยภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร. วาริณี เอ่ียมสวัสดิกุล , 
2561) ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ือที่จะดูแลรักษาสุขภาพทั้งของ
ตนเองและบุคคลอ่ืน ครอบครัวและชุมชนการสร้างจิตสำนึกในการรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเป็นผู้มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจและสุขนิสัยที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ควบคู่กับการ
จัดการเรียนรู้ของครู จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียน เป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณลักษณะที่                 
พึงประสงค์ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จึงมีจุดหมายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีมุ่งสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริม
ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนทั้งด้านสุขภาพอนามัยของนักเรี ยน การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สุ ขภ าพอนามั ย  และการจั ดสภ าพแวดล้ อม ให้ เอ้ื อต่ อการส่ ง เส ริมสุ ขภ าพอน ามัยของนั ก เรียน 
มาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทำ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness 
Health Literate School) 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness Health 
Literate School) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย   

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียน
รอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness Health Literate School) 
3. เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
- ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนจากโรงเรียนที่

เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 โรง รวม 16 คน  
- ผู้บริหารและบุคลากรที่ รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน สพป.นศ.2  

จำนวน 4 คน 
2. เชิงคณุภาพ 

- โรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน และได้รับการประเมิน
เป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข (Happiness Health Literate School)โดยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 

1. ศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน และการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ 
สุขภาพดี มีความสุข จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สังกัด สพป.กระบี่  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำแผนหรือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้
สุขภาพดี มคีวามสุข(Happiness Health Literate School) 

3. นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness 
Health Literate School) 

4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. รอ้ยละของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมนิและรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมี
ความสุขจากศูนย์อนามัยที่ 11 

2. ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 ศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยนักเรียน และการดำเนินงานโรงเรียน
รอบรู้สุขภาพดี มีความสุขโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 1 สังกัด สพป.กระบี่  

    

 - ค่าอาหารกลางวัน  
จำนวน 20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 

 
 

 
2,000 

  
2,000 

 - ค่าอาหารว่าง 
จำนวน 20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ 

 
 

 
1,000 

  
1,000 

 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   4,000 4,000 
 - ค่าของที่ระลึก   500 500 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำ

แผนหรือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
(Happiness Health Literate School) 

    

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 1 คน x 600 บาท x 6.5 ชัว่โมง 

 
3,900 

   
3,900 

 - ค่าท่ีพัก 
จำนวน 20 คน x 400 บาท x 1 คืน 

 
 

 
8,000 

  
8,000 

 - ค่าอาหารกลางวัน  
จำนวน 23 คน x 220 บาท x 1 มื้อ  

 
 

 
5,060 

  
5,060 

 - ค่าอาหารเย็น 
จำนวน 20 คน x 220 บาท x 1 มื้อ  

 
 

 
4,400 

  
4,400 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 23 คน x 40 บาท x 2 มื้อ 
- พาหนะวิทยากร 

 
 

 
1,840 

 
 

800 

 
1,840 
800 

3 นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสู่
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
(Happiness Health Literate School) 

    

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
จำนวน 5 คน x 240 บาท x 4วัน 

 
4,800 

   
4,800 

      
รวมทั้งส้ิน (สามหม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) 8,700 22,300 5,300 36,300 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 
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6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
1 ศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริม

สุขภาพอนามัยนักเรียน และการ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี      
มีความสุข จากโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 1 สังกัด สพป.กระบี่ 

7,500 - - - 7,500 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและ
จัดทำแผนหรือแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนสู่โรงเรยีนรอบรู้สุขภาพดี มี
ความสุข (Happiness Health 
Literate School) 

24,000 - - - 24,000 

3 นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนา
โรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มี
ความสุข(Happiness Health Literate 
School) 

4,800 - - - 4,800 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,300 - - - 36,300 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ร้อยละของโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้
สุขภาพดีมีความสุขจากศูนย์อนามัยที่ 11 

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการประเมินและรับรองเป็น
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข
จากศูนย์อนามัยที่ 11จำนวน 
ร้อยละ 70 

การตรวจสอบจำนวนโรงเรียนที่
ได้รับการประเมินและรับรอง
เป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี 
มีความสุขจากศูนย์อนามัยที่ 11 

2. ผู้บริหารและครูที่ร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม 

ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการ
จัดกจิกรรมอยู่ในระดับมาก 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำแผนการดำเนินงานหรือแนวทางการดำเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุขได้ 
 2. โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินงานสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุขตามแผนหรือ
แนวทางที่ได้กำหนดไว้ และได้รับการประเมินเพ่ือรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 
 

                 

                ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                   

               (นายพินิจ  ขุนนุ้ย)                                             (นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                         ว่าที่ร้อยโท     

   (สุเวศ  กลับศรี) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 

                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ      รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                           
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการ 
                               ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ นายสุวิทย์  ใจห้าว นางสาวสลีวลี  เรืองรักษ์  นางสิริพร  บัวจันทร์  
   นางสาวสุฑา  แดงขาว นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2562  – ธันวาคม  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
     กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท และเพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสูงสุดในตน มีความรู้ มีทักษะ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้และดำรงชีวิตในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้นำนโยบาย
เหล่านั้นมากำหนดเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงานในสังกัด 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำ
โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจะได้ทราบผลของ
การดำเนินการของปีที่ผ่าน และมีแนวทางท่ีจะดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
 2.2 เพ่ือจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.  เป้าหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ          
         3.1.1 ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จำนวน 2 ครั้ง  
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         3.1.2  จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 จำนวน 20 เล่ม  
         3.1.3  จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 80 เล่ม  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
                 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีรายงานผลการจัด
การศึกษา เพ่ือนำไปวางแผนปรับปรุง พัฒนา เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ระดับความสำเร็จจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2  
          4.2 ระดับความสำเร็จจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง พฤศจิกายน 2562 นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์ 

นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ 

2 ออกแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ 
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน 3 – 4 ธันวาคม 

2562 
นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์ 
นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นางสุภัสสรณ์  ธนโชคพัธนันท ์

4 จดัทำรปูเล่มรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และรูปเล่ม
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

ธันวาคม 2562 นางสาวสีลวลี เรืองรักษ์ 
นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ 
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6. งบประมาณที่ใช ้
           งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบดำเนินงาน  ผลผลิต                    
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จำนวน 45,150 บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ทั้งนี้ขออนุมัติถัวจ่าย                     
ทุกรายการตามทีจ่่ายจริงดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้  
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1) ประชุมคณะทำงาน จำนวน 15 คน  

- ค่ าอาหารว่ าง/ เค รื่ อ งดื่ ม (1 5 ค น x35บ าท                    
x2มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (15คนx80บาทx1มื้อ) 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีพ.ศ. 
2562 สพป.นศ. 2  และรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จำนวน 45 คน 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (45คนx35บาทx4มือ้) 

15 คน              
1 ครั้ง 

 
 

44 คน 
1 ครั้ง 

 
 

 

 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
750 

 
1,200 

 
 
 
 
 

6,300 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
   750 

  
1,200 

 
 
 
 
 

6,300 
 
 
 

- ค่าอาหารกลางวนั (45 คนx80บาทx2มื้อ) 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 
- ค่าพาหนะประธานศูนย์เครือข่าย (12 ศนูย์) 

12 คน 
 

- 7,200 
 

10,100 

- 
2,800 
2,000 

7,200 
2,800 

10,100 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 - 25,550 2,800 28,350 

2 
 

จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สพป.นศ. 2(20 เล่มx100 บาท) 

20 เล่ม - - 2,000 2,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 - - 2,000 2,000 
3 จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 80 เล่ม ๆ ละ 
185 บาท  

80 เล่ม - - 14,800 14,800 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 - - 14,800 14,800 

รวมงบประมาณ - 25,550 19,600 45,150 
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              6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

28,350 - - - 28,350 

2 จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน
ตาม โครงการต ามแผนป ฏิ บั ติ ก าร
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 
สพป.นศ. 2                 

- 2,000 - - 2,000 

3 จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- 14,800 - - 14,800 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,350 16,800 - - 45,150 
  
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 
รอ้ยละของความสำเร็จในการรายงาน
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

- ประเมินบริบท 
- ประเมนิกระบวนการ 
- ประเมินผลลัพธ์ 
1. ประเมินระหว่างดำเนินการ 
2. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2562  

แบบรายงานโครงการ/
แบบประเมนิโครงการ/ 
แบบสำรวจ 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ 
          - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีเล่มรายงานผลการดำเนินงาน                 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2562  
 เชิงคุณภาพ 
            - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีผลการดำเนินงานของปีที่ผ่าน
มา เพ่ือนำไปพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
   
 
 

 

 

 

 

        

                     

 

 
 
   

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 

(นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

                        ว่าที่รอ้ยโท          
                                         (สุเวศ  กลับศร)ี  
           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ      การบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564                             
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการ 
                               ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์  ใจห้าว นางสาวสลีวลี  เรืองรักษ์  นายปริวัติ  รัตนบุรี  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2562  – ธันวาคม  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้มีการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความตอ่เนื่อง และยั่งยืน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๒ ปี เพื่อให้การ
จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังกล่าว จึงให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัดร่วมมือกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา
และแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ สัปดาห์ โดยเน้นตำบลเป็นฐานการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมดำเนินการในแต่ละ
ตำบล โดยมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้จัดทำคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญและเพ่ือให้การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่ระดับจังหวัด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงได้จัดทำโครงการการบูรณาการ
จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2562                             
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจแนวทางการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
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             2.2 เพ่ือรายงานข้อมูลตามรปูแบบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  (โรงเรียนทีม่ีนักเรียน 120 
คน ลงมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  
3.  เป้าหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ          
         3.1.1 ประชุมคณะทำงานบูรณาการจดัทำแผนบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ จำนวน 1  ครั้ง  
         3.1.2 จัดทำรายงานข้อมูลตามรูปแบบแผนบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มี
นักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช        

3.2  เชิงคุณภาพ 
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการรายงานแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ของคณะกรรมการระดับอำเภอ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1  ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำรายงานข้อมูล ตามรูปแบบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(โรงเรียนที่มนีักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช           
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง พฤศจิกายน 2562 -นายสุวิทย์  ใจห้าว  

-น.ส.สลีวลี  เรืองรักษ์ 
- นายปริวัติ รัตนบุร ี

2 กำหนดรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ พฤศจิกายน  2562 -นายสุวิทย์  ใจห้าว  
-น.ส.สลีวลี  เรืองรักษ์ 
- นายปริวัติ รัตนบุร ี
- ประธานศูนย์เครือข่ายทาง
การศึกษาทุกศูนย์เครือข่าย 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง  
รวม 1 วัน 

11 ธันวาคม  2562 
เวลา 08.30-12.00 ณ 
ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
เวลา 13.00-16.30 ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน
คลองขุด 

-นายสุวิทย์  ใจหา้ว  
-น.ส.สลีวลี  เรืองรักษ์ 
- นายปริวัติ รัตนบุร ี
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 จดัทำรายงานข้อมลูตามรปูแบบแผน

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียน
ทีม่ีนักเรียน 120 คน ลงมา) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564                 
ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ธันวาคม 2562 - น.ส.สีลวล ี เรืองรกัษ์ 
- นายปริวัติ รัตนบุรี 

 

 
6. งบประมาณทีใ่ช้ 
           งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบดำเนินงาน  ผลผลิต                    
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 24,570 (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  ทั้งนี้ขออนุมัติถัวจ่ายทุก
รายการตามที่จ่ายจริงดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้  
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับ อำเภอ 
 1) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน 20 คน 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(20คน*35บาท*2
มื้อ) 
- ค่าอาหารเที่ยง (20คน*80บาท*1มื้อ) 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ 
จำนวน 302 คน จำแนกดังนี้ 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(140คน*35บาท*
1มื้อ) วันที่ 11 ธ.ค. 62 เวลา 08.30-
12.00 น. ณ โรงเรียนฉวางรชัดาภิเษก อ.
ฉวาง 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(162คน*35บาท*
1มื้อ) วันที่ 11 ธ.ค. 62 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.ทุง่สง 

15 คน 
2 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

302 คน 
2 ครั้ง 

 

 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,400 

 
1,600 

10,570 

 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,400 

 
1,600 

10,570 
 
 
 
 

2 ค่าเช่าห้องประชุม 2 วัน - 3,000 - 3,000 
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ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

3 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  พ .ศ . 
2563-2564 จำนวน 260 ชุด ๆ ละ 25 
บาท 

260 เล่ม - - 6,500 6,500 

4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์  - - 1,500 1,500 
รวมงบประมาณ - 16,570 8,000 24,570 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำ
รายงานข้อมูล ตามรูปแบบแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนทีมี่
นักเรียน 120 คน ลงมา) 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  
ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

- ประเมินบริบท 
- ประเมินกระบวนการ 
- ประเมนิผลลัพธ์ 
1. ประเมินระหว่างดำเนินการ 
2. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน  

แบบรายงานโครงการ/
แบบประเมินโครงการ/ 
แบบสำรวจ 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ 
          - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จัดทำรายงานข้อมลูตามรูปแบบ
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 
2564  ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช           
 เชิงคุณภาพ 
            -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการรายงานแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ของคณะกรรมการระดับอำเภอ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ แนวทางทีก่ระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
   
 
 

 

 

 

 

        

 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 

(นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                        ว่าที่ร้อยโท          
                                         (สุเวศ  กลับศรี)  
           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ            การจดังานวันครูประจำปี 2563 
แผนงาน            พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา                   
                               ในการจัดการศกึษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2       กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร  
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ          กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายสุวิทย์  ใจห้าว      รอง ผอ.สพป.นศ.2 
           2. นายพิชัย   อ่ิมดว้ง       ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           3. นางมัลลิกา  คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ    มกราคม – กุมภาพันธ์  2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล  

  ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499  มีมติกำหนดให้วันที่ 
16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความสำคัญต่อครู และอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงาม
ความดี เพ่ือประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้กำหนดจัดงานวันครูเพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม 
ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติและสังคม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพ่ือส่งเสริมให้
ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนเห็นความสำคัญ และระลึกถึงพระคุณครู โดยแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศได้จัด
งานวันครูอย่างพร้อมเพรียงกัน 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ โดยกำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2563 เป็น 8 หน่วย 8 อำเภอ ดังนี้ 

  1. หน่วยอำเภอทุ่งสง  โรงเรียนสตรีทุง่สง 
  2. หน่วยอำเภอฉวาง  โรงเรียนฉวาง 
  3. หน่วยอำเภอทุ่งใหญ่  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 
  4. หน่วยอำเภอนาบอน  โรงเรียนนาบอน 
  5. หน่วยอำเภอบางขัน  โรงเรียนวัดลำนาว 
  6. หน่วยอำเภอถำ้พรรณรา โรงเรียนบ้านปลายรา 
  7. หน่วยอำเภอพิปูน  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
  8. หนว่ยอำเภอช้างกลาง  โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี 

หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังไ ด้
ยึดถือปฏิบัติตาม   
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปรมิาณ 
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกหน่วยงานเข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2563      
ใน 8 อำเภอ   รวม 2,000 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุก
หน่วยงานที่เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2563 เห็นความสำคัญ ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู 

4. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รบัผิดชอบ 
1 จัดทำแผนโครงการดำเนินงานและกำหนด

สถานที่ในการจัดงาน 
3-6 ม.ค.2563 นายพิชัย  อิ่มด้วง 

และคณะ 
2 ประสานงานกับหน่วยงานจัดงานแต่ละอำเภอ 7-15 ม.ค.2563 นายพิชัย  อิ่มด้วง 

และคณะ 
3 ดำเนินการจัดงานวันครูในแต่ละอำเภอ    16 ม.ค.2563 คณะกรรมการจัดงานของ

แต่ละอำเภอ 
4 หน่วยจัดงานสรุปผลการดำเนินงาน 17 ม.ค. – 12   

     ก.พ.2563 
คณะกรรมการจัดงานของ
แต่ละอำเภอ 

5. งบประมาณที่ใช้    แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงาน  
                            จำนวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ขออนมัุติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ๆ 

ละ 35 บาท จำนวน 2,000 คน เป็นเงิน 
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ขอรับ
งบประมาณเพียง  48,000 บาท (สี่หมื่น
แปดพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
    48,000 

-  
 
 
 

48,000 

- 

 รวมงบประมาณ    48,000   48,000  
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6. การประเมนิผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
6.1 เชิงปริมาณ 
       ผู้เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2563  
 
6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันครู 
       6.2.2 การยอมรับของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 
ตรวจนับจำนวน 
ผู้เข้าร่วมงาน 
 
สังเกต 

 
บัญชีลงเวลา 
 
 
ภาพถ่ายการ
จัดกิจกรรม 

 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เห็นความสำคัญ
และระลึกถึงพระคุณครู โดยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 
 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
   
 
 

 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

  
(นายพิชัย  อ่ิมด้วง) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 

(นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธีรรมราช เขต 2 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

      

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล                    
กลยุทธ์ สพป.นศ.2       กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้มีสมรรถนะ 
                               ในศตวรรษท่ี 21  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผดิชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพินิจ  ขุนนุ้ย, นางพรทิพย์ รัตนบุรี, น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน และครู ได้แสดงออกถึงความสามารถ ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการวิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวง
แหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวที ให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง 
อย่างอิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้ งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้มีการจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
โดยจัดกิจกรรมเข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส)  
จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 อำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 

2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคม 

2.3 เพ่ือคดัเลือกทีมผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เข้าแข่งขันในระดับชาติ  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 นักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ร้อยละ 100 ไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการระดับชาติ  
                3.1.2 นักเรียนและครูทีเ่ป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ร้อยละ 100 ได้ฝึกฝน พัฒนาศักยภาพ 
ของตนเอง สามารถนำเสนอทักษะของตนเอง/ทีมสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีความรู้  
ความสามารถ มีทักษะที่เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
                3.2.2 นักเรียนและครู มีศกัยภาพของตนเอง สามารถนำเสนอทักษะของตนเองและ 
ทีมแข่งขัน สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

4.ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนในแต่ละกิจกรรมได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับชาติ 
 4.2 ร้อยละของจำนวนกิจกรรมการแข่งที่มีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

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

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

ธันวาคม 2562 น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

2 การประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

พฤศจิกายน– ธันวาคม 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ 

มกราคม 2563 คณะกรรมการดำเนินงาน 

4 สรุปผลการเข้าร่วมแขง่ขันฯ มกราคม 2563 น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
  - งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 
344,620 บาท (สามแสนสีห่มื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

                    6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ประมาณการรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัด ุ รวม 

1 ประชุมผอ.สพป.นศ.2 
รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม/ 
ผอ.หน่วย และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 
20 คนๆ ละ 35 บาท 1 มื้อ 

20 คน  700   

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียน 
เข้าประกวดแข่งขันจำนวน 851 คน 
คนละ 300 บาท 
 

862 คน  258,600   

3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
(เบีย้เลี้ยง/ที่พัก/น้ำมันเชื้อเพลิง) 

- เบีย้เลี้ยง (120 บาท*12 คน 
*3 วัน) 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 
1,000 บาท 3 วัน 

  7,320 
 

(4,320) 
 

(3,000) 

 7,320 
 

(4,320) 
 

(3,000) 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ 
ของโรงเรียนในสังกัด  
- จัดสรรให้โรงเรียนวันละ 6 
โรงเรียนๆ ละ 3,000 บาท 2.5 วัน 
- จัดสรรเป็นค่าจัดสถานที่/ตกแต่ง
เต็นท ์นิทรรศการ 

  75,000 
 

(45,000) 
 

(30,000) 

 75,000 
 

(45,000) 
 

(30,000) 

5 ค่าจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 ขนาด 4*5 ม. 
ตารางเมตรละ 150 บาท 

    
3,000 

 
3,000 

รวม   341,620 3,000 344,620 
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                6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ที ่ รายละเอียด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 จัดประชุมคณะกรรมการ 

การประชาสัมพันธ์งาน 
700 - - - 700 

2 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

3,000 - - - 3,000 

3 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียน 
เข้าแขง่ขนัระดับภาค 

258,600 - - - 258,600 

4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 82,320 - - - 82,320 
รวม 344,620 - - - 344,620 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย การเก็บข้อมูล 

ร้อยละของนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษาในแต่ละกิจกรรมได้เขา้ร่วม 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 

นักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษาในแต่ละกิจกรรม 
ได้เข้าร่วมการแข่งขนัทักษะ 
ทางวิชาการระดับชาติจำนวน 
ร้อยละ 90 

- ตรวจสอบรายการ
แข่งขันที่มีนักเรียน 
ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษาเข้าร่วม 
การแข่งขัน 

ร้อยละของจำนวนกิจกรรมการแข่งขัน 
ที่มีตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขนั
ทักษะทางวิชาการระดับชาติ 

จำนวนกิจกรรมที่มีตัวแทน
นักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขัน 
มีจำนวนร้อยละ 80 ของกิจกรรม
ทัง้หมด 

- ตรวจสอบรายการ
แข่งขันที่มีนักเรียน 
ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษาเข้าร่วม 
การแขง่ขัน 

ร้อยละของนักเรียนและครูที่เป็นตัวเเทน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ 

จำนวนนักเรียนและครูที่เป็น
ตัวเเทนเขตพ้ืนที่การศึกษามีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมการเเข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับดี 

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนและครูผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพศักยภาพคุณธรรมจริยธรรมทักษะด้านการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่านเวทีการแข่งขันระดับชาติ 

8.2 นักเรียนและครูผู้สอนมีทักษะมีความรู้ความสามารถโดดเด่นประสบความสำเร็จได้แสดงผลงาน 
ให้ปรากฏเป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ 
9. สถานที่ดำเนินการ 

สถานที่จัดการแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
                 

                ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                   

               (นายพินิจ  ขุนนุ้ย)                                             (นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                                     

                                      (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของ

ภาครัฐ 
นโยบายสพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน 
                               ร่วมในการจัดการศึกษา                    
กลยุทธ์ สพป.นศ.2       กลยุทธ์ที่6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคก์รให้มคีุณภาพและการบริการ 
                               ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุฎารัตน์ เกษา   นางจำเริญสุข   ภู่ดอก  นางวิภาว ี ด้วงฉีด  
   นางสุภาภร บุณยะเกียรติ นางสาวทิพวรรณ์  เมืองเสน  นางพิมพา พลจรัส 
   นางสาวจันจิรา ฤทธิชัย  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นับเป็นหัวใจ
สำคัญในการนำนโยบายสำคัญๆ ที่เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ
ขับเคลื่อนตลอดเวลา  จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะคติซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้ไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดประชุมบุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  2.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช    
เขต 2มีความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุสำเร็จผลตามท่ีหน่วยงานกำหนด 
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3. เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปรมิาณ 
         ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 จำนวน 74 คน เดือนละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 9 ครั้ง 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2  ทีเ่ขา้ร่วมประชุม รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
   3.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 ที่เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความ
เข้าใจ เกดิทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  4.1 รอ้ยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ไดร้ับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

4.2 ร้อยละ 80 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 มคีวามเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
เพ่ือมอบนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
วิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการปฏิทินกำหนดวันประชุม ตุลาคม 2562 กลุ่มอำนวยการ 

2. แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ ทุกเดือนกอ่นการประชุม 7 วัน กลุ่มอำนวยการ 

3. ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดเนื้อหา
สาระในการประชุม 

ก่อนจัดทำระเบียบวาระการ
ประชุม 

ผอ.สพป.นศ.2 
ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง 

4. ประสานสถานที่ อาหารว่างและเครื่องด่ืม ก่อนการประชุม 5 วัน กลุ่มอำนวยการ 

5. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุม 5 วัน กลุ่มอำนวยการ 

6. ดำเนินการประชุมตามปฏิทิน เดือนละ 1 
ครั้ง  ปีงบประมาณละ 12 ครั้ง 

ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ผอ.สพป.นศ.2 
รอง ผอ.สพป.นศ.2 
ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
บุคลากรทุกคน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7 รายงานการประชุม ทุกครั้งที่มกีารประชุม ภายใน 
15 วันทำการ หลังจากเสร็จ
การประชุม 

กลุ่มอำนวยการ 

 
6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 23,310 บาท  
(สองหมื่นสามพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย

(หน่วยนับ) 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมบุคลากร สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 
74 คน จำนวน 12 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 9  ครั้ง  (9*35*74) 
เป็นเงิน 

 
 
 
 

9 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

23,310 
 

 
 
 
 

- 

 

 

 

23,310 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 23,310 - 23,310 

 
            6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

 ประชุมบุคลากรใน
สังกัด สพป.
นครศรธีรรมราช เขต 
2 จำนวน 74 คน 

- 7,770 7,770 7,770 23,310 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 7,770 7,770 7,770 23,310 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 

7.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  
7.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
ที่เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ มีความ
เข้ า ใจ  เกิ ดทั กษ ะใน การป ฏิ บั ติ ง าน และน ำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สังเกต ติดตาม  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 เชิงปริมาณ 
  8.1.1 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                     
ร้อยละ 80 ได้รับรู้ รบัทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  8..1.2 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                  
ร้อยละ 80  ของบุคลากร ที่เข้าร่วมประชุมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2   แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเขา้ใจ เกิด
ทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทศิทางเดยีวกัน 
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  8.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัตงิานทำให้มี มีความเข้าใจ เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
                ผู้เสนอโครงการ                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ                                                       

                                                               

            (นางสาวสฎุารตัน์ เกษา)                                                  (นายสมชาติ ไกรแก้ว)                   
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                            ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2      
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                      (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ               ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  
                               และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
                               การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของ

ภาครัฐ 
นโยบายสพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน 
                               ร่วมในการจัดการศึกษา                    
กลยุทธ์ สพป.นศ.2       กลยุทธ์ที่6 การพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มคีุณภาพและการบริการ 
                               ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวิทย์  ใจห้าว นางสาวสลีวลี  เรืองรักษ์  นางสิริพร  บัวจันทร์   
   นางสาวสุฑา  แดงขาว นางปรีดา พิพัฒน์ผล นายปริวัติ รัตนบุร ี 
   นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2562  – กันยายน  2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยให้สำนัก งานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 6 (1) คือ จัดทำนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพืน้ฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  โดยกลุ่มนโยบายและแผน                  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตาม
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส 
ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่
ส นั บ ส นุ น ที่ ใช้ โร ง เรี ย น เป็ น ฐ าน  (School – Based Management) โด ย มี ก ระบ วน การวางแผ น                        
การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผลอย่างเป็นระบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานชาติ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  2.2 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ          
           3.1.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 20 คน 

          3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และกลั่นกรอง 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 จำนวน  52   คน 
           3.1.4 ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 25 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
                    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีกรอบในการดำเนินงาน
และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
และสามารถควบคุมการบริหารงบประมาณใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 
2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานจดัทำแผนพฒันาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มกราคม 2563 น.ส.สีลวลี เรืองรักษ์ 
นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
นางปรีดา พิพัฒน์ผล 
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
 

มกราคม 2563 น.ส.สีลวลี เรืองรักษ์ 
นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
นางปรีดา พิพัฒน์ผล 
นายปริวัติ รัตนบุร ี
นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์

3 ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

มกราคม 2563 น.ส.สีลวลี เรืองรักษ์ 
นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
นางปรีดา พิพัฒน์ผล 
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 จัดทำเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 

2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
- ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา/บุคคลที่ เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี 

มกราคม 2563 น.ส.สีลวลี เรืองรักษ์ 
นางสิรพิร  บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา แดงขาว 
นางปรีดา พิพัฒน์ผล 
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์

5 การติดตามและประเมินผล มกราคม - 
กันยายน 
2563 

นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
 

6. งบประมาณที่ใช้ 
           งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบดำเนินงาน  ผลผลิต                    
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  จำนวน 38,650    บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   ทั้งนี้ขออนุมัติ                
ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริงดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้  
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
(หน่วย 
นับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565                                              
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ   

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(20คนx35
บาทx1มื้อ) 

20 คน              
1 ครั้ง 

 

 
- 

 
700 

 

 
- 
 

 
   700 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 700 - 700 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกและกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  
 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ   

- ค่าอาหารวา่ง/เครื่องดื่ม(52คนx35บาท 
x4มือ้) 
- ค่าอาหารกลางวัน (52คนx80บาท
x2มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (8ชั่วโมง
x600บาท) 
- ค่าวัสดุสำนักงาน 

52 คน 
จำนวน                 
1 ครั้ง  

 
- 
- 
- 
 

4,800 
 
- 

 
7,280 

 
8,320 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 

3,000 

 
7,280 

 
8,320 

 
4,800 

 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 4,800 15,600 3,000 23,400 
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ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
(หน่วย 
นับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

3. ประชุมกลัน่กรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1) ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ

ประจำปี ฯ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(25คนx35บาทx2มื้อ) 
 

11 คน/ 
2 ครั้ง 

 
 
- 

 
 

1,750 

 
 
- 

 
 

1,750 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 1,750 - 1,750 
4. จัดทำแล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(50เล่มx100บาท) 
2) แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(50เล่มx100บาท) 

50 เล่ม 
 
 
50 เล่ม 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

5,000 
 
 

5,000 

5,000 
 
 

5,000 

รวมกิจกรรมที ่4 - - 10,000 10,000 
5. การติดตาม และประเมนิผล   
 1) ประชุมติดตาม และ

ประเมินผล 
(20คนx35บาทx4ครั้งx1มื้อ) 

20 คน 
4 ครั้ง 

- 2,800 - 2,800 

รวมกิจกรรมที่ 5 - 2,800 - 2,800 
รวมงบประมาณทั้ง 5 กิจกรรม 4,800 20,850 13,000 38,650 

 
              6.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

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

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 
2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- 700 - - 700 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกและ
กลั่นกรองแผนพฒันาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- 2565 

- 23,400 - - 23,400 
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ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
3 ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- 1,750 - - 1,750 

4 จดัทำเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- 10,000 - - 10,000 

5 การติดตาม และประเมินผล   - 1,400 700 700 2,800 
รวมงบประมาณ - 37,250 700 700 38,650 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ร้อยละของการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ปีงบประมาณ  2563 

- ประเมินบริบท 
- ประเมินกระบวนการ 
- ประเมินผลลัพธ์ 
1. ประเมินระหว่างดำเนินการ 
2. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2563  
 
 

แบบรายงานโครงการ/
แบบประเมินโครงการ/ 
แบบสำรวจ 

7.2 ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

1) ความคุ้มค่า 
2) ประหยัด 
3) ผลสัมฤทธิ์ 

 
 

ประเมินเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ 
 

แบบประเมินโครงการ/ 
แบบสัมภาษณ์/ 
แบบเก็บข้อมูล 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีกรอบทิศทางในการพัฒนา 
บริหารจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 8.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 บริหารจัดการศึกษาเป็นไป            
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน                     
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลของงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความ
โปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม                  
การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน 
การดำเนินการตามแผนการกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 
 8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ไดร้ับมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                     
                                       (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ)์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 
(นายสุวิทย์  ใจห้าว) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา    
                               สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี   
แผนงาน   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อผู้รับผดิชอบโครงการ   นางประชุมพร  ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2562 -  30 กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูป 
การศึกษาเพราะเป็นผู้นำในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุม          
ทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ดังนั้น  กระบวนการ
คัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถ  ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูง
ในการเข้าสู่ตำแหน่ง  

ดังนั้น ก.ค.ศ. จงึได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้สำหรับ     
การคัดเลือกในปี พ.ศ.2561 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2561 จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4)  มาตรา 57 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน  พ.ศ.2551 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560       
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   ข้อ 8(1) กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นของ กศจ.
และข้อ 13 กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ตามมาตรา 53(3) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ไดก้ำหนดการจัดทำข้อตกลงใน
การปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ในระยะเวลา 1 ปี  ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                           หนา้ 75 
 

1. ภายหลังจากท่ีได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ 
ไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้ว เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  (Performance  Agreement) เพ่ือจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติ ตามกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
และยอมรับที่จะปฏิบั ติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด  คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่   
        2. การลงนามในสัญญาจะมีคู่สัญญาที่จะลงนาม ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับข้อตกลงนี้  
นอกจากนี้  กำหนดให้มีพยานในการทำข้อตกลงตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเห็นสมควร      
        3. สำหรับรูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามตัวอย่างรูปแบบ
ข้อตกลงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกำหนด    
2. วัตถุประสงค์     (เพ่ือการแก้ไข/ การป้องกัน/การพัฒนา) 
   เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าทีต่ามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
3. เป้าหมาย 

       1.เชิงปริมาณ  ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 43 ราย 
                 2.เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  
มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูงเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
                 ร้อยละของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่   
5.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 พ่ีเลี้ยงนิเทศให้คำแนะนำในการ

ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนก่อนรับการประเมิน 
 

ตามระยะเวลาที่
กำหนด 

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิด 
 

2 คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ครั้งที ่1 , 2  

ตามระยะเวลาที่
กำหนด 
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6. งบประมาณที่ใช้   จำนวน  78,800 บาท 
                       สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 จำนวน  78,800 บาท 
                       สพฐ.    จำนวน   -  บาท 
    สพฐ.    จำนวน   -  บาท 
     6.1.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
  

กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
(หนว่ยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ในการดำเนินการประชุม 
คณะกรรมการ 

40 X 35 - 1,400 - 1,400 

2. ค่าพาหนะของที่ปรึกษาพ่ีเลี้ยง 
ในการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัตงิานในหน้าที่  

3X43X300 
 

- 38,700 - 38,700 

3. ค่าพาหนะของคณะกรรมการ 
ประเมนิสัมฤทธิผลในการดำเนินการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  

3X43X300 - 38,700 - 38,700 

รวมทั้งสิ้น  - 78,800 - 78,800 
 
     6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับการ
ประเมิน 

- - 1,400 - 1,400 

2 ดำเนินการประเมนิ - - 77,400 - 77,400 
รวมงบประมาณ - - 78,800 - 78,800 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ภารกิจสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบาย สพฐ. 

ประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนด แบบประเมิน 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
       8.1 เชิงปริมาณ  ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 43 ราย  

ผ่านการประเมิน 
                 8.2 เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสม   
ทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  เพ่ิมประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูงเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา   
9. สถานที่ดำเนินโครงการ งาน/กิจกรรม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 / 
โรงเรียน  จำนวน  43  โรงเรยีน  
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                     
                                       (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางประชุมพร  ไศลแกว้) 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าทีร่อ้ยโท           

(สุเวศ  กลับศร)ี 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ                  การรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจในการตรวจราชการ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบท่ี 1 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที ่6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการ 
   ของภาครัฐ 
นโยบายสพฐ.      นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
   ในการจดัการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการ 
                                ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่
กลุ่มทีร่บัผดิชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์ นางสาวสุฑา แดงขาว นางสิริพร  บัวจันทร์   
ระยะเวลาดำเนินการ     มีนาคม  2563  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
     กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายในการจัดการศึกษา โดยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการศึกษา ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งใน
เมืองและชนบท และเพ่ือให้การศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
สูงสุด มีความรู้ ทักษะ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้และดำรงชีวิตในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้นำนโยบายเหล่านั้นมากำหนดเป็นกรอบแนวทางนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 ให้กบัหนว่ยงานในสังกัด และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ไดต้ระหนักและเห็นความสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ 
การดำเนินงานเกดิผลผลิต ผลลัพธ์ตามท่ีกำหนด จึงดำเนินงาน โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ  
งาน/กิจกรรม โครงการ ในการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย งาน/โครงการ กิจกรรม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 2. 2 เพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามภารกิจ งาน/กิจกรรม โครงการ เพ่ือรับการติดตาม
จากคณะผู้ตรวจตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1   เชิงปริมาณ  
          3.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีข้อมูล 
ผลการดำเนินงาน ตามภารกิจงาน/กิจกรรม โครงการ ตามที่คณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
    3.1.2 สถานศึกษาทุกแห่ง มีการขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา ตามภารกิจในการ 
ตรวจราชการ ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตามภารกจิงาน/กิจกรรม โครงการ ในการตรวจราชการของ คณะผู้ตรวจราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนด 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีรายงานผล 
การดำเนินงานตามภารกิจงาน/กิจกรรม โครงการ ในการตรวจราชการของ คณะผู้ตรวจราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามภารกิจที่เก่ียวข้องครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
   4.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการขับเคลื่อนภารกิจ ในการตรวจราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการติดตามฯ จาก
คณะกรรมการตรวจราชการ สพฐ. จำนวน 1 ครั้ง 
 
 

มีนาคม  2563 น.ส.สุฑา แดงขาว 

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ งาน/กิจกรรม 
โครงการ ตามท่ี สพฐ.กำหนด ต่อคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.
จำนวน 1 ครัง้ 
 
 

มีนาคม  2563 น.ส.สุฑา แดงขาว 
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6. งบประมาณที่ใช ้
 งบประมาณจากแผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงาน ผลผลิต        
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 13,350 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ขออนุมัต ิ          
ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้ 
 ๖.๑ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
( ห น่ ว ย
นับ) 

งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมรบัการตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 1) ประชุมคณะทำงานเตรียมรับ

การตรวจราชการฯ จำนวน 35 
คน จำนวน 1 วัน  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มือ้ๆละ 35 บาท(35คนx35
บาทx2มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 
120 บาท (35คนx120บาทx1
มื้อ) 

3 5  ค น /
ครั้ง 
 
 
35 คน 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

2,450 
 

4,200 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

2,450 
 
4,200 

 

 2)  ป ร ะ ชุ ม ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนินงานต่อคณะผู้ตรวจราชการ 
สพฐ. จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 40 
คน  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (40 คนx35บาทx2มื้อ) 
3) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 - ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ป ระชุ ม เต รี ย ม รั บ ก าร ต รว จ
ราชการ ฯ จำนวน 30 ชุด ชุดละ 
50 บาท (30 ชุด x50 บาท) 
 - ค่าจ้างจัดทำเอกสาร ประชุม
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ
ผู้ตรวจราชการฯ จำนวน 30 เล่ม 
ๆ ละ 80 บาท (30 เล่ม x80
บาท) 

 
 
4 0  ค น /
ครั้ง 
 

 
30 ชุด 

 
 
30 เล่ม 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 

2,800 
 
 
 

1,500 
 
 

2,400 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

2,800 
 
 
 

1,500 
 
 

2,400 

รวมงบประมาณ - 13,350 - 13,350 
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                6.๒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
1 ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการ

ตรวจราชการฯ จำนวน 1 ครัง้ และ
ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน 
ต่อคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.  
จำนวน 1 ครั้ง 

 
- 
 

 
13,350 

 
- 

 
- 

 
13,350 

รวมงบประมาณ - 13,350 - - 13,350 

 
๗. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ระดบัความสำเร็จในการรายงานผล 
การดำเนินงาน ตามภารกิจการตรวจ
ราชการ ของคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. 

- สอบถาม 
- สังเกต 

แบบสอบถาม 
 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
          8.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรายงานผลการดำเนินงาน ตามภารกิจ งาน/กิจกรรม โครงการ 
เพ่ือรับการตรวจราชการ จากคณะกรรมการตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
           8.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง เชื่อมโยง  
กับนโยบาย งาน/กิจกรรม/โครงการ และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด 
                     ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                       
                (นางสาวสุฑา  แดงขาว)                                        (นางสาวสีลวล ีเรอืงรักษ์)                  
นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ                     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                                     
                                       (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ                     การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2562    
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายสพฐ.       นโยบายที่ 2 ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
                                 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2    กลยุทธ์ที่ 2 การจดัการศกึษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะ 
                                 ในศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              
ผู้รับผดิชอบโครงการ       1. นางสุพชิฌาย์ ไกรนรา   2. นางบำเพ็ญ หนูกลับ     
ระยะเวลาดำเนินการ       กมุภาพันธ์  2563 – กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจากโรงเรียนในทุกสังกัด โดยประเมินความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งสำนักทดสอบทาง
การศึกษา กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 4  
มีนาคม  2563   

เพ่ือให้การดำเนินการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด อันจะทำให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถท่ีแท้จริง  
ของนักเรียน สามารถนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง  และพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับรายบุคคล 
ระดับโรงเรียนและระดับศูนย์สอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้
ดำเนินงานโครงการ การทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562    
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การนำผลการประเมินใช้ในการวางแผน ปรับปรุง  และพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับ
รายบุคคล และระดบัสถานศึกษา     
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในสังกดัสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดการศึกษาพิเศษ ทุกคน  ทุกโรง ได้รับการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT)           
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562    
  3.1.2 ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
การนำผลการประเมินใช้ในการวางแผน ปรับปรุง  และพัฒนาผู้ เรียนทั้งในระดับรายบุคคล และระดับ
สถานศึกษา      
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1. นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562   ในสังกดัสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดการศึกษาพิเศษ มีผลการประเมินรายบุคคล และนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

3.2.2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสังกัดการศกึษา 
พิเศษ  นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3.2.3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นำผลการ 
ประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ตวัชี้วัดความสำเร็จ 

1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          
ปีการศึกษา 2562   

2.  สถานศึกษา เขตพ้ืนที่ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ผลการประเมินมีความ
น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถทีแ่ท้จรงิของนกัเรียน 

3.  ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  นำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     

ปีการศึกษา 2562 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2563 

นางสุพิชฌาย์ 
ไกรนรา 

2 การนิเทศ ติดตาม การนำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 

นางสุพิชฌาย์ 
ไกรนรา 

3 การยกย่องเชิดชู เกียรติผลการทดสอบและประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

พฤษภาคม 2563 นางสุพิชฌาย์ 
ไกรนรา 

4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการทดสอบ
และการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาโดยนำผลการ
ประเมินมาใช้  

มิถุนายน 2563 นางสุพิชฌาย์ 
ไกรนรา 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานกิจกรรม  จำนวน 124,360 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น            
สี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกรายกิจกรรม) 
        6.1.1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
การจัดประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมข้อสอบและตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ จำนวน 2 
มือ้ๆ ละ 35 บาท 

20 คน - 1,400 - 1,400 

2 ค่าอาหารกลางวัน การจัด
ประชุมคณะกรรมการ
จดัเตรียมข้อสอบและตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ จำนวน 120 
บาท/คน 

20 คน - 2,400 - 2,400 

3 ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ำมัน 
กิโลเมตรละ 4 บาท และค่า
เบี้ยเลี้ยง วันละ 120 บาท 
จำนวน 3 วัน ของคณะกรรม 
การจัดเตรียมแบบทดสอบ 

10 คน - 11,600 - 11,600 

4 ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ำมัน การ
รบัแบบทดสอบและส่งกระดาษ 
คำตอบของประธานศูนย์
เครือข่ายการศึกษา กิโลเมตร
ละ 4 บาท จำนวน 2น 

12 คน - 12,000 - 12,000 

5 ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ำมัน 
กิโลเมตร 4 บาท และค่าเบี้ย
เลี้ยง วันละ 120 บาท 
จำนวน 1 วันของ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
สนามสอบ  

13 คน 
 

- 14,560 - 14,560 

รวม - 41,960 - 41,960 
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6.1.2 การนิเทศ ติดตาม การนำผลการประเมนิไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน       

การสอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่
กิจกรรม/

รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าพาหนะ/
ค่าชดเชยน้ำมนั 
กิโลเมตรละ 4 
บาท และค่าเบี้ย
เลี้ยง วันละ 120 
บาท ของ
ศึกษานิเทศก์
ประจำศูนย์
เครือข่ายการศึกษา 

12 คน - 19,800 - 19,800 

รวม - 19,800 - 19,800 
 
6.1.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติผลการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าจัดทำเกียรติบัตร           
ยกยอ่งเชิดชูเกยีรติ 
สำหรับโรงเรียนที่มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ ชิ้นละ  
150 บาท 

ชิ้น - 50,000 - 50,000 

รวม - 50,000 - 50,000 
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6.1.4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการทดสอบและการจัดทำแผนการ 
พัฒนาการศึกษาโดยนำผลการประเมินมาใช้  
 

ที ่
กิจกรรม/

รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าเอกสารรายงาน
ผลการประเมนิ ฯ 

20 เล่ม - - 5,000 5,000 

2 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ จำนวน 4 
มื้อๆ ละ 35 บาท 

20 คน - 2,800 - 2,800 

3 ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 2 มือ้ๆ ละ 
120 บาท 

20 คน - 4,800 - 4,800 

รวม - 7,600 5,000 12,600 
 
                   6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 2562 

- 41,960 - - 41,960 

2 การนเิทศ ติดตาม การนำผล
การประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

- - 19,800 - 19,800 

3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ      
ผลการทดสอบและประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 
2562 

- - 50,000 - 50,000 

4 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จดัทำรายงานผลการทดสอบ
และการจัดทำแผนการพัฒนา
การศึกษาโดยนำผลการ
ประเมินมาใช้  

- - 12,600 - 12,600 

รวมงบประมาณ - 41,960 82,400 - 124,360 
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7. การประเมนิ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT)   ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

การทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 
2. ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีผลการสอบที่มคีวามน่าเชื่อถือ 
ถูกต้อง ตรงตามความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน 

การรายงานผล
สอบ 

แบบรายงานผล
สอบ 

3. ร้อยละของครูที่ไดร้ับการนิเทศ ติดตาม การนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการ
ทดสอบและการจัดทำแผนการพัฒนาการศกึษาโดยนำผล
การประเมินมาใช้  

การรายงานผล แบบรายงานผล
การประเมนิ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีข้อมูล
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  รายบุคคลและราย
โรงเรียน เพ่ือนำผลไปใช้ในการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาตนเองของผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา และนำผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                                      
                                       (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

  
(นายวิจัย  ไกรสิทธิ์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าที่ร้อยโท           

(สุเวศ  กลับศรี) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
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โครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบายสพฐ.       นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
                                 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แผนพฒันาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                ในการจัดการศึกษา 
กลยทุธ์ สพป.นศ.2   กลยุทธ์ที่ 4 การสรา้งโอกาสและความเท่าเทียมเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพินิจ  ขุนนุ้ย, นางพรทิพย์  รัตนบุรี, นางวาธิณีย์  ขุนนุ้ย  
                                และนางจุลีพร  โภชนาทาน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  

  รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่ ๒ เดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปี ๒๕๖๓ 
ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพ่ือ
ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ                     
พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งแต่วันที่ ๕ 
ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็ก
ก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่าง ๆ ให้เป็น 
อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพ่ือจัก
ไดเ้ติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู ้ความสามารถและมปีระโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง” 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ตระหนักถึงความสำคัญ
ของเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้
เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และที่สำคัญคือ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๓  ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว  

สังคมและประเทศชาติ   
๒. เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์และมี 

ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๓. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒  ที่ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖,๒๐๔ คน 
  เชิงคุณภาพ  เดก็และเยาวชนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กชาติ ไดมี้ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถ และความ
สนใจ อย่างสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก ได้รับความสนุกสนาน รู้จักบทบาทหน้าที่และความสำคญัของวันเดก็ 
 

๔. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มกราคม ๒๕๖๓ กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มกราคม ๒๕๖๓ กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๔. จัดหาของขวัญเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนที่จัด

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
๕. งบประมาณ 
  งบประมาณจาก สพป.นศ.๒ จำนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
จัดหาของขวัญเพ่ือแจกจ่ายให้เดก็และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียน
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต ๒  (ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
 ๗.๒  เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสแสดงออก เกิดความภาคภูมิใจ รู้จักคุณค่าของตนเอง 
 ๗.๓  เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  
                 ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                   
               (นายพินิจ  ขุนนุ้ย)                                             (นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                 
                                                (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                           หนา้ 90 
 

 โครงการ  ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ      
                               ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.            นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม                     
                                ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ สพป.นศ. 2       กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ  
                                โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุฎารัตน์  เกษา นางจำเริญสุข  ภู่ดอก  นางวิภาวี  ด้วงฉีด  
             นางสาวทิพวรรณ์  เมืองเสน นางสุภาภร  บุณยะเกียรติ    
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

1.  หลกัการและเหตุผล 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก ์

ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นับเป็นหัวใจสำคัญในการนำนโยบาย 
สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือ
จะได้นำไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีการประชุม ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็น
ปัญหารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรม               
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัด
โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2  
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2  
  2.2  เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
  2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความเข้าใจ เกิด
ทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุสำเร็จผลตามที่
หน่วยงานกำหนด 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
         ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานเิทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 230  คน 
เดือนละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 12 ครั้ง 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
         3.2.1  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
         3.2.2  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2     
                            3.2.3  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ 
ศึกษานิเทศกใ์นสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่เข้าร่วมประชุม แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจเกิดทักษะในการ
ปฏิบัตงิานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  4.1  ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับรู้ รับทราบ
นโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกนั  

4.2  ร้อยละ 100 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ 
ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความเข้าใจเกิดทักษะ
ในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์                  

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้
ไปในทิศทางเดียวกัน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ ปฏิทินกำหนดวันประชุม ตุลาคม 2562 กลุ่มอำนวยการ 

2. แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ ก่อนการประชุม 7 วัน กลุ่มอำนวยการ 

3. ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดเนื้อหาสาระ 
ในการประชุม 

จัดทำระเบียบวาระการประชุม ผอ.สพป.นศ.2 
ผอ.กลุ่ม/หน่วย 

4. ประสานสถานที่ อาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

ก่อนการประชุม 5 วัน กลุ่มอำนวยการ 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุม 5 วัน กลุ่มอำนวยการ 

6. ดำเนินการประชุมตามปฏิทิน  
เดือนละ 1 ครั้ง  ปีงบประมาณละ 
12 ครั้ง 

ภายในวันที ่15 ของทุกเดือน ผอ.สพป.นศ.2 
รอง ผอ.สพป.นศ.2 

7. จัดทำรายงานการประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุม ภายใน 15 
วัน หลังจากเสร็จการประชุม 

กลุ่มอำนวยการ 

 
6.  งบประมาณที่ใช ้ 
       งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
จำนวน 146,250 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
       6.1  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 230  คน จำนวน 9 ครั้ง 
ดังนี้ 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
9 ครั้ง (9 x 35 x 230) 

9 ครั้ง - 72,450 - 72,450 

2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุม จำนวน  
220  ชุด ๆ ละ 10 บาท 
(220X10X9) 

1,980 
ชุด 

- - 19,800 19,800 

3 ค่าห้องประชุม  
(6,000X9) 

9  ครั้ง 54,000 - - 54,000 

 รวม  54,000 72,450 19,800 146,250 
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   6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

1 ประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานเิทศก์ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 230 คน จำนวน 
9 ครัง้ 

- 48,750 48,750 48,750 146,250 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 48,750 48,750 48,750 146,250 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 

7.1  ร้อยละ 10 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  รับรู้ รับทราบ
นโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดยีวกัน  
7.2  ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานเิทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่เข้าร่วมประชุม 
แสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

สังเกต ติดตาม  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                           หนา้ 94 
 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   
                  8.1  เชิงปริมาณ 
               8.1.1  รอ้ยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการ
ดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
               8..1.2  ร้อยละ 100 ของบุคลากร ที่เข้าประชุมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มีความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        8.2  เชิงคุณภาพ 
               8.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
               8.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทำใหมี้ มีความเข้าใจเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนมุัตโิครงการ 

                                                       
                                       (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

               
(นางสาวสุฎารัตน์ เกษา) 

นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

       
 

(นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ       ประชาสัมพันธ์ “รายการเสมาปริทัศน์  สพป.นศ.2” 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ชาติ       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.                นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
                                     มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2           กลยุทธ์ที ่6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและ 
                                     การบริการทีเ่ป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพ 
                                     การศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผดิชอบ        กลุม่อำนวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ  นางจำเริญสุข ภู่ดอก           
ระยะเวลาดำเนินการ        ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็ นหน่ วยงาน  
ทางการศึกษา ดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 189 โรง 
ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ 8 อำเภอ ได้แก่  อำเภอทุ่ งสง อำเภอทุ่ งใหญ่  อำเภอบางขัน อำเภอนาบอน 
อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง อำเภอถ้ำพรรณรา และอำเภอพิปูน มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ  
อย่างหลากหลาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนได้รับทราบ  ผ่านสื่ อวิทยุกระจายเสียง รายการเสมาปริทัศน์  ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. ทุ่งสง 97 Mhz. และผ่านทาง Facebook live เสมาปริทัศน์  
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรยีน และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี  
  โดยในปัจจุบัน Digital Radio หรือ วิทยุดิจิทัลนั้นเป็นสื่อที่มียอดการใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ผู้รับฟังวิทยุกระจายเสียงหันมาใช้งานวิทยุดิจิทัลกันมากขึ้นบนอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  
ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนารายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 ให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้รับฟังอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดีพร้อมทั้งให้การยอมรับการในการจัดการศึกษาของ สพป.นศ. 2 
และจะนำไปสู่การให้ความร่วมมือสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
  จึงสมควรอย่างยิ่ ง ที่จะดำเนินโครงการ รายการเสมาปริทัศน์   สพป.นศ.2 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดให้มีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เป็นที่นิยมชมชอบ
ของผู้ติดตามรายการและสาธารณชนทั่วไป 
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2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ของ สพป.นศ.2 รวมถึง ผลงาน กิจกรรมเด่น  

ของบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนออกสู่สาธารณชน  
2. เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน  
ผู้ปกครองและประชนทั่วไป รับรู้ รับทราบ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา  ผ่านรายการเสมาปริทัศน์   
สวท.ทุ่งสง  97 Mhz. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์เวลา 14.10-15.00 น. รวมปีงบประมาณละ 48 ครั้ง  
         3.2 เชิงคุณภาพ 
                     3.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่รับฟังรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว  
                     3.2.2 องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป ให้การสนับสนุนในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.2  
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 ร้อยละ 70 ของจำนวนข่าวสารในโครงการ กิจกรรม ของ สพป.นศ. 2 และสถานศึกษา 
ในสังกัด ได้รับการเผยแพร่ผ่านรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 ออกอากาศทาง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz.  

2.  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรายการเสมาปริทัศน์   
สพป.นศ.2 มีความรู้ความเข้าใจในข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว  
  3. ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 
มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้รับทราบ                    
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการ กำหนดปฏิทินการจัดรายการ ตุลาคม 2562 ทิพย์วรรณ์ 
2. เสนอคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ ตุลาคม 2562  ทิพย์วรรณ์ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงรายการใหมี้

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ 

4. รวมรวมข้อมลู ทำบทรายการวิทยุรายสัปดาห์ ตุลาคม2562-กันยายน 
2563  

ทิพย์วรรณ์ 

5. จัดรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ .2  
ณ สวท. ทุ่งสง 97 Mhz. ทุกวันเสาร์  
เวลา 14.10 น. ถึง 15.00 น. 

ตุลาคม2562-กันยายน 
2563 

คณะกรรมการ 

6. ประเมินผลการจัดรายการวิทยุ รายการเสมา
ปริทัศน์ สพป.นศ . 2 

กันยายน 2563 คณะกรรมการ 

7. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2563 คณะกรรมการ 
8. รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2563 ทิพย์วรรณ์ 
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6. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ที่ กิจกรรม/รายละเอียด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4       รวม 
1 ค่าประชุมคณะกรรมการ 1,500 - 1,500 - 3,000 
2 ค่าสนับสนุน สวท.ทุ่งสง 

97 Mhz. 
- 12,000  12,000 24,000 

รวมทั้งสิ้น 1,500 12,000 1,500 12,000 2,7000 

6.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

ไตรมาส งบประมาณ 
ประมาณการรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่ 1 1,500 - 1,500               - 
ไตรมาสที ่2 12,000 12,000                - 
ไตรมาสที ่3  1,500 - 1,500       - 
ไตรมาสที ่4 12,000 12,000                - 
รวมทั้งสิ้น 27,000 24,000 3,000      - 

7. การประเมินผล 

 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

      7.1 ร้อยละ 80 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน รวดเร็ว  
      7.2 ร้อยละ 80 ของ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุ คลากรทางการศึกษา รวมถึง
นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านรายการเสมาปริทัศน์ สวท.ทุ่งสง 97 Mhz.     
มีความพึงพอใจในข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รับทราบ  

ติดตาม  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ข้อมลูข่าวสาร ของ สพป.นศ. 2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางรายการเสมา
ปริทัศน ์สพป.นศ.2 ออกอากาศทาง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz. อย่างต่อเนื่อง  
  8.2  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง
และประชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
  8.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน 
ผู้ปกครองและประชนทั่วไป ได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับจาก สพป.นศ.2  
 

9. สถานทีด่ำเนินโครงการ งาน/กิจกรรม 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานีวิทยุ  
แห่งประเทศไทย 97 Mhz. อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                      (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวสุฎารัตน์ เกษา) 
นกัจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

                            
           

(นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
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โครงการ       ประชุมรบันโยบาย รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ.  
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ชาติ       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.                นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
                                     มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2           กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและ 
                                     การบริการทีเ่ป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพ 
                                     การศึกษา 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
กลุ่มทีร่ับผดิชอบ       กลุ่มอำนวยการ  
ผู้รบัผดิชอบโครงการ      นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ   นางจำเริญสุข ภู่ดอก   
ระยะเวลาดำเนินการ      ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 
_________________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กำหนดให้มีการรับชมรายการ  
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพ่ือรับมอบ
นโยบายและแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะผู้บริหารระดบัสูง สพฐ. รว่มทัง้ชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัด
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมเพ่ือรับนโยบาย และเป็นการพบปะ 
แลกเปลี่ยน พร้อมรายงานการขบัเคลื่อนการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมด้วย เพ่ือให้
สามารถดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด      

จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่จะดำเนินการจัดประชุมรบันโยบาย รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า  
ข่าว สพฐ. ขึ้น เพ่ือให้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
สอดคล้องตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      ประชุมรับนโยบายผ่าน Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. 
ประกอบด้วย ผอ.สพป.นศ. 2 รอง ผอ.สพป.นศ. 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เป็นตัวแทนกลุ่ม/
หน่วย ละ 2 คน รวม 35 คน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 53 ครั้ง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 ผอ.สพป.นศ. 2 รอง ผอ.สพป.นศ. 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เป็นตวัแทน
กลุ่ม/หน่วย ละ 2 คน ที่เข้าร่วมประชุม รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงาน จาก สพฐ. และสามารถนำสู่การ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  
       3.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่เข้า
รว่มประชุม ไดแ้สดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจ            
เกดิทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ที่ร่วมประชุมรับนโยบายผ่าน Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. ได้รับรู้
รบัทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  

4.2 ร้อยละ 80 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2              
ที่ร่วมประชุมรับนโยบายผ่าน Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. มีความเข้าใจ
เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
   ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ  Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า  
ข่าว สพฐ. เพ่ือนำนโยบายสู่การปฏิบัตใิห้ไปในทศิทางเดียวกัน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการ กำหนดตารางการประชุม มกราคม 2563  กลุ่มอำนวยการ 

2. แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ ทุกสัปดาห์ก่อนการประชุม  
1 วัน  

กลุ่มอำนวยการ 

3. จัดเตรียมสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ก่อนการประชุม 1 วัน กลุ่มอำนวยการ 

4. ดำเนินการประชุมตามปฏิทิน  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 53 
ครั้ง 
 

ทุกวันพุธของสัปดาห์ ผอ.สพป.นศ.2 
รอง ผอ.สพป.นศ.2 
ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
บุคลากรตัวแทนกลุ่ม
ละ 2 คน  

5. รายงานการประชุมเข้าสู่ระบบตามที่ สพฐ. 
กำหนด  

ทุกครั้งที่มีการประชุม ภายใน 1 วนั
ทำการ หลังจากเสรจ็การประชุม 

กลุ่มอำนวยการ 
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6. งบประมาณที่ใช ้  
  งบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน                    
64,925 บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย

(หน่วยนับ) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video 
Conference รายการพุธเช้า ข่าว
โรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. จำนวน 
35 คน จำนวน 52 ครั้ง   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
55 ครั้ง ๆ ละ  (53*35*35)  

53 ครั้ง 

 

 

 

- 

 

 

 

64,925 

 

 

- 64,925 

 

 รวมงบประมาณ  64,925  64,925 

        6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
   - งบบริหารสำนักงาน จำนวน 23,275 บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

             - งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นศ.2 จำนวน 41,650 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่4 รวม 

1 ประชุมรับนโยบายผ่าน
ระบบ Video Conference 
รายการพธุเช้า ข่าวโรงเรียน 
พุธเช้า ข่าว สพฐ. จำนวน 
35 คน จำนวน 52 ครั้ง  

15,925 15,925 15,925 17,150 64,925 

 รวมงบประมาณ 15,925 15,925 15,925 17,150 64,925 

 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่าน
ระบบ Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน 
พุธเช้า ข่าว สพฐ. รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงาน
ของ สพฐ. และสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

สังเกต ตดิตาม  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

7.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรทีป่ระชุมรับนโยบายผ่าน
ระบบ Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน 
พุธเช้า ข่าว สพฐ. สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามกิจกรรม โครงการ ของ สพป.นศ. 2 
และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 8.1 เชิงปริมาณ 
        8.1.1 บุคลากรที่ประชุมรบันโยบายผา่นระบบ Video Conference รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้า 
ข่าว สพฐ. ร้อยละ 80 ได้รับรู้ รบัทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
       8..1.2 บุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน 
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ร้อยละ 80  สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มคีวามเข้าใจ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 เชิงคณุภาพ 
  8.2.1 บุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน  
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ร้อยละ 80 ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  8.2.2 บุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video Conference รายการพุธเช้า  
ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. ร้อยละ 80  สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
             -  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                       (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวสุฎารัตน์ เกษา) 
นักจดัการงานทัว่ไปชำนาญการพิเศษ 

 ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

                                    
                  (นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ     การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที ่    
                                    ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งที่ 9  
                                      ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคใต้  
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ         ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.                  นโยบายที่ 3 ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาการศึกษาธกิารจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2        กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากร  
ลักษณะโครงการ                 โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายสุวิทย์  ใจห้าว    นายพิชัย  อ่ิมด้วง  นางมัลลิกา  คงเกตุ     
ระยะเวลาดำเนินการ        ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 ครแูละบคุลากรทางการศึกษา คือ บุคลากรที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย คือ การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นอาชีพที่มีเกยีรติ และมีความเสียสละ ทุ่มเท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เพ่ือให้ทันกบัเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ยังมีการทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น การผลิตสื่อการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็น
การสมควรอย่างยิ่งที่จะคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อุทิศตนเพ่ือการเรียนการสอน และมีผลงาน
ดีเด่น ให้ได้รับรางวลัในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่ระดบัประเทศต่อไป   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานยอดเยี่ยม
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ซ่ึงกำหนด
จัดประกวดระดับภาค  ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากร
ทางการศกึษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ซ่ึงเป็นรางวัลทรงคุณค่าของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความ
ประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม 
รวมทัง้เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      - คัดเลือกหน่วยงาน สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงาน
ราชการ เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับภาค (ภาคใต้) จำนวน 36 เขตพ้ืนที่การศึกษา แยกเป็น
ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยมและประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ดังนี้ 
        - ประเภทหน่วยงานยอดเยี่ยม  จำนวน    62 รายการ 
        - ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม   จำนวน  434 รายการ  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       - หน่วยงาน สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำพนักงาน
ราชการ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับการคัดเลือกทุกระดับเพ่ือเผยแพร่ผลงานและความดีต่อ
สาธารณชน  ให้เป็นที่ประจักษ์ 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

4.1 ร้อยละหน่วยงาน สถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคใต้ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
และได้รับการเผยแพร่ผลงานและความดีต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ 

4.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รบัการเผยแพร่
ผลงานและความดีต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ 

5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
2 
 

การประกวดรางวัลทรงคุณค่ า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ค รั้ งที่  9  ป ระจำปี
การศึกษา 2562 ระดับภาคใต้ ณ สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2   
สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล
การดำเนินงาน 

18 – 20 มีนาคม 2563 
 
 
 
เมษายน  2563 

1. นายสุวิทย์  ใจห้าว 
2. นายพิชัย  อ่ิมด้วง 
3. นางมัลลิกา  คงเกตุ 
 

 
6. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 321,715. บาท 
  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน  221,715. บาท 
  งบสนับสนุน สพฐ.  จำนวน  100,000. บาท 
   รวม จำนวน  321,715. บาท  
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                   6.1 รายละเอียดการใช้งบประมาณคณะกรรมการดำเนินงาน  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นและรับเอกสารจาก
36 เขตพ้ืนที่การศึกษา วันที่ 2-4   
มี.ค. 2563 จำนวน 3 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ        
80 บาท (13x3x80)  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 6 มื้อๆละ 
35 บาท (13x6x35) 
ประชุมกรรมการคัดเลือกกรรมการ 
ตัดสินฯ รางวัล OBEC AWARD  
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ       
80 บาท (23x80) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มือ้ๆละ 
35 บาท (23x2x35) 
- ประชุมกรรมการฝ่ายทะเบียนวาง
ระบบ Online ปฏิบัติหน้าที่วันที่     
11-13 มี.ค. 2563  
- ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อๆละ 80 
บาท (32x3x80) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 6 มื้อๆละ 
35 บาท (32x6x35) 
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับ
ประธานกรรมการ/เลขานุการทุกคณะ 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 1 มื้อ 
(25x35) 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,120 
 

2,730 
 
 
 
 

1,840 
 

1,610 
 
 
 
 
 

7,680 
 

6,720 
 
 
 
 

875 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3,120 
 

2,730 
 
 
 
 

1,840 
 

1,610 
 
 
 
 
 

7,680 
 

6,720 
 
 
 
 

875 
 
 

รวม - 24,575  24,575 
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                     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

5.  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.    
(OBEC AWARDS)  
- ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อๆ ละ    
120 บาท จำนวน 252 คน 
(252x3x120) 
- ค่าอาหารเย็น 2 มื้อๆละ 120 บาท 
จำนวน 150 คน (150x2x120) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มือ้ๆ
ละ 35 บาท จำนวน 252 คน
(252x6x35)  
- ค่าท่ีพัก จำนวน 40 คนๆละ 500 
บาท/คน/คนื จำนวน 2 คืน      
(40x2x500) 
- ค่าพาหนะ (กรรมการตัดสินฯ
ต่างจังหวัด) 
- ค่าวัสดุ  
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าห้องประชุม 
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินผล สรุปผล
และรายงานผล 
- ค่าจัดทำเอกสารเล่มรายงานผล            
 จำนวน 10 เล่ม 

 
 

252 คน 
 
 

150 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

90,720 
 
 

36,000 
 
52,920 

 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 
 

10,000 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10,000 
10,000 
 
 
 
2,500 

 
 

90,720 
 
 

36,000 
 
52,920 

 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

10,000 
10,000 
10,000 
5,000 

 
2,500 

รวม - 274,640 22,500 297,140 
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                6.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4  รวม 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นฯ 
- ประชุมกรรมการคัดเลือก
กรรมการตัดสิน ฯ 
- ประชุมกรรมการฝ่ายทะเบียน      
- ประชุมชี้แจ้งประธาน/เลขา     
ทุกคณะ 
- การประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ
ภาคใต้ ณ สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 2 วันที่ 18 - 20 มีนาคม 
2563 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

24,575 
 
 
 
 
 
 

297,140 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

24,575 
 
 
 
 
 
 

297,140 
 
 
 

 รวมงบประมาณ - 321,715 - - 321,715 

 

7. การประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 . ร้อยละ 80  ของหน่ วยงาน ที่ ส่ งผลงาน
สามารถจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี ได้รับการ                 
ยกย่องยกระดับมาตรฐานความเป็นครมูืออาชีพ  
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ส่งผลงานได้รับการ
ยกย่องเชิดชู เกียรติ เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
สังคม 

แบบประเมิน แบบประเมิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         หน่วยงาน สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้รับ             
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับการคัดเลือกทุกระดับเพื่อเผยแพร่ผลงานและความดีต่อสาธารณชนให้เป็นที่
ประจักษ์  มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับประเทศต่อไป พร้อมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นคร ู มืออาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
   
 

 
             -  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 

  
(นายพิชัย  อิ่มด้วง) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 

(นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธีรรมราช เขต 2 

ผู้อนุมตัิโครงการ 

 
(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ       จัดทำวิดิทัศน์นำเสนอผลงาน สพป.นศ.2  
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ชาติ       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.                นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
                                     มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2           กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและ 
                                    การบริการทีเ่ป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพ 
                                    การศึกษา 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ       กลุ่มอำนวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ   นางจำเริญสุข ภู่ดอก   
ระยะเวลาดำเนินการ      1 มกราคม – กันยายน ๒๕๖๓ 
________________________________________________________________________________  
๑. หลักการและเหตุผล    
  ปัจจุบัน “การประชาสัมพันธ์” นับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ 
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันในสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงาน 
เชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป ด้วยการสร้างสัมพันธภาพ  
อันดีและการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีและเกิดการสนับสนุนด้านการ จัด
การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน ต่อไป 
   โดยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารรูปแบบวิดิทัศน์ ถือเป็นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้รับการยอมรับ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้รับข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปสอดคล้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ในยุคปัจจุบัน  ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการ
บริหาร จัดการด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ภายใต้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และหากมีการส่งเสริมด้านการนำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร  รูปแบบวิดิทัศน์ และมีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนทีเ่ขม้แขง็ขึ้น ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่ทำให้การส่งเสริมภาพลักษณ์ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  2 และสถานศึกษาในสังกัดแพร่หลายและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่จะดำเนินการโครงการจัดทำวิดิทัศน์นำเสนอผลงาน สพป.นศ.2 
เพ่ือใหก้ารประชาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดทำวิดิทัศน์ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของผู้อำนวยกา ร  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
  2.2 เพ่ือดําเนินงานการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ของ สพป.นศ. 2 และสถานศึกษาในสังกัดอย่างแพร่หลายและทั่วถึง ถูกต้อง รวดเร็วในรูปแบบวิดิทัศน์ 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ของ สพป.นศ.2 และสถานศึกษา 
ในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลข่าวสารได้อย่างได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และมีความน่าสนใจ 
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3.  เป้าหมายโครงการ 
 

       จัดทำวิดิทัศน์ นำเสนอผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีคณะกรรมการร่วมดำเนินการ
จำนวน 18 คน ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 9 ครั้ง 
   

๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 

4.1 รอ้ยละ 80 ของผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ของ สพป.นศ.2 และสถานศึกษาในสังกัดได้
นำเสนอผ่านรูปแบบวิดิทัศน์ในคราวประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
ศึกษานิเทศก์ และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทั่วไป  

    4.2 ร้อยละ 80 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
นักเรียนและประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบวิดิทัศน์  
 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการ  มกราคม 2563  นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มกราคม 2563 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
3. กำหนดตารางการจัดทำ 

วิดิทัศน์ 
มกราคม – กันยายน 
2563 

นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 

4. ดำเนินการประชุมตารางการจัดทำวิดิ
ทัศน์ เดือนละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 
9 ครั้ง 

มกราคม – กันยายน 
2563 

คณะกรรมการ 

5. นำเสนอวิดิทัศน์เสนอในคราวประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา  

ทุกครั้งที่มกีารประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการ 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
  งบประมาณจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 92,340 บาท  
(เก้าหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย

(หน่วยนับ) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดทำวิดิทัศน์นำเสนอผลงาน สพป.นศ.

2 โดยมีคณะกรรมการ  
18 คน จำนวน 9 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 80 บาท 
- ค่าล่วงเวลาวันหยุดราชการ วันละ 
420 บาท  

9 ครั้ง 
 
 

- 
 

92,340 
 

 

- 92,340 
 
 

รวมทั้งสิ้น - 92,340 - 92,340 

 
6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่4 รวม 
1. จัดทำวิดิทัศน์นำเสนอผลงาน สพป.นศ.2 

คณะกรรมการ 18 คน จำนวน 9 ครั้ง 
 30,780 30,780 30,780 92,340 

 
  รวมงบประมาณ - 30,780 30,780 30,780 92,340 

 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  7.1 ร้อยละ 80 ของผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ 
ของ สพป.นศ.2 และสถานศึกษาในสังกัดได้นำเสนอผ่าน
รูปแบบวิดิทัศน์ในคราวประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และ
เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทั่วไป  
 7.2 ร้อยละ 80 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน
และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบ 
วิดิทัศน์ สามารถนำข้อมูลหรือนโยบายการดำเนินงาน 
ของ สพป.นศ.2 ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

ติดตาม  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                           หนา้ 112 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8..1 กิจกรรม โครงการ ของ สพป.นศ.2 และสถานศึกษาในสังกัดได้นำเสนอผ่านรูปแบบวิ ดิทัศน์  
ในคราวประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเผยแพร่ออกสู่
สาธารณชนทั่วไป 
 8.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน 
และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบวิดิทัศน์ สามารถนำข้อมูลหรือนโยบายการดำเนินงาน 
ของ สพป.นศ.2 ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 
             -  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมตัิโครงการ 

                                          
                                       (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสาวสุฎารัตน์ เกษา) 

นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

                       
(นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ      ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
แผนงาน   พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารการจัดการภาครฐั 
นโยบาย สพฐ.           นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
                               การบริการทีเ่ป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประชุมพร  ไศลแก้ว  นางเสาวณี  แก้วมรกต  นางธนัญชนก  ชูประจิตต์  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม   2562 – 30  กันยายน  2563 
 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

         พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อันเป็นการจัดโครงสร้างขององค์กร
ในส่วนของการบริหารงานบุคคล ได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   
พ.ศ.2547 โดยกำหนดภาระกิจให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งที่เป็นอำนาจและที่เป็นหน้าที่ในการกำกับ 
ดูแล ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีสภาผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นจำนวนมาก ที่เป็นกำลังขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาให้เกิดพลัง และจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพต่อ
ผู้เรียน สนองต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและลูกจ้างประจำที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

2. เพ่ือให้เกดิการพัฒนางาน พัฒนาองค์การและพัฒนาตนเอง 
3. เพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความก้าวหน้าตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด 

 ๓.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

         ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานใน สพป.นศ.2  ข้าราชการครูตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา   38 ค.(2)และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานใน สพป.นศ.2 จำนวน  319 
คน ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ 
           ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัดมี 

ความรู้ความเข้าใจ เกิดศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สถานศึกษาได้รับ การพัฒนา ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่มคุีณภาพและเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ   
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4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
          ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรธีรรมราช  เขต 2และลูกจ้างประจำ ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ และเลื่อนเงินเดือน                          
อย่างเป็นธรรม  
 
๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งท่ี  1 
1 ต.ค. 2562 - 
31 มี.ค. 2563 

คณะกรรมการประเมิน 

2. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งท่ี  2 

1 เม.ย. 2563 - 
30 ก.ย. 2563 

คณะกรรมการประเมิน 

๖. งบประมาณทีใ่ช้ 
 งบประมาณ จำนวน  120,000 บาท 
 ๖.๑ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
- ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าจัดทำเอกสาร 

  114,280 
3,220 
2,500 

 114,280 
3,220 
2,500 

                      รวม   120,000  120,000 
 ๖.๒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
1 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข อ งผู้ อ ำ น ว ย ก า ร โ ร ง เรี ย น  แ ล ะ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพป.นศ.2 

- 60,000 - 60,000 120,000 

รวมงบประมาณ - 60,000 - 60,000 120,000 
 

๗. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการที่
ปฏิบัติงานใน สพป.นศ.2 และ
ลูกจ้างประจำ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ง 

แบบบันทึก 
แบบประเมิน 
สรุปผลการประเมิน 
ครูมือประเมิน 
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๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เชิงปริมาณ   ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาข้าราชการครูตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และลูกจ้างประจำที่
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคน 

เชิงคุณภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครทูี่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาข้าราชการครูตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) และลูกจ้างประจำที่
ปฏิบัติงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางประชุมพร  ไศลแก้ว) 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าที่ร้อยโท           
(สุเวศ  กลับศรี) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

      (นายประหยัด  สุขข)ี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 16 จุดเน้นในการบริหารของผู้อำนวยการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
แผนงาน                    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บรกิารของภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
    ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2    กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสีลวลี  เรืองรกัษ์ นางสาวสุฑา แดงขาว นางสิริพร  บัวจันทร์   
ระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน – กันยายน  2563 

1. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และจุดเน้นในการบริหารของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยคำนึงถึงประโยชน์ราชการ ประโยชน์ส่วนรวม และประโยชน์ของ
บุคลากร ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป้าหมายที่กำหนดนั้น  การ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ จึงเป็นกลไกท่ีสำคัญ โดยติดตามผลการดำเนินงาน ในหลายมิติและ
หลายระดับ ซ่ึง การติดตามการดำเนินงาน ตามจุดเน้นในการบริหาร ที่ผู้บริหารของส่วนราชการที่เป็นผู้นำ
องค์กรได้พิจารณากำหนด เป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ของแผนงานและ
โครงการ กิจกรรม ทีส่อดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด 

              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ไดก้ำหนดโครงการติดตามการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 16 จุดเน้น ในการบริหารของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ขึ้น เพ่ือให้การดำเนินงานตามจุดเน้นในการบริหาร บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือติดตาม การดำเนินงานตามจุดเน้นในการบริหารของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไป
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
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2.4 เพ่ือรวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตาม
จุดเน้นที่กำหนด ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ   
               3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการติดตามจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  และรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการดำเนินงาน
ตามจุดเน้น ครบทั้ง 16 จุดเน้น 
          3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามจุดเน้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

 3.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามจุดเน้น เพ่ือ
วางแผนพัฒนาตามบริบทของสถานศึกษา 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 มีการดำเนินงานตามจุดเน้นครบถ้วน  
 4.2 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามจุดเน้น 
 4.3 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80  มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน ตามโครงการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 16 จุดเน้นในการบริหาร ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  

 4.4 ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

5.  กิจกรรม  

 

 ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ประกอบด้วย 
1) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2) ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
3) ผู้รับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

 

 

พฤษภาคม  2563  
2563 

กลุ่มนโยบาย
และแผน  
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5.  กิจกรรม  

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

2 จัดทำเครื่องมือติดตามจุดเน้น/กำหนดปฏิทินดำเนินงาน 
โดยแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเครื่องมือติดตาม  
รวม 16 คณะ  

พฤษภาคม  2563  
2563 

กลุ่มนโยบายและ
แผน และ
คณะทำงาน 

3 ติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น โดยคณะกรรมการ  
16 คณะ แต่ละคณะติดตามการดำเนินงานโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรง ๆ ละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ศูนย์เครือข่าย  
รวม 189 โรง  

กรกฎาคม - 
กันยายน  2563 

คณะทำงาน 

4 ประชุมสรุปผลการติดตามฯ และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ 

กันยายน  2563 ผอ.กลุ่มนโยบาย
และแผน  
และคณะ 

 
6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงาน ผลผลิต 
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (งบพัฒนา) จำนวน 280,580 บาท ( สองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน)              
ทั้งนี้ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ประมาณการรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะที่ปรึกษา
โครงการฯประกอบด้วย รอง ผอ.สพท.
,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง รวม 20 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(20 คน * 35 บาท * 1 มื้อ) 

20 คน -  
 
 
 

700 

  
 
 
 

700 
 

รวมกิจกรรมที่ 1  - 700 - 700 
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ที ่ กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ประมาณการรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำเครื่องมือติดตาม
จดุเน้น/กำหนดปฏิทินดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมจัดทำ
เครื่องมอืติดตามจุดเน้น 16 จุดเน้น       
    2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประชุมคณะทำงาน (52 คน * 35 
บาท * 1 มื้อ) 
   2.2 จัดทำเอกสารเครื่องมือติดตามฯ 
เฉลี่ยจุดเน้นละ 10 บาท จำนวน 16 
จุดเน้น จำนวน  189 โรง                    
(10*16*189 ) 

 
 
 
 

52 คน 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

1,820 
 
 

30,240 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,820 
 
 

30,240 

รวมกิจกรรมที่ 2  32,060 - 32,060 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานตามจุดเน้นในการบริหาร 
ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ๆ ละ 
1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ  
ทุกจุดเน้น จำนวน 16 คณะ  
- ค่าชดเชยค่าน้ำมัน/ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงคณะกรรมการ 16 คณะ ๆ 
ละ 15,000 บาท 

189 โรง - 240,000 - 240,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 240,000 - 240,000 
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ที ่ กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ประมาณการรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการ
ติดตามฯ และจัดทำรายงานผล 
การดำเนินงานตามโครงการฯ 
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประชุมคณะกรรมการ 
(52 คน * 35 บาท * 1 มื้อ) 
4.2 ค่าจัดจ้างทำเอกสารรายงานผล 
การดำเนินงานตามจุดเน้น  จำนวน    
30 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 

52 คน 
 
 

30 เล่ม 

 
 1,820 

 
 

6,000 

 
1,820 

 
 

6,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 7,820 - 7,820 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 280,580  280,580 
6.2   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะที่ปรึกษา
โครงการฯ 

- - 700 - 700 

2 กิจกรรมที่ 2 จดัทำเครื่องมือติดตาม
จุดเน้น/กำหนดปฏิทินดำเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมจัดทำ
เครื่องมือติดตามจุดเน้น 16 จุดเน้น  
- จัดทำเอกสารเครื่องมือติดตามฯ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,820 
30,240 

 

 

- 
- 

 

 

1,820 
30,240 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - 32,060 - 32,060 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามการดำเนินงาน
ตามจุดเน้นในการบริหาร 16 
จุดเน้น  ทุกโรงเรียน  
ทุกศูนย์เครือข่าย  

- - - 240,000 240,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - 240,000 240,000 
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ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการ
ติดตามฯ และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ 

- - - 7,820 7,820 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - 7,820 7,820 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 32,760 247,820 280,580 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 

 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
ดำเนินงานตามจุดเน้นครบถ้วน 

วิเคราะห์แบบรายงานการติดตาม
จุดเน้น 

แบบรายงานการติดตาม
ผลการดำเนินงานตาม
จุดเน้น 

2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด มีผล
การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามจุดเน้น 

วิเคราะห์แบบรายงานการติดตาม
จุดเน้น 

แบบรายงานการติดตาม
ผลการดำเนินงานตาม
จุดเน้น 

3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด มี
ความพึงพอใจในการดำเนินงาน ตาม
โครงการ ติดตามการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 16 จุดเน้นในการบริหาร ของ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

สำรวจความพึงพอใจ 
ในการดำเนินงานโครงการฯ 

แบบสำรวจความพึงพอใจ 
ในการดำเนินงาน
โครงการฯ 

4 ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ มีความ 
พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

- สำรวจความพึงพอใจ - แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
8.2 ครมูีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
8.3 สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ 
8.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

                                                                                        
      (นางสาวสุฑา  แดงขาว)     (นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

ผู้อนุมัติโครงการ   

 
                                                  (นายประหยัด  สุขขี) 
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ   เขียนได้ลายมือสวย 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และ 3  

การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ สพป.นศ.2   จุดเน้น ข้อ 4 พัฒนาทักษการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพุทธชาติ  ทวี และ นางกาญจนา  จิตรสำรวย 
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติไทยที่มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคน  เพราะใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร                 
ในชีวิตประจำวัน  ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทย นอกจากนั้นภาษาไทย               
ยังแสดงถึงความเป็นอิสระเสรี แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทย คนไทยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ                     
แสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพทุกสาขา ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาสูง ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต                  
ทั้งด้านการศึกษา และการทำงาน 
 การจัดการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทยและจะต้องจัดการเรียน                     
การสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทั้งนี ้ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน          
และครูมีบทบาทภาระหน้าที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกทักษะให้
สัมพันธ์กัน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ซึ่งจะเน้นทักษะการเขียนเป็นพิเศษในครั้งนี ้ ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องจัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ไดฝ้ึกฝนทักษะพื้นฐานด้านการเขียนการ
คัดลายมือ เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และเพ่ือช่วยเหลือครูผู้สอน และนักเรียนในการฝึกการคัดลายมือ
อย่างถูกต้องสวยงาม  เพราะทักษะด้านการเขียนเป็นทักษะที่มีความสำคัญมาก เป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในการเรียน
วิชาต่าง ๆ กล่าวคือในการเรียนเกือบทุกวิชาต้องอาศัยการเขียนเพ่ือจดบันทึก และเขียนตอบปัญหา เพราะการ
วัดความสามารถในการเรียนรู้มุ่งท่ีความสามารถในการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความ
คิดเห็น และทัศนคติ ดังนั้นการเขียนให้ได้ดนีั้น จำเป็นต้องมีการฝึกฝน เพราะธรรมชาติของวิชาภาษาไทยเป็น
วิชาทักษะ ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอจึงจะเกิดความชำนาญ   

พยัญชนะไทย เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที่มีวัฒนธรรมทางภาษาอันงดงาม                  
ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน การคัดลายมือ ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความคิด มี
สมาธิ มีจิตใจอ่อนโยน ละเมียดละไม ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการฝึกการเขียนการคัดลายมือที่ถูกต้องเสมอ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ กำหนดนโยบายและจุดเน้นพัฒนาทักษะการ
คัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางภาษาที่สำคัญในการ
ที่จะสร้างสมาธิ สร้างระเบียบวินัย สร้างความเรียบร้อย สร้างระบบ รูปแบบการเขียน การสื่อสารที่ดี จึงกำหนด
จดักิจกรรมฝึกการเขียน การคัดลายมือ ให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เพื่อใช้ประโยชน์ใน
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติหน้าที่นิเทศ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ครูผู้สอนตลอดถึงนักเรียนต่อไป ตามโครงการ “เขียนได้ลายมือสวย” 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลลัพธ์ 
  ๒.๑.๑ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมทุกคนสามารถเขียนคัดลายมือ
ไทยได้อย่างถูกต้อง 
  ๒.๑.๒ เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในการคัดลายมือตามแบบอักษรไทยแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒.๒ ผลผลิต 
  ๒.๑.๑ เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาการเขียนคัดลายมือให้แก่ศึกษานิเทศก ์ผู้อำนวยการโรงเรียน                   
และครู 
  ๒.๑.๒ เพ่ือแก้ไขปัญหาการเขียนคัดลายมือให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 
  ๒.๑.๓ เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย และสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  ๓.๑.๑ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมทุกคนได้รับการส่งเสริม
ความสามารถในการคัดลายมือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๓.๑.๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐                      
มีคุณลักษณะและทักษะที่ดีในการคัดลายมือ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมทุกคนคัดลายมือได้ถูกต้อง                   
ตามรูปแบบและโครงสร้างตัวอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓.๒.๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐                          
มีความสามารถในการคัดลายมืออยู่ในระดับดีขึ้นไป 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4.๑ ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมที่ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถ ในการคัดลายมือ  
 4.๒ ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมที่มีคุณลักษณะและทักษะที่ดีใน
การคัดลายมือ 
 4.3 ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมที่คัดลายมือได้ถูกต้องตาม
รูปแบบและโครงสร้างตัวอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.4 ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมที่มีความสามารถในการคัด
ลายมืออยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ มีนาคม ๒๕63 พุทธชาติ 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม ๒๕63 พุทธชาติ-กาญจนา 
๓ จัดประชุมคณะทำงาน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน

แบง่หน้าทีร่ับผิดชอบ 
มีนาคม ๒๕63 พุทธชาติ-กาญจนา 

๔ จัดทำเอกสารคู่มือและแบบฝึกประกอบการดำเนิน
โครงการ “เขียนได้ลายมือสวย” 

มีนาคม ๒๕63 พุทธชาติ-กาญจนา 
และคณะ 

5 การประชุมชี้แจงแนวดำเนินงานการฝึกคัดลายมือ มีนาคม ๒๕63 พุทธชาติ-กาญจนา 
6 การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ “เขียนไดล้ายมือสวย”  เมษายน – 

พฤษภาคม ๒๕63 
พุทธชาติ-กาญจนา 
และคณะ 

7 การอบรมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนและคร ู               
“เขียนได้ลายมือสวย”  

เมษายน – 
พฤษภาคม ๒๕63 

พุทธชาติ-กาญจนา 
และคณะ 

8 การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “เขียนได้
ลายมอืสวย” ณ โรงเรียนแกนนำ จำนวน 10 โรง 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 

คณะกรรมการนิเทศ
ตามคำสั่ง สพป.นศ.2 

9 สรุป และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
“เขียนไดล้ายมือสวย” 

กันยายน 2563 พุทธชาติ-กาญจนา 
และคณะ 

 

๖. งบประมาณ  จำนวน  240,000  บาท 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย              

จำนวนนับ 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์                  
“เขียนไดล้ายมือสวย” ศึกษานิเทศก์ 
14 คน วิทยากรหลักและผู้ช่วย
วิทยากรรวม 6 คน และ
คณะกรรมการ 10 คน                        
รวมทั้งหมด 30 คน 3 วัน                          
(รวม  33,000 บาท) 
- ค่าจัดทำเอกสารคู่มือและแบบฝึก             
การดำเนินงานโครงการ “เขียนได้
ลายมือสวย” จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 
200 บาท เป็นเงิน(40 x 200) = 
6,000  บาท 

3 วัน 
30 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 
 
 
6,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6,000   
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย              
จำนวนนับ 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 - ค่าสื่อวัสดุประกอบการพัฒนา           
การฝึกคัดลายมือ เช่น ปากกา ดินสอ 
ยางลบ เครื่องเหลาดินสอ กระดาษ                          
ของรางวัล เป็นเงิน 11,500  บาท 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
มื้อละ 25 บาท 5 มื้อ เป็นเงิน  
(30 x 25 x 5) = 3,750  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท            
3 มื้อ เป็นเงิน (30 x 60 x 3) = 
5,400  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 400 
บาท 3 คน เป็นเงิน (3 x 400 x 3) 
= 3,600  บาท 
- ค่าจัดทำป้ายการอบรม 500 บาท 
- ค่าบำรุงห้องประชุม 3 วัน เป็นเงิน 
1,500 บาท 
- ค่าจัดทำเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการ
อบรมจำนวน 30 ฉบับ ๆ ละ 25 
บาท เป็นเงิน (30 x 25) = 750  
บาท 

 - 
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3,600 
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3,750 
 
 

5,400   
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1,500 
 
 
 
 

 

11,500 
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- 
 
 

500 
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11,500 
 
 
 

3,750   
 
 

5,400   
 
 

3,600    
 
 

500 
1,500 
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รวมกิจกรรมที่ 1 3,600 10,650 18,750 33,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย              

จำนวนนับ 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน 
และครู “เขียนไดล้ายมือสวย”  
ผู้อำนวยการและครู จำนวน 220 คน   
โดยจัดอบรม 4 รุ่น ๆ ละ 55 คน                
และคณะกรรมการ 15 คน                          
รวมรุ่นละ 70 คน 3 วัน                                 
- ค่าจัดทำเอกสารคู่มือและแบบฝึก
การดำเนินงานโครงการ “เขียนได้
ลายมือสวย” จำนวน 220 ชดุ ๆ ละ 
200 บาท เป็นเงิน (220 x 200) = 
44,000  บาท 
- ค่าสื่อวัสดุประกอบการพัฒนา           
การฝึกคัดลายมือ เช่น ปากกา ดินสอ 
ยางลบ เครื่องเหลาดินสอ กระดาษ                
ของรางวัล เป็นเงิน 53,600 บาท 
(จัดอบรม 4 รุ่น ๆ ละ 70 คน 3 วัน) 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มมื้อละ 
25 บาท 4 รุ่น ๆ ละ 4 มื้อ เป็นเงิน 
(70x25x4x4)= 28,000  บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท                      
3 มื้อ เป็นเงิน (70x60x4x3) = 
50,400  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 400 
บาท วิทยากร 5 คน 4 รุ่น ๆ ละ 3 
วัน              เปน็เงิน (5x400x4x3) = 
24,000  บาท 
- ค่าจัดทำป้ายการอบรม 2 ชุด ๆ ละ  
500 บาท เป็นเงิน (2x500) = 
1,000  บาท 
- ค่าบำรุงห้องประชุม 4 รุ่น ๆ ละ 3       
วัน ๆ ละ 500 บาท  เป็นเงิน 
(4x3x500) = 6,000  บาท 

4 รุ่น ๆ 
ละ 70 
คน 
3  วัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

24,000 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

28,000 
 
 

50,400 
 
 
- 
 
 

1,000 
 
 

6,000 
 

 
 
 
 
 
 

44,000 
 
 
 
 

53,600 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

44,400 
 
 
 
 

53,600 
 
 
 
 

28,000 
 
 

50,400 
 
 

24,000 
 
 

1,000 
 
 

6,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 24,000 85,400 97,600 207,000 

รวมทั้งสิ้น 27,600 96,050 116,350 240,000 
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๖.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
๑. 
 
 
 
 
2. 

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์                  
“เขียนไดล้ายมือสวย” ศึกษานิเทศก์ 
14 คน วิทยากรหลัก/ผู้ช่วยวทิยากร 
6 คน และคณะกรรมการ 10 คน 
รวม 30 คน 3 วัน  
การอบรมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน            
และครู “เขียนได้ลายมือสวย”  
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 220 คน          
จัดอบรมจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 55 คน               
และคณะกรรมการ 15 คน                  
รวมอบรมรุ่นละ 70 คน  3 วัน  

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

33,000 
 
 
 
 

207,000 

- 
 
 
 
 
- 

33,000 
 
 
 
 

207,000 

รวมทั้งสิ้น - - 240,000 - 240,000 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
ผลลัพธ์ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูมี
คุณลักษณะที่ดีในการคัดลายมือ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู                  
ที่คัดลายมือได้ถูกต้องตามรูปแบบ    
และโครงสร้างตัวอักษรแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู                        
มีความสามารถในการคัดลายมือ                
อยู่ในระดับดีขึน้ไป 

 
การสังเกต 
 
 
การประเมินชิ้นงาน 
 
 
 
 
การประเมินชิ้นงาน 

 
แบบบันทึกการสังเกต 
 
 
แบบการประเมินชิ้นงาน 
 
 
 
 
แบบการประเมินชิ้นงาน 

ผลผลิต 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่ได้รับ
การส่งเสริมความสามารถในการ                 
คัดลายมือ 
 

 
การสำรวจ 
 
 

 
แบบสำรวจ 
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๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ศึกษานิเทศก ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมทุกคนมีลายมือสวย ถูกต้องตามแบบ
กระทรวงศกึษาธิการ 

๘.๒ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมทุกคนมีคุณลักษณะที่ดีในการคัดลายมือ              
ตามแบบอักษรไทย 

๘.3 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน มีความ
รัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทย 

๙. สถานที่ดำเนินโครงการ งาน/กิจกรรม 
 9.1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ อำเภอทุ่งสง                            
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.2 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่   
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                      (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 

  
(นายวิจัย  ไกรสิทธิ์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าที่ร้อยโท           

(สุเวศ  กลับศรี) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
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โครงการ       คัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการ 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ       ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
        เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบาย สพฐ.       นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
         มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ 4  การผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
        ตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2      กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ      ใหม ่
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ชื่อผู้รับผดิชอบโครงการ      นางประชุมพร  ไศลแก้ว  นางนิศากร  ไชยสิทธิ์   นางอโนมา  นัสฐาน          
ระยะเวลาดำเนินการ      1 ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือที่ ศธ 04009/ ว 7604                    
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562  ได้แจ้งกรอบอัตราพนักงานราชการ รอบท่ี 4 (พ.ศ.2560 – 2563) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรรตาม
กรอบดงักล่าว ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด           
โดยจะดำเนินการจ้างได้เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที ่ศธ 04009/ว 853 ลงวันที่ 4 มนีาคม 2563 เรื่องจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ  และเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที ่3) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563) จำนวน 5 เดือน (มีนาคม 2563 – กรกฎาคม 2563)    

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานราชการ รอบท่ี 4 (พ.ศ.2560 – 2563)  ในส่วนของสถานศึกษา จำนวน 62 อัตรา ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน  
จำนวน 51  ราย และตำแหน่งว่าง จำนวน 11 อัตรา และมีความประสงคจ์ะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานราชการ  ให้ได้ครบจำนวนที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือเป็นแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
  2.2  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสรมิให้การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
3. เป้าหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ  โรงเรียนมีพนักงานราชการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  ได้ครบตามจำนวนที่
ได้รับจัดสรร  
  3.2  เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีระดับคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียน              
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
   4.1  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   4.2  ร้อยละของครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน 
 
5.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ ภายในเดือนมีนาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2 ประกาศรับสมัคร /รับสมัคร ภายในเดือนเมษายน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 ดำเนินการสอนคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือก 

ภายในเดือนเมษายน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 ผู้ได้รับการคัดเลือกและประกาศขึ้นบญัชี
จัดทำสัญญาจ้าง 

ภายในเดือนเมษายน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5 สรุปรายงานผล ภายในเดือนเมษายน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
6. งบประมาณที่ใช้   จำนวน   112,675  บาท 
     สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  2 จำนวน   112,675   บาท 
     สพฐ.    จำนวน..........................บาท 
     อ่ืน ๆ ระบุ...................................... จำนวน..........................บาท 
   6.1  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

ที ่
 

กิจกรรม / รายละเอียด 
เป้าหมาย งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
(หน่วยนับ) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ 

 
200 

 
80,000 

 
- 

 
- 

 
80,000 

2 ค่าวัสดุ - - - 12,675 12,675 
3 ค่าใช้สอย - - 20,00 - 20,000 
 รวม  80,000 20,00 12,675 112,675 

    
             6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - - 80,000 - 80,000 
2 ค่าวัสดุในการดำเนินการ - - 12,675 - 12,67 
3 ค่าใช้สอย - - 20,000 - 20,000 

 รวมงบประมาณ - - 112,675 - 112,675 
1 
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7. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
 

ผู้ปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
 

 

สอบคัดเลือก 
 

ข้อสอบ / แบบ 

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   8.1  เชิงปริมาณ  ร้อยละของพนักงานราชการ  ตำแหน่งครูผู้สอน ได้ปฏิบัติงานครบทุกอัตรา 

8.2  เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางประชุมพร  ไศลแก้ว) 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าที่ร้อยโท           
(สุเวศ  กลับศร)ี 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

      (นายประหยัด  สุขข)ี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการระยะที ่2 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการระยะท่ี 2 
(รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม) 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สอดคล้องกับ

นโยบาย 

ผู้รับผิดชอบ 
สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพั

ฒน
าก

าร
ศึก

ษา
จัง

หว
ัด 

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ลด คัดแยกขยะมูลฝอย  
ประจำปี 2563 

41,050 - 41,050 5 5 5 กลุ่ม
อำนวยการ 

2 เพ่ิมประสิทธิภาพกิจการลูกเสือเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต ๒ 

61,400 - 61,400 1 1 1 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                   
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                    
ปีการศึกษา 2563 

300,000 - 300,000 2 2 7 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

4 พัฒนาการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถม 
ศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

35,550 40,400 75,950 1 3 5 กลุม่ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

5 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

59,700 - 59,700 1 1 3 กลุ่มนิเทศ
ติดตาม ฯ 

6 ติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

18,500 - 18,500 6 6 5 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

7 อบรมการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักสูตร 
“การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ในยุค  4.0”  

51,800 - 51,800 6 6 7 กลุ่ม
อำนวยการ 

8 สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา
นักเรียน (ค่ายภาวะผู้นำ) 

33,630 51,470 85,100 1 1 5 กลุ่มส่งเสริม
การจัดการ ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
สอดคล้องกับ

นโยบาย 

ผู้รับผิดชอบ 
สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
าก

าร
ศึก

ษา
จัง

หว
ัด 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรให้กับ
ครูผู้สอน ในระดับปฐมวัย 

60,240 - 60,240 3 3 1 กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

10 ตรวจสอบ และพัฒนา 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษา     

6,480 - 6,480 6 6 3 หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

11 เพ่ิมประสิทธิภาพครูผู้ปฏิบัติ 
งานพัสดุ  ในระดับสถานศึกษา 

62,600 - 62,600 3 3 3 กลุ่ม
บริหารงาน
การเงนิและ
สินทรัพย์ 

12 การบริหารจัดการสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา (ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
การรายงานผลรายงานผลการ 
ประเมินส่วนราชการตาม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ KRS )  

32,500 - 32,500 6 6 7 กลุ่ม
อำนวยการ 

13 พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ อ่านคล่อง                
เขียนคล่อง  ปีงบประมาณ 
๒๕๖3 

106,000 - 106,000 6 6 7 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
สอดคล้องกับ

นโยบาย 

ผู้รับผิดชอบ 
สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
าก

าร
ศึก

ษา
จัง

หว
ัด 

14 การปฐมนิเทศ  และการจัดทำ 
ทะเบียนประวัติ  ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย 

45,000 - 45,000 6 6 5 กลุม่
บริหารงาน
บุคคล 

15 การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี   

43,850 - 43,850 6 6 5 กลุม่
บริหารงาน
บุคคล 

16 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

384,550 - 384,550 3 3 3 กลุม่พัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,342,850 91,870 1,434,720     
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โครงการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
                               ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบาย สพฐ .    นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                          ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2      กลยุทธ์ที่ 5 การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพ    
                              การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุม่อำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุฎารัตน์  เกษา  นางจำเริญสุข  ภู่ดอก   
ระยะเวลาดำเนินการ      กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นหน่วยงานประสาน 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีสถานศกึษาในสังกัด จำนวน 189 โรงเรียน                   
จงึจำเป็นต้องต้นแบบในการเป็นแบบอย่างให้นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด จำนวน 75 
คนมีจติสำนึก มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง รู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพ่ือดำเนินการตามหลัก 3Rs คือ Reduce  (ลดการใช้ คิดก่อนใช้) Reuse  (นำกลับมาใช้ซ้ำ ใช้แล้วใช้อีก) 
Recycle  (นำกลับมาใช้ใหม่) เพ่ือปลูกฝังนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในสังกัด โดยสามารถนำผล
การปฏิบัติไปตอบโจทย์ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และเพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาในลำดับต่อไป  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงดำเนินการโครงการลด คัดแยก 
ขยะมูลฝอยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นให้
มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
 2.2 เพ่ือลด คัดแยกขยะตามหลักวิชาการ 3 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ร้อยละ 100 ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามหลักวิชาการ 3Rs 3Rs คือ Reduce                        
(ลดการใช้ คิดก่อนใช้) Reuse  (นำกลับมาใช้ซ้ำ ใช้แล้วใช้อีก) Recycle  (นำกลับมาใช้ใหม่) 
       3.1.2 ร้อยละ 100 มีการลด คัดแยกขยะตามหลักวิชาการ 3 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล                    
ขยะอันตราย และขยะทัว่ไป 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 บุคลากรในสังกัดมีความรู้ตามหลักวิชาการ 3Rs คือ Reduce  (ลดการใช้ คิดก่อนใช้) 
Reuse  (นำกลับมาใช้ซ้ำ ใช้แล้วใช้อีก) Recycle  (นำกลับมาใช้ใหม่) 
       3.2.2 ขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียว โฟมลดลงตามลำดับ 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มี
ความรู้ตามหลักวิชาการ 3Rs คือ Reduce  (ลดการใช้ คิดก่อนใช้) Reuse  (นำกลับมาใช้ซ้ำ ใช้แล้วใช้อีก) 
Recycle  (นำกลับมาใช้ใหม่) 
 4.2 ร้อยละ 100 ขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียว โฟมลดลงตามลำดับ 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 จัดทำแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 
 5.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดคัดแยกขยะมูลฝอย 
 5.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด 
 5.4 สรุปการดำเนินงาน รายงานผล 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการลด คัดแยก
ขยะมลูฝอย 

กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.สฎุารัตน์ เกษา 

2. กิจกรรมการรณรงค์ ลดคัดแยกขยะมูลฝอย มีค. ,พค., กค.2563 คณะกรรมการ 
3. กิจกรรมให้ความรู้ KM พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ 
4. สรุปผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการ 
5. ถังขยะตามแบบทีก่ำหนด  กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.สฎุารัตน์ เกษา 
6. ป้ายประชาสัมพันธ์ กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. งบประมาณที่ใช้ 
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 งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 41,050  บาท 
(สี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน 

ปฏิบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย 
ปีงบประมาณ 2563เป็นค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม(19 คน*35 บาท* 
2 ครัง้) 

2 ครั้ง - 1,330  1,330 

2 
 
 
3. 

จดักิจกรรม 5 สอาหารว่างและ
เครือ่งดื่ม 2 มื้อ (75 คน*35 บาท+
35 บาท)*3 ครั้ง 
ค่าวัสดุถังขยะ 2 ชุด ๆ ละ 3,000) 
ค่าฐานรองถังขยะพร้อมป้าย 2 ชุด ๆ 
ละ 5,000.- บาท  

3 ครั้ง 
 
 
 

2 ชุด 

- 15,750  
 
 
 

16,000 

15,750 

4. จัดประชุมกิจกรรมให้ความรู้ KM 
ลดคัดแยกขยะมูลฝอย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
 (75 คน* 35 บาท*2 มื้อ) 
ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ 

1 ครั้ง 
 
 
 

75 ชุด 

- 5,250  
 
 
 

1,600 

5,250 
 
 
 

1,600 

5.  ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(4 คน*35 บาท)* 8 ครั้ง 

8 ครั้ง - 1,120  1,120 

รวม - 23,450 17,600 41,050 
6.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำ

แผนปฏิบัติการลดคัดแยกขยะมูล
ฝอย ปีงบประมาณ 2563 

 1,330   1,330 
 

2. กิจกรรม5 ส ลดคัดแยกขยะมูลฝอย  5,250 5,250 5,250 15,750 
3. ค่าวัสดุ ถังขยะ 2 ชุด พร้อมจัดทำ

ฐานและป้ายบอกชนดิขยะที่ทิ้ง 
 16,000   16,000 

4. กิจกรรมให้ความรู้ KM   6,850  6,850 
5 ประชุมสรุปผลการดำเนินการ 280 280 280 280 1,120 

รวม 280 22,860 12,380 5,530 41,050 
7. การประเมินผล 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 ร้อยละ 100 บุคลากรมีความรู้
ตามหลักวิชาการ 3Rs Reduce  (ลด
การใช้ คิดก่อนใช้) Reuse  (นำกลับมา
ใช้ซ้ำ ใช้แล้วใช้อีก) Recycle  (นำ
กลับมาใช้ใหม่)  

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7.2 ไม่มีการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียว ไม่มีโฟมบรรจุอาหาร 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 8.1 เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ร้อยละ 100 บุคลากรมีความรู้เชิงวิชาการ และมีความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  8.1.2 ร้อยละ 0 ของพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและโฟม 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 บุคลากรมีความรู้เชิงวิชาการ 3Rs และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  8.2.2 บุคลากรรว่มมือร่วมกันลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และโฟม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสาวสุฎารัตน์ เกษา) 

นกัจัดการงานทัว่ไปชำนาญการพิเศษ       
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 
(นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 

      (นายประหยัด  สุขข)ี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพกิจการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ           ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
นโยบาย สพฐ.           นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาหลักสูตจรและกระบวนการเรยีนรู้ คู่คุณธรรม 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2 กลยุทธ์ที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มหน่วยท่ีรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายพินิจ  ขนุนุ้ย นางสกรีนรักษ์  บุญม ี 
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน – กันยายน  2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑.   หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓๕ กำหนดให้มีสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ เพื่อการ
บริหารงานลูกเสือในเขตพ้ืนที่  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่แบ่งส่วนราชการให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ รวมทั้งให้มีการจัดกิจกรรม
ลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้ได้รับความรู้ด้านกระบวนการลูกเสือและการดำเนินงานในกองลูกเสือ เพ่ือใช้ใน
พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสามารถนำไปบริหารงานในกองลูกเสือโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และอบรมพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  เพ่ือส่งเสริมและบริหารพัฒนา
กิจการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการ
ส่งเสริมกิจกรรมดงักล่าว 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือสนับสนุน เพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารและบุคลากร
ทางการลูกเสือ 
  ๒.๒ เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและทักษะทางลูกเสือ 
            2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากองลูกเสือในสถานศึกษาสู่เกณฑ์การประเมนิคุณภาพลูกเสือ 

๒.4  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการด้านกิจกรรมลูกเสือโดยใช้ 
กระบวนการลูกเสือ  
๓.  เป้าหมาย 
                    ๓.๑  เชิงปริมาณ 

       (1) บุคลากรทางการลูกเสือได้รับการพัฒนาคณุวุฒิทีสู่งขึน้ 
                 (2)  กองลูกเสือโรงเรียนผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพลูกเสือระดับดีเด่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ 

        (3)  โรงเรียนมีมาตรฐานสู่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
                           (4)  สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนทีก่ารศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ ได้รับรางวัลดีเดน่  
อันดับ ๑ ใน  ๑๐   ของประเทศ  
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               ๓.๒   เชิงคุณภาพ 
         (๑)  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการลูกเสือ   มีความรู้ความเข้าใจ   และตระหนักสำคัญต่อ                   
กิจการลูกเสือ ในการนำกจิกรรมและกระบวนการพัฒนาเยาวชนสู่สังคมที่ดี 
         (2)  กองลูกเสือในสถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         (3)  สาธารณชนได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
          (4 )  สำนั ก งานลู ก เสื อ เขต พ้ืนที่ การศึ กษาบริห ารงาน ได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพและ                         
ประสิทธิผล สู่ความเป็นเลิศ 
๔.    ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
 ๔.๑   มีผลการวิจัย เป็นแนวทาง และนำสู่การพัฒนางานลูกเสือของสถานศกึษาในสังกัด 

4.2   โรงเรียนคู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารในกองลูกเสือโรงเรียน 
 ๔.๓   จำนวนกองลูกเสือในสถานศึกษาทีผ่่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพลูกเสือ 
 ๔.๔   ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงฐานการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
๕.  กิจกรรมและการดำเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ 

1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนากิจการลูกเสือ ของสถานศึกษาสังกดั
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิถุนายน – สิงหาคม 2553  กลุม่ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ มิถุนายน – สิงหาคม  2553 
๖.   งบประมาณ 
 - งบประมาณ  จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ทัง้สิ้น 61,400 บาท 
          ๖.1  รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ศึกษาปัญหาสภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนากิจการลูกเสือ ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม (10x๓๐x6) 
- ค่าอาหารกลางวัน  (10x80x3) 
- รปูเล่มเอกสาร จำนวน  100 เลม่ ๆ  ละ 200 บาท 

24,200  

- 

 
 

1,800 
2,400 

   

 
 
 
 
 
20,000 

ปรับปรุงคูม่ือปฏิบัติงานลูกเสือ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม (10x๓๐x6) 
- ค่าอาหารกลางวัน  (10x80x3) 
- จัดทำรูปเล่ม  จำนวน  220 เล่ม ๆ ละ 150 บาท 

37,200 
- 

 

 
1,800 
2,400 

  

- 
 

 33,000 

รวม 61,400  - 8,400 53,000 
(ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
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๖.2   ค่าใช้จ่ายจำแนกรายไตรมาส 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
๑ ศึกษาปัญหาสภาพปัญหาและความ

ต้องการในการพัฒนากิจการลูกเสือ         
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

- - 24,200 - 24,200 

๒ ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ 
 

- - 37,200 - 37,200 

รวมทั้งสิ้น - - 61,400 - 61,400 
 

๗.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

รอ้ยละของความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถามงานวิจัย 

 
๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         เชิงปริมาณ         
              (๑)  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และบุคลกรทางการลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ และเสนอ
แนวทางร่วมพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือของเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 100 
              (๒)  มีกองลูกเสือโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารงานที่มีคุณภาพในการดำเนินงานกจิการ
ลูกเสือ การบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากกว่า รอ้ยละ  ๘๐ 

   (3)  สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ 1/10 
ของประเทศ     

 
                 ผู้เสนอโครงการ      ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

                                        
              (นายพินิจ  ขุนนุ้ย)               (นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒                                                          

 

 ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(นายประหยัด   สุขขี) 
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบาย สพฐ.            นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนพฒันาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศกึษาสู่ความเป็นสากล 
กลยุทธ์สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะ 
                               ในศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพินิจ  ขุนนุ้ย, นางพรทิพย์ รัตนบุรี, น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลกัการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน และครู ได้แสดงออกถึงความสามารถ ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการวิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวง
แหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง 
อย่างอิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 

สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจัดกิจกรรมแข่งขันและคัดเลือกตัวแทน
นักเรยีนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส) จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 อำเภอ เพ่ือเป็น
ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 

2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม 

2.3 เพ่ือคัดเลือกทีมผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เข้าแข่งขันในระดับชาติ 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนและครูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนที่จัดขึน้ในระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.1.2 นักเรียนและครู ได้ฝึกฝน พัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถนำเสนอทักษะ 
ของตนเอง/ทีมสู่เวทีการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีความรู้  

ความสามารถ มีทกัษะที่เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3.2.2 นักเรียนและครู มีศักยภาพของตนเอง สามารถนำเสนอทักษะของตนเองและ 

ทีมแข่งขัน สู่เวทีการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ 
4.ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 ได้รับการพัฒนา 
 4.2 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 ที่ได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศ 
เฉพาะด้านและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

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

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

มิถุนายน 2563 น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

2 ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ 
ดูแล 2 ครั้ง 

มิถุนายน 2563 น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

3 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด/แข่งขัน 850 คน 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2563 

น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

4 การประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2563 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

5 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นศ.2 / พัฒนานักเรียนในการ
ประกวดแข่งขันระดับชาติ 

สิงหาคม – กันยายน 
2563 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

6 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2563 คณะกรรมการดำเนินงาน 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
  - เงนิงบประมาณจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถ้วน) 
 จำนวน 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ประมาณการรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

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

 

- 7,000 - 7,000 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการตัดสินกจิกรรม 
จำนวน 850 คนๆ ละ 35 บาท 
จำนวน 1 ครั้ง (850*35*1) 

 

- 29,750 - 29,750 

3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
จัดการแข่งขัน 

 
- 263,250 - 263,250 

รวม  - 300,000 - 300,000 

 
6.3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายละเอยีด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 จดัประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ - 36,750 - - 36,750 

2 
การดำเนินการของคณะกรรมการ   
แต่ละฝ่ายจัดการแข่งขัน 

- 263,250 - - 263,250 

รวม - 300,000 - - 300,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2 ได้รับการพัฒนา 

สังเกตสอบถาม 
แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม 

รอ้ยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2 ทีไ่ด้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศ 
เฉพาะด้านและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ 

สังเกต สอบถาม 
แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนและครูผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพศักยภาพคุณธรรมจริยธรรมทักษะด้านการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่านเวทีการแข่งขันระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8.2 นักเรียนและครูผู้สอนมีทักษะมีความรู้ความสามารถโดดเด่นประสบความสำเร็จได้แสดงผลงาน 
ให้ปรากฎเป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับชาติ 

 
9. สถานที่ดำเนินการ 

9.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
9.2 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 
   ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                
            (นายพินิจ  ขุนนุ้ย)          (นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ   

 
           (นายประหยัด  สุขขี) 

      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ      พัฒนาการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
                                สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
แผนพฒันาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                ในการจัดการศกึษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ. ๒ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่มทีร่ับผดิชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพินิจ ขุนนุ้ย, นางสาววิสนีย์ นุราช             
ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน – กันยายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล    
ที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก  ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษาจำนวนมากขาดแคลนอาหารกลางวัน
หรือมีอาหารกลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอหรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำทำให้ภาวการณ์เจริญเติบโต  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสำนักงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษาได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาร่างกาย
ของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามั ยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีน้ ำหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์ อ้างอิง  
เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัย 
มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง ทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

จากการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางของโรงเรียนในสังกัด                          
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประจำปี 2562 พบว่า รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียน 
ซ้ือวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง จำนวน 16 โรง คิดเป็นร้อยละ 8.47 ซื้อวัตถุดิบแล้วจ้างแม่ครัวประกอบ
อาหาร จำนวน 127 โรง คิดเป็นร้อยละ67.20 และจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) จำนวน 46 โรง                 
คิดเป็นร้อยละ 24.34 การจัดสำรับอาหารโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดสำรับอาหาร
กลางวันล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จำนวน 101 โรง คิดเป็นร้อยละ 53.44  

เพ่ือให้การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันทุกขั้นตอนของโรงเรียนมีความถูกต้อง  โปร่งใส  
มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้ตระหนัก
และเห็นความสำคัญในการจัดการโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพลานามัย
สมบูรณ์ และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย จึงจัดทำโครงพัฒนาการดำเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
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๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในจัด
อาหารกลางวันให้มีคุณภาพตามหลักโภชนาการให้แก่นักเรียน และวางแผนการจัดเมนูอาหารกลางวันได้
ล่วงหน้า 

2. เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑   เชิงปริมาณ 
         1. อบรมการจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School lunch ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 189 คน 
         2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 
สพป.นศ. 2 จำนวน 189 โรง  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันมีความรู้ความเข้าใจและจัดเมนูอาหารกลางวันโดย
ใช้โปรแกรม Thai School lunch ส่งผลให้นักเรยีนมีภาวะโภชนาการที่ด ี
  2. โรงเรียนได้รับการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน และ
สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพป.นศ.2 เข้าร่วมอบรมการจัด
เมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School lunch จำนวนร้อยละ 80  
  2. โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ. 2 จัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School lunch 
จำนวนร้อยละ 80 
  3. โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ. 2 ได้รับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน จำนวนร้อยละ 80  
   
๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 อบรมการจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม  

Thai School lunch 
เมษายน – 
พฤษภาคม 
2563 

น.ส.วสินีย์ นุราช 

2 กำกับ ติดตาม และประเมนิผลการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน 

มิถุนายน – 
กันยายน 2563 

น.ส.วสินีย์ นุราช 
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๖. งบประมาณท่ีใช้ จำนวน 75,950 บาท 
  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 35,550 บาท 
  สพฐ.    จำนวน 40,400 บาท 
  อ่ืนๆ ระบุ.............   จำนวน..................บาท 
 ๖.๑ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 
 
 
2 

อบรมการจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้
โปรแกรม Thai School lunch 

189 คน 7,200 28,350 - 35,550 

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

189 โรง - 40,400 - 40,400 

  ๖.๒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ 

 
ไตรมาส 

๓ 
 

ไตรมาส 
๔ 

รวม 

1 อบรมการจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้
โปรแกรม Thai School lunch 

- - 35,550 - 35,550 

2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรยีน 

- - - 40,400 40,400 

รวมงบประมาณ - - 35,550 40,400 75,950 
๗. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครือ่งมอืที่ใช้ 
1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนสังกัด สพป.นศ.2 
เข้าร่วมอบรมการจัดเมนูอาหารกลางวัน
โดยใช้โปรแกรม Thai School lunch 
จำนวนร้อยละ 80  

- - 

2. โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ. 2  
จดัเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม 
Thai School lunch จำนวนร้อยละ 
80 

สำรวจการใช้โปรแกรม Thai School 
lunch ในการจัดเมนูอาหารกลางวัน 

แบบสำรวจ 

3. โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ. 2 ได้รับ
การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
จำนวนร้อยละ 80    

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 

- แบบติดตาม 
- แบบประเมินผล 
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๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน มีความรู้และแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่ม ี
คุณภาพ และนำความรู้และประสบการณ์เฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้อง  
  2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่เหมาะสมกับวัย 
  3. โรงเรียนบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                   
               (นายพินิจ  ขุนนุ้ย)                                             (นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                          ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                    
                                                (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ สพป.นศ.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ิความมัน่คงของมนุษย ์             
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยทีร่บัผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสายพิน เพชรศรีเงิน นางกรุณา โชติวัน นางพุทธชาติ ทวี  
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ ตุลาคม 256๒  –  30 กนัยายน  256๓ 
................................................................................................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
               ศาสตร์พระราชา เป็นหลักคิดหลักทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ 
พระราชทานและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนาน จนเป็นที่สนใจเป็นที่ยอมรับของทุก
ประเทศทั่วโลก ดังนั้นทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรในทุกภาคส่วน ต้องมีความตระหนักและเห็นความสำคัญจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้แก่ผู้เรียน คร ูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้เข้าใจในแนวความคิดนี้
อย่างทัว่ถึง เพ่ือจะได้นำหลักคิดไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม มั่นคง สมดุล  และยั่งยืน มี
ภูมิคุ้มกันที่ดพีร้อมรับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมสงบสุขร่มเย็น 

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ใน 
ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง โดยการปลูกฝังให้ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ น้อมนำ
พระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรยีนรู้ และ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รบัผิดชอบในการส่งเสริมการปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า ความจำเป็นและเห็นความสำคัญในการน้อมนำ
พระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติจริง จึงได้จัดทำโครงการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
แนวทางกระบวนการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำหนด 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
            2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์มี
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและสามารถนำไปใช้อย่างเป็นวิถีชีวิต 
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ 
                 3.1.1 โรงเรียนทุกโรงมีการบูรณาการน้อมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
                 3.1.๒  โรงเรียนทุกโรงส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและความเป็นอยู่พอเพียง 
            3.2 เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1  ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในโรงเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นวิถีชีวิต          
        3.2.2  ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนมีการบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มาใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ 
        3.2.3  รอ้ยละ ๘0 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและน้อมนำหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ในระดับดีข้ึนไป  

๔. ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ 
     ๔.1  บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนไดร้ับการส่งเสริม สนับสนุนในการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของ
ชาต ิและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๔.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะความ
พอเพียงสามารถนำหลักคิด หลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

๕. กิจกรรมและการดำเนินการ 

 
ที ่ ขัน้ตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. สืบสานปณิธานพ่อหลวง : เรียนรู้
โครงการตามแนวพระราชดำร ิ 
พระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
ด้านการจัดการศกึษา 

25 ม.ค. – 30 ก.ย. 256๓ สถานศึกษา 

๒. ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- สถานศึกษาประเมินตนเอง 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมสู่การประเมิน 
- ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
 
 
 

 

 

พ.ค.๖๓ 
พ.ค.๖๓ 
๒๐ พ.ค.๖๓.- ๓๐ ม.ิย.๖๓ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ปี ผู้รับผดิชอบ 

3. พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ Best 
Practice เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- โรงเรียนขอรับประเมิน Best 
Practice 
- พัฒนาโรงเรียนที่ขอรับเพ่ือประเมิน 
Best Practice 
- ประเมิน Best Practice โดยเขต
พ้ืนที่ 

 
 

 
 

ส.ค. 256๓ 
 
ส.ค. - ก.ย. 256๓ 
ก.ย. 256๓ 

 
 
 
 
คณะกรรมการ 
 
สายพิน,พุทธชาติ,กรุณา 
คณะกรรมการ 

5. นิเทศ ติดตามประเมินผล 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 256๓ คณะศึกษานิเทศก์ 

6. สรุปรายงานผล ภายใน 30 ก.ย. 256๓ คณะกรรมการ 

๖. งบประมาณที่ใช ้ จำนวน  ๕๙,๗00บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
     (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

              6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
จำแนกหมวดใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. สืบสานปณิธานพ่อหลวง : เรียนรู้
โครงการตามแนวพระราชดำริ  
พระราชปณธิาน และพระบรมราโชบาย 
ด้านการจัดการศึกษา 
- ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือการประเมิน
สำหรับโรงเรียนที่ขอประเมินตนเอง 

๓,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓,000 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
จำแนกหมวดใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวันสำหรับการประชุมผู้บริหาร
โรงเรียน ๓๗ คน ครผูู้รับผิดชอบ ๓๗ 
คน และคณะทำงาน ๖ คน รวม ๘0 คน 
- ค่าชดเชยน้ำมันสำหรับคณะกรรมการ
ประเมิน จำนวน ๓๗ โรง ๆ ๕00 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับกรรมการประเมิน 
จำนวน ๙ คน เวลา ๕ วัน ๆละ ๒๔0 
บาท  
- ค่าเอกสารคู่มือการประเมิน จำนวน 
๔๕ เล่ม 

๔๘,๖๐๐ 

 

 

 

 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
๙,๖00 

 
 
 

๑๘,๕00 
 

๑๘,๐0๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๕๐0 

๓. พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ Best 
Practice เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - 

๔ นิเทศ ติดตามประเมินผล  
- ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการนิเทศ 
จำนวน ๙ คน เวลา ๓ วัน ๆละ ๓๐๐ 
บาท   

๘,๑๐๐ 
 

 
- 

 
๘,๑๐๐ 

 
- 

๕. สรุปรายงานผล - - - - 

                   รวมงบประมาณ ๕๙,๗00 - ๕๔,๒๐0 ๕,๕๐๐ 
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๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ร้อยละของโรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

สำรวจรายการ 
 
 

สอบถาม 

 

 
 

สำรวจรายการ 

แบบสำรวจรายการ 
 
 

แบบสอบถาม 

 
 
 

แบบสำรวจรายการ 

๘. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
    7.1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะความพอเพียง 
    7.2  ผู้เรียนสามารถนำหลักคิด หลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นายวิจัย  ไกรสิทธิ์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการศึกษา   

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าที่ร้อยโท           
(สุเวศ  กลับศรี) 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
        ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการ                  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการ 
   ของภาครัฐ 
นโยบายสพฐ.ที่ 6  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ข้อ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
   ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  กลยุทธ์ที ่6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการ 
                               ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์ นางสาวสุฑา แดงขาว นางสิริพร  บัวจันทร์   
ระยะเวลาดำเนินการ      มนีาคม  2563 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล 

     กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                        
มุง่กระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบท และเพ่ือให้การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพืน้ฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด มีความรู้ มีทักษะ 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้และดำรงชีวิตในอนาคต 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ไดข้ับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
และตระหนักถึงความสำคัญของการติดตาม ประเมิน และรายงานผล ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ และมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อสถานการณ์สำหรับ
การตัดสินใจ 
2. วัตถปุระสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรธีรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหน 
3.  เป้าหมาย 
      3.1  เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง
ตามภารกิจ และนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการได้
บรรลุเป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        การขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. และการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                           หนา้ 158 
 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 บรรลุเป้าหมาย ผลการดำเนินงานใน
ภาพรวม ระดับดีเยี่ยม 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมทางไกลเพ่ือรับฟังการชี้แจงเครื่องมือ แนวทาง

และรายละเอียดการติดตามและประเมินผล 
พฤษภาคม 2563 น.ส.สุฑา แดงขาว 

2 ประชุมคณะกรรมการ ฯ ชี้แจงเครื่องมือ แนวทาง 
และรายละเอียดการติดตาม และประเมินผล ฯ 

พฤษภาคม 2563 น.ส.สุฑา แดงขาว 

4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองผลการดำเนินงาน
ในการติดตามผลการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สิงหาคม 2563 น.ส.สุฑา แดงขาว 

5 ประชุมเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลการ
บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

สิงหาคม 2563 น.ส.สุฑา แดงขาว 

6. งบประมาณที่ใช ้
 งบประมาณจากแผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงาน จำนวน 
18,500 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ขออนุมติัถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณดังนี้ 
 ๖.๑ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 สร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือการติดตาม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
ตามนโยบาย สพฐ. และรับการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขต
พ้ืนที่ รวม 4 ครั้ง 
1.1 ประชุมทางไกลเพ่ือรับฟังการชี้แจง
เครื่องมือ แนวทางและรายละเอียดการ
ติดตามและประเมินผล ฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 
คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

50 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 

1,750 
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ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 1 .2  ประชุมคณ ะกรรมการ ฯ ชี้ แจง
เครื่องมือ แนวทาง และรายละเอียดการ
ติดตามและประเมินผล ฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 
คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรอง
ผลการดำเนินงานในการติดตามผลการ
บริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 
1 มือ้ ๆ ละ 80 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 
คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 
1.4 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการติดตาม ฯ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 
1 มือ้ ๆ ละ 80 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 
คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

   
 
 

1,750 
 
 
 
 

4,000 
 

3,500 
 
 
 

4,000 
 

3,500 

  
 
 

1,750 
 
 
 
 

4,000 
 

3,500 
 
 
 

4,000 
 

3,500 

รวมทั้งสิ้น - 18,500 - 18,500 
 6.๒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
1 ประชุมทางไกลเพ่ือรับฟังการชี้แจง

เครื่องมือ แนวทางและรายละเอียดการ
ติดตามและประเมนิผล ฯ 

- - 1,750 - 1,750 

2 ประชุมคณะกรรมการ ฯ ชี้แจง
เครื่องมือแนวทางและรายละเอียดการ
ติดตามและประเมินผล ฯ 

- - 1,750 - 1,750 

3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองผล
การดำเนนิงานในการติดตามผลการ
บริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - 7,500 7,500 

4 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการติดตาม ฯ 

- - - 7,500 7,500 

รวมงบประมาณ - - 3,500 15,000 18,500 
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๗. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
ร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดในการติดตาม
และประเมนิผลที่สามารถรายงานได้ทัน
ตามกำหนด 

- สอบถาม 
- สังเกต 

แบบรายงาน 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 

 
ผู้เสนอโครงการ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

  

                                                                                                       
      (นางสาวสุฑา  แดงขาว)     (นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

ผู้อนุมตัิโครงการ 

                                                                    
                                                  (นายประหยัด  สุขขี) 
                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
   หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในยุค  4.0”  
แผนงาน  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ชาติ            ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.             นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ  นางจำเริญสุข ภู่ดอก  
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3  
   
๑. หลกัการและเหตุผล   
  ปัจจุบัน “การประชาสัมพันธ์” นับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงาน 
องค์กร และสถาบันในสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์
ที่ ก่อให้ เกิดความรู้  ความเข้ าใจแก่กลุ่ ม เป้ าหมายและประชาชนทั่ ว ไป  ด้ วยการสร้างสัม พันธภาพ 
อันดีและการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดการสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน ต่อไป 
   หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0” จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจ
การประชาสัมพันธ์ทางดิ จิทัล  (Digital Public Relation) ซึ่ งในโลกปัจจุบัน ไปได้มีการเปลี่ ยนแปลง 
อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมายได้ทันต่อเหตุการณ์ ซ่ึงเมื่อก้าวเข้าสู่โลก 
แห่งการสื่อสารในยุคดิจิทัล การรับข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลาย
รูปแบบ ทุกคนสามารถสร้างสื่อด้วยตนเอง ทั้งเป็นผู้ผลิตสื่อ และผู้เสพสื่อไปในตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
(Social Media) ดังนั้นเนื้อหาในการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยต้องพยายามสร้างข่าว เนื้อหา 
ข้อมูล ให้เข้าถึงข่าวสารนั้นมากที่สุด เพราะถ้าเนื้อหาดี มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมาย ก็จะมีการ “บอก
ต่อ” หรือ “ปากต่อปาก” หรือแชร์ต่อไปอย่างกว้างขวางเรียกว่า Viral News ต่อไป  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ภายใต้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และหากมีการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนที่ เข้มแข็งก็จะเป็นอีกหนึ่ งช่องทางที่ทำให้การส่งเสริมภาพลักษณ์  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นไป 
ในทศิทางที่ดขีึน้  
 จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ ง ที่จะดำเนินการโครงการอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียน หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในยุค  4.0” ขึ้น  เพ่ื อให้ การประชาสัม พันธ์ของโรงเรียน 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด  
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๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของ สพป.นศ.2 และโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ ์
  2.2 เพ่ือดําเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ 
สพป.นศ. 2 และโรงเรียนในสังกัดอย่างแพร่หลายและทั่วถึง  
 2.3 เพ่ือให้ครูหรือบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเข้ามามีส่วนรวม สนับสนุน  
ในการประชาสัมพันธ์ด้านการจดัการศึกษาอย่างบรรลุผลสําเร็จในเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน  
 2.4 เพ่ือสงเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 รว่มกัน 
 2.5 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อ สพป.นศ.2 และโรงเรียนในสังกัด จนได้รับการการ
สนับสนุน ส่งเสริมดา้นการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.  เป้าหมายโครงการ 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ รวม ๙๐ คน 
  ๓.๑.๑ บุคลากร สพป.นศ.๒ กลุ่มละ 1 คน จำนวน 10 กลุ่ม เป็นจำนวน 10 คน 
  ๓.๑.๒ ครูในสังกัด สพป.นศ. ๒ แบ่งตามศูนย์เครือข่ายการศึกษา ๑๒ ศูนย์ ๆ ละ 5 คน  
เป็นจำนวน  60 คน           
  ๓.๑.๓ คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๒๐ คน      
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการอบรมการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในยุค  4.0” มาใช้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ได้  

๔. ตัวชีวั้ดความสำเร็จของโครงการ 
 - ร้อยละ ๘0 ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าใจและสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในยุค  4.0”ได้

  - ร้อยละ ๘0 ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกจิกรรม โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มงาน โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
   อบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในยุค  
4.0” ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียด จัดทำโครงการ  กุมภาพันธ์ 2563 ทิพวรรณ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ มีนาคม 2563 ทิพวรรณ์ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ มีนาคม 2563 คณะกรรมการ 
4. จัดเตรียมเอกสารการอบรม  คณะกรรมการ 
5. ประสานวิทยากร   คณะกรรมการ 
6 ประสานสถานที่ อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้

ในโครงการอบรม  
 คณะกรรมการ 

7 ดำเนินการจัดอบรมการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักสูตร  
“การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในยุค  4.0”  

 คณะกรรมการ 

8  ประเมินผลการดำเนินโครงการ  คณะกรรมการ 
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๖. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 58,800 
บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยถัวจ่ายทุกรายการ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 อบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียน หลักสูตร “การสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในยุค  4.0”  
จำนวน ๙๐ คน เป็นเวลา ๒ วัน  
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน  (๒๕๐x ๒ x ๙๐ คน)  
- ค่าวิทยากร  
(๖๐๐ บาท x 4 ชม. X ๒ วัน) 

90 ชุด 
 

- 
 
 
 
 
 

4,800 

- 
 
 
 

45,000 
 

2,000 2,000 
 
 
 

45,000 
 

4,800 

 รวมทั้งสิ้น  4,800 45,000 2,000 51,800 
 

 6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
1 อบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

โรงเรียน หลักสูตร “การสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้การ
ขับเคลื่อนงาน สพป.นศ. 2” 

- - - 51,800  

รวมงบประมาณ - - - 51,800 51,800 
 

                 7. การประเมินผล   
 

ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้ 
1 ร้อยละ 80 ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์

เขา้ใจและสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
ในยุค  4.0” ได้      

- แบบสอบถามก่อน   
และหลังการอบรม  
 

- แบบสอบถาม 
 

2  ร้อยละ 80 ของเครอืข่ายประชาสัมพันธ์ 
ให้ความร่วมมือในการส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มงาน 
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   

- ติดตามผลการ 
ดำเนินงาน 

- จำนวนข้อมลูข่าวสาร
ระชาสัมพันธ์ที่ส่ง
เผยแพร่ออกสู่
สาธารณชน  
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 8.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ทีเ่ข้มแข็ง มีข่าวสารนำเสนอออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
 2.2  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาบุค รวมถึงนักเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับยุค 4.0  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสาวสุฎารัตน์ เกษา) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ       
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

         
(นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

      (นายประหยัด  สุขข)ี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการ   สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน (ค่ายภาวะผู้นำ) 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านความมั่นคง 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพินิจ  ขุนนุ้ย, นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์, นางสาววิสนีย์ นุราช 
ระยะเวลาดำเนินการ  กุมภาพันธ์ - กันยายน  2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

๑. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญ
ของนักเรียน ซึ่งเป็นพลังของชาติ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริย ธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม ใช้กลไกลความร่วมมือให้ เกิดเป็นสังคมเอ้ืออาทรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดี มีระดับ 
การพัฒนาในทุกด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงาม เทียบเท่า
อารยประเทศ สร้างความตระหนักและส่งเสริมความเป็นไทยให้นักเรียนพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน ส่งเสริมค่านิยม
ร่วมของอาเซียนเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และค่านิยมเกี่ ยวกับสันติภาพ ดังนั้น นักเรียนควรได้รับ 
การเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและพัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการสร้างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จนถึงสังคม
ระดับประเทศ สภานักเรียนเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้นักเรียน ครู และผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสภานักเรียน ให้เกิดการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการ                  
นิติธรรม ให้เป็นการพัฒนาที่ยังยืนและต่อเนื่อง 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สภานักเรียนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้นำ และ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกิจกรรมสภาเรียน ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและต่อเนื่อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงไดจ้ัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน (ค่ายภาวะผู้นำ) ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายองค์กรนักเรียน/สภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้นักเรียน
เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยเคารพกฎ กติกา 
ในการดำเนินงานของสังคมและมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นสังคม 
ที่มีคุณค่าและอยู่ด้วยกนัอย่างมคีวามสุข 
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย การเคารพสิทธิ
มนุษยชน และค่านิยมเกี่ยวกับสันติภาพ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดีเด่น 
ขององค์กรนักเรียน/สภานักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         จัดค่ายภาวะผู้นำ เพ่ือสร้างความเข็มแข็งองค์กรสภานักเรียน จากโรงเรียนที่มีความพร้อมและ 
ได้ดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง จำนวน 24 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน ประกอบด้วยนักเรียน
โรงเรียนละ 4 คน และครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนได้ใช้ชีวิตในโรงเรียน สังคม อย่างมีรูปแบบและมีสาระ มีการเสริมสร้าง 
การรวมกลุ่มของนักเรียน มีการตั้งชุมนุม ชุมชน เพ่ือประสานการทำงานและดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้าทีแ่ละขอบเขตของนักเรียน ให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนและสังคม 
   3.2.2 นักเรียน ครู และผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
ทำงานของสภานักเรียน มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหา
เกีย่วกับการศึกษา สังคม โดยยึดหลักนิติธรรมได้  
๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. นักเรียนและครูร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การบริหาร
จัดการสภานักเรียนในสถานศึกษา  

2. นักเรียนและครูร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
ในสถานศึกษาได้  

3. นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ 
ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ             
และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ดำเนินงาน 
ดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
- การนำเสนอการดำเนินงานกิจกรรม 
สภานักเรียนของโรงเรียนวัดจันดี 
- การส่งเสริมสภานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
- วางแผนงานประจำปี/การเขียน 
โครงการฯ 
- คัดเลือกสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรยีนระดับเขตพ้ืนที ่
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล 

กุมภาพันธ์ 2563 
มีนาคม 2563 
มีนาคม 2563 
 
เมษายน - พฤษภาคม 
2563 
มิถุนายน - กันยายน 
2563 

 
 
 
 
 
 

 
กันยายน 2563 

น.ส.ธนวรรณษ์  ลีเผ่าพันธุ์ 
น.ส.ธนวรรณษ์  ลีเผ่าพันธุ์ 
น.ส.ธนวรรณษ์  ลีเผ่าพันธุ์ 
 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 
น.ส.วสินีย์ นุราช 
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6.  งบประมาณที่ใช้   จำนวน 85,100 บาท   
➢ งบประมาณจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 33,630 บาท 
➢ เงินนอกงบประมาณรายการความปลอดภัยจากการใช้รถ จำนวน 51,470 บาท 

 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ประมาณการรายจ่าย  

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม

คณะกรรมการฯ จำนวน 20 คน 
คนละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ 
(20x30x2) 

1,200 - 1,200 - 1,200 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 135 คน คนละ 35 บาท  
จำนวน 4 มื้อ (135x35x4) 

18,900 - 18,900 - 18,900 

3 ค่าอาหาร (เช้า เที่ยง เย็น)  
จำนวน 135 คน ๆ ละ 80 บาท  
จำนวน 4 มื้อ (135x80x4) 

43,200 - 43,200 - 43,200 

4 ค่าตอบแทนวิทยากร  
จำนวน 13 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
(13 x 600) 

7,800 7,800 - - 7,800 

5 ค่าสถานที่ 4,000 - 4,000 - 4,000 
6 ค่าวัสดุ 10,000 - - 10,000 10,000 
 รวม 85,100 7,800 67,300 10,000 85,100 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 20,100 - 20,100 
2 ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น - - 43,200 - 43,200 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร - - 7,800 - 7,800 
4 ค่าสถานที่ - - 4,000 - 4,000 
5 ค่าวัสดุ - - 10,000 - 10,000 
 รวมงบประมาณ - - 85,100 - 85,100 
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7.  การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนและครูร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่การบริหาร
จัดการสภานักเรียนในสถานศึกษา  

การทดสอบ แบบทดสอบ 

นักเรียนและครูร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดกิจกรรมสภานักเรียนใน
สถานศึกษาได้ 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผ่านกิจกรรมนักเรียน เกิดความรู้  
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน สามารถนำไปขยายผลให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
   8.2 นักเรียนมีความตระหนักและส่งเสริมความเป็นไทย สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   8.3 องค์กรสภานักเรียนมีการดำเนินงานทีเ่ข้มแข็งท้ังในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับประเทศ มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
 

      ผู้เสนอโครงการ           ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

                                   

    ( นายพินิจ  ขุนนุ้ย )           (นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์) 
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                        ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
         ผู้อนมุัติโครงการ 

                                                     
                      (นายประหยัด  สุขข)ี 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการ         อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของหลักสูตรให้กับครูผู้สอน ในระดับปฐมวัย 

แผนงาน          พ้ืนฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.           นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยามนุษย์ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2   กลยุทธิ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุม่นเิทศติดตามฯ .สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายพิน  เพชรศรีเงิน นางกรุณา   โชติวัน 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันสังคมโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการศึกษามีการปรับ เปลี่ยน
โครงสร้างใหม่ตลอดจนการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการคิดให้กับผู้เรียนรวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาได้รับมอบอำนาจมากขึ้น ทั้งในด้านโครงการและการบริหารจัดการ มีการร่วมคิด
และร่วมตัดสินใจระหว่างบุคคลในโรงเรียนและผู้บริหาร ครูมีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการศึกษามากข้ึน 
 ( Teacher empowerment ) ให้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาใหท้ันตอ่การเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ 
  ปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับได้แก่ คุณภาพของครู 
เพราะครูเป็นผู้นำปรัชญา แนวคิด และเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้
กำหนดใหม้ีการปฏิรูปครูอย่างครบวงจรเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครใูห้สูงขึ้นโดยเฉพาะครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา เขต 2 เล็งเห็นความสำคัญของ
การศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะในช่วงของ 5 ของปีแรกของชีวิตว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดสำหรับการเรียนรู้ และเด็ก
จำเป็นต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่จากพ่อแม่ ครู หรือผู้ดูแลตั้งแต่แรกเกิดโดยการให้ความรัก การโอบกอด 
สัมผัส พูดคุย และเล่นกับเด็กเพ่ือให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ศักยภาพ และสามารถจัดกิจกรรม
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ยังสามารถ
วางแผนหลักสูตร การจัดประสบการณไ์ด้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้มากข้ึนตาม ศักยภาพ จึงเป็นภารกิจที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสรีธรรมราช เขต 2 ต้องส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้กับครูผู้สอน ในระดับปฐมวัย
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดประสบการณ์ของครูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  2.2 เพ่ือครูปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมายได้รับนิเทศติดตามและนำผลการนิเทศไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามหักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  2.3 เพ่ือประเมินพฒันาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  (1) ร้อยละ 95 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  (2) ร้อยละ 95 ของครูปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมายได้รับนิเทศติดตามและนำผลการนิเทศไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  (3) ร้อยละ 90  ของนักเรียนปฐมวัยมีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดบั 2 ขึ้นไป 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  (1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 เพ่ิมสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูงขึ้น 
  (2) ครูปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมายได้รับนิเทศติดตามและนำผลการนิเทศไปพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช    
เขต 2 จัดกิจกรรมประจำวัน  6 กิจกรรม ได้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัย    

(4) เด็กในระดับปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ 
ทีพึ่งประสงค ์
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสังกัดสักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรธีรรมราช เขต 2 ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ร้อยละ 95 

2. ครูปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมายได้รับนิ เทศติดตามและนำผลการนิ เทศไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 95 

3. เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 90   
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5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้กับ
ครูผู้สอน ในระดับปฐมวัย 

พฤษภาคม 
2563 

กรุณา  โชติวัน 
คณะกรรมการ/
วิทยากร 

2. นิเทศติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน
ระดับปฐมวัย 

พฤษภาคมและ
สิงหาคม  

กลุ่มนิเทศติดตามฯ 

3. สรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กในระดับปฐมวัย ตุลาคม กรุณา   โชติวัน 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 6.1 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 60,240 
บาท (หกหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยถัวจ่ายทุกรายการ 
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 

(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. อบรมหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับ
ปฐมวัย จำนวน 191 โรงเรียนๆละ 
1 คน  จำนวน 1 วัน  
-  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ ละ 35 บาท  ของผู้เข้ารับ
การอบรม 191 คน  วิทยากร 10 
คน คณะทำงาน 10 คน รวม 
211   คน 
-  ค่าอาหารมื้อเที่ยง 1 มื้อๆ ละ               
120 บาท  ของผู้เข้ารับการอบรม 
191 คน  วิทยากร 10 คน คณะ 
ทำงาน 10 คน รวม 211 คน 
- ค่าพิมพ์เกียรติบัตร 191 คน คน
ละ 1 ฉบับ ๆละ 15 บาท 
- ค่าอุปกรณป์ระกอบการอบรม 
- ค่าพาหนะในการเดินทางของ
คณะวิทยากร 10 คน คนละ 300 
บาท จำนวน 1 วัน 

 
 

191 คน 
 
 
 
 
 

211  คน 
 
 
 

211  คน 

 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
- 
- 

 
 

 
 

 
14,770 

 
 
 

 
25,230 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

2,860 
 

2,000 
- 
 
 
 

 
 
 

14,770 
 

 
 
 

25,230 
 
 
 

2,860 
 

2,000 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 1  - 43,000 4,860 47,860 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2. นิเทศติดตามกระบวนการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน
ระดับปฐมวัย 
-ค่าพาหนะการออกนิเทศติดตาม
โรงเรียนของศึกษานิเทศก์  จำนวน 
12 คน คนละ 1,000 
- ค่าถ่ายเอกสารการนิเทศ จำนวน 
191 ชุด ชุดละ 2  บาท 

 
 
 
 
 

12 คน 
 

191 ชุด 

 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
12,000 

 
- 

 
 
 
 
 
- 
 

380 

 
 
 
 
 

12,000 
 

380 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 12,000 380 12,380 

รวมงบประมาณท้ังหมด - 55,000 5,240 60,240 

 
 
6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

กระบวนการจัดกิจกรรมตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรให้กับครูผู้สอน ในระดับ
ปฐมวัย 

- - 47,860 - 47,860 

2 นิเทศติดตามกระบวนการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในระดับ
ปฐมวัย 

- - - 12,380 12,380 

รวมงบประมาณ - - 47,860 12,380 60,240 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 95 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสังกดัสักนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย   

ประเมินก่อน/หลังการ
อบรม 

แบบประเมินก่อน/
หลังการอบรม 

ครูปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมายได้รับนิเทศติดตามและนำผล
การนิเทศไปพฒันาการจัดการเรียนการสอน 

การกำกับ นิเทศ 
ติดตาม 

แบบนิเทศติดตามผล 

เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ 2                    
ขึน้ไป 

นิเทศกำกับ ติดตาม 
โดยใช้ห้องเรียนเป็น
ฐาน 

แบบรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กในระดับปฐมวัย 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในกุล่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเสริมสร้าง
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครบทุกโรงเรียน 
 2. ครูปฐมวัยในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
หลักการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างทั่วถึง 
 3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเขยีนแผนการจัดประสบการณ์และสามารถจัดประสบการณ์ได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 4. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ิมเสริมสร้าง
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนของครูระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้ประโยชน์ มีความเป็นไป
ได้ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง 
            -  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                      (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ผู้เสนอโครงการ 

  
(นายวิจัย  ไกรสิทธิ์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าที่ร้อยโท           

(สุเวศ  กลับศร)ี 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
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โครงการ  ตรวจสอบ และพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  
                               และพัสดุของสถานศึกษา     
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ชาติ           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.๒ กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ  
                               โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     
กลุ่มที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุธิณี  ทรงอาวุธ นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑  ตุลาคม ๒๕๖2 – ๒๘ กันยายน ๒๕๖3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๑. หลักการและเหตุผล 
    การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนมีกระบวนการกำกับ 
ดูแลตนเองที่ดี  ส่งผลต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี รวมถึงการ
ดูแลป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล  สูญหาย  การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  และการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กำหนด 
    จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านๆ มา พบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
บัญชี  และพัสดุ  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และด้านการดำเนินงานยังไม่เกิดความเชื่อถือของข้อมูล  
ตัวเลขทางการเงิน หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล  สูญหายของทรพัย์สินได้  การปฏิบัติงานยังมีประเด็นที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนด  โดยมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ  ไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายในจึง
ได้จัดให้มีโครงการตรวจสอบ และพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา 

๒.  วัตถุประสงค์ 
    ๑.  เพ่ือตรวจสอบ เสนอแนะการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่โรงเรียน 
    ๒.  เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางการเบิกจ่ายเงิน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ หลักการที่กำหนด 

๓.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
      - ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่โรงเรียน จำนวน 20 โรง 
              เชิงคุณภาพ 

- ข้อมูลตัวเลขด้านการเงินของโรงเรียนเชื่อถือได้   

๔.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
    - โรงเรียนได้รับการตรวจสอบภารปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชีและพัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนตามเป้าหมาย  
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๕.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินการงาน  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบ เสนอแนะการปฏิบัติงานด้าน 

การเงิน บัญชี และพัสดุแก่โรงเรียน 
  

1. ประเมินความเสี่ยงเพ่ือกำหนดโรงเรียน 
เพ่ือเป็นหน่วยตรวจรับตรวจ 

1-30 พฤศจิกายน  2562 นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 

2. แจ้งปฏิทินเพ่ือโรงเรียนเตรียมรับการ 
ตรวจสอบ 

20-25 ธันวาคม 2562 นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 

3. ดำเนินการตรวจสอบตามปฏิทินที่
กำหนด 

5  มกราคม  – 30 มีนาคม 
2563 

นางสุธิณี  ทรงอาวุธ/       
นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 

4. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อ 
เสนอแนะแก่โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ 

10 กุมภาพันธ์ – 30  
เมษายน 2563 

นางสุธิณี  ทรงอาวุธ/       
นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 
 

 
๖.  งบประมาณที่ใช้  จำนวน  6,480.-  บาท 
      สพป.นครศรีธรรมราช    จำนวน   6,480   บาท 
  สพฐ.                        จำนวน        -      บาท        
    อ่ืนๆ                         จำนวน        -      บาท 
  ๖.๑  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณทีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. ตรวจสอบ เสนอแนะการปฏิบัติงาน 
งานการเงิน บัญชี และพัสดุแก่ 
โรงเรียน(จำนวน 18 วันๆ ละ 120 
บาท/3 คน) 

20 โรง - 6,480 - 6,480 

                         รวม      20 - 6,480 - 6,480 
  ๖.๒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
  

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 

๑. ตรวจสอบ เสนอแนะการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุแก่โรงเรียน 

- 6,480 - - 6,480 

รวมงบประมาณ - 6,480 - - 6,480 
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๗.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     โรงเรียนได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงินบญัชี และพัสดุ ไม่น้อยกว่า 80 ของโรงเรียนตาม
เป้าหมาย 

- สอบทานหลักฐานการขอ
อนุญาตไปราชการ 

  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   -  โรงเรียนสามารถควบคุมเงินถูกต้องตามหลักการการควบคุมเงินสำหรับหน่วยงานยอ่ย พ.ศ.2544  
ข้อมูลตัวเลขทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  

      ผู้เสนอโครงการ     

                                                                    
                                                  (นางสุธิณี  ทรงอาวุธ)             
                                                       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
                                           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   

 
 
 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                            (นายประหยัด  สุขขี) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพครผูู้ปฏิบัติงานพัสดุ  ในระดับสถานศึกษา 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.     นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผดิชอบ                  นายโกศล  มณีชัย  นางสุภัตรา  จิตโสภา  นางวาสนา  อนุรักษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน  2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินงานตามนโยบายสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
พัฒนาคร ู มีทักษะที่เหมาะสม  ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ที่เน้นการมีส่วนรว่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ ในฐานะกลุ่มงานที่รับผิดชอบในภารกิจด้านพัสดุ  ไดเ้ล็งเห็น 
ด้านการพัฒนาครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุระดับสถานศึกษา  เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจและพัฒนาความรู้ด้านพัสดุ  
ให้กับครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านพัสดุ 
 2.2  ครแูละบคุลากรทางการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ด้านงบประมาณได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย 
 2.3  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญกำลังใจในการทำงาน  สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        - เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุของโรงเรียน  ได้รับการพัฒนาประมาณ  378  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        - เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุของโรงเรียน มีความรู้และทักษะด้านพัสดุ สามารถประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการด้านงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย และสามารถปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัสดุ 100 % 
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่  1  การพัฒนาครูผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสด ุ                    
ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดอบรมให้ความรู้ 
1.2 การฝึกปฏิบัติโปรแกรม e - gp 

 

ต.ค. 62 – พ.ค. 63 นายโกศล  มณีชัย 
นางสุภัตรา  จิตโสภา 
นางวาสนา  อนุรักษ์ 
 

6.งบประมาณ 
 จำนวนเงิน     62,600             บาท 
 6.1 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณทีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
 

พัฒนาครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ของโรงเรียน 
1. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม - 
- สำหรับผู้เข้าประชุม  2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท (35 x 2 x 378) 
- สำหรับบคณะทำงาน 2 มื้อ ๆ 
ละ 35 บาท จำนวน 3 คน 
12 ครั้ง 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
- สำหรับผู้เข้าประชุม 1 มื้อ ๆ 
ละ 80 บาท (80 x 378)  
- สำหรับคณะทำงาน 1 มือ้ ๆ 
80 บาท จำนวน 3 คน 12 
ครั้ง  
3. ค่าจดัทำป้ายไวนิล 

คน  
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

26,460 
 

2,520 
 
 
 

30,240 
 

2,880 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

500 

 
 
 

26,460 
 

2,520 
 
 
 

30,240 
 

2,880 
 
 

500 
รวมทั้งสิ้น  - 62,100 500 62,600 
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6.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1 พัฒนาครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  - 62,600 - - 62,600 

รวมงบประมาณ - 62,600 - - 62,600 

 
 
7.  การประเมนิ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้อง 

- ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและบญัชี 

100 % 

100 % 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้อง 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                  
                                   ผู้เสนอโครงการ 
      

                                                          
                            (นายโกศล  มณีชัย)                                                        
                                นกัวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
                    ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                 
 
                                                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                       
                                                 (นายประหยัด  สุขข)ี                             
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ             การบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการรายงานผลรายงานผลการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS )  

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ชาติ      ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
กลยุทธ์ สพป.นศ. ๒ กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการ 
                               ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางจำเริญสุข ภู่ดอก     นางวิภาวี      ด้วงฉีด 
ระยะเวลาดำเนินการ     กันยายน 2562 – ตุลาคม 2563 
1. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2557 เพ่ือนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ และ
การดำเนินการรายงานผลการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (Krs)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ได้คะแนนประเมินที่ดขีึ้น 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2 เห็นสมควรให้มีการพัฒนาเพ่ือให้
เกิดคุณภาพตามคุณลักษณะหรือการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลตามตัวบ่งชี้ ส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถบริหารจัดการศกึษาได้อย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ในปีงบประมาณ 2563 จึงไดจ้ัดทำโครงการบริหาร
จดัการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  

  2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการตามระบบ Krs ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. เป้าหมาย 
     ๓.๑ เชิงปริมาณ 
          3.1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบ จำนวน  50 คน เพ่ือรับทราบนโยบายและเครื่อง
เครือ่งมือในการบริหารจัดการศึกษา 
 3.1.2. บุคลากรที่รับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย รายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ 
  3.๒ เชิงคุณภาพ 
          บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้
เครื่องมอืทางการบริหารจัดการตามภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการใน
เรื่องการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมนิเพ่ิมขึ้น 
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4.เป้าหมาย 
4.1 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้า

ร่วมประชุมเพ่ือทบทวน สร้างความรู้ ความเข้าใจ  และพัฒนาการบริหารจัดการงานตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระดับคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
           4.2 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดทำแฟ้มข้อมูลเอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน คะแนนการประเมินเพิ่มขึ้น 
 5. กิจกรรมการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5.1 การดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 1.ประชุมเพ่ือทบทวนคู่มือการประเมินตนเอง  

ตามมาตรฐาน สพป.นศ 2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกีย่วกับมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2553  

20 -28 มีนาคม 
2563 

จำเริญสุข 
และคณะ 

 2. ผลการประเมินตนเอง มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา ปี ๒๕62 

1 มีนาคม -   
15 มีนาคม 2563 
 

จำเริญสุข 
และคณะ 

 3. ประชุมการประเมินตนเอง  (SAR) ปี ๒๕63 16 มีนาคม- 30
กันยายน 2563 

จำเริญสุข 
และคณะ 

 4. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment) สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และจัดทำ
แฟ้มข้อมูลเอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้ เพ่ือรายงานในระบบ 
(EMes) ซ่ึงเป็นระบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัว
บ่งชี้มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

มิถุนายน- 
สิงหาคม ๒๕๖3 

จำเริญสุข 
และคณะ 

 5. วิเคราะห์  สรุปผล รายงานผล กันยายน ๒๕๖3 จำเริญสุข 
และคณะ 

5.2 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (Krs) 
 1.ประชุมเพ่ือทบทวนตัวชี้วัดตามหัวข้อการรายงานผล

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (Krs)  สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ปีงบประมาณ 2553  

20 - 28 มีนาคม 
2563 

วิภาว ี
และคณะ 

 2. ผลการประเมินตนเอง มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา ปี ๒๕63  

1 มีนาคม -   
15 มีนาคม 2563 
 

วิภาว ี
และคณะ 

 3. ประชุมชี้แจงการรายงานการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Krs)  
ปีงบประมาณ ๒๕63 รอบ 1 

16 มีนาคม- 30
กันยายน 2563 

วิภาว ี
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 4. จัดทำรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(Krs) ตามตัวชี้วัดเพ่ือรายงานในระบบ  รอบ 2 

มิถุนายน- 
สิงหาคม ๒๕63 

วิภาว ี
และคณะ 

 5. วิเคราะห์  สรุปผล รายงานผล กันยายน ๒๕๖3 วิภาว ี
และคณะ 

 
6. งบประมาณ    จากแผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบดำเนินงาน     
      งบประมาณ 32,500บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   เป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ทบทวนการรายงานมาตรฐานเขต 
พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา พ.ศ. 2553   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 
คน x 80+70 บาทจำนวน 1 วัน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

7,500 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

7,500 

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
รายงานผลตามตัวบ่งชี้มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน 
x 70+80 บาท จำนวน 1 วนั 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 

7,500 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 

7,500 
 

 3. ประชุมประเมินตนเอง (SAR) 
ปี ๒๕63  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 
คน x70 บาทจำนวน 1 วัน 

 
 
- 

 
 

3,500 
 

 
 
- 

 
 

3,500 
 

 4. วิเคราะห์ สรุปผล รายงานผล 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50คน 
x 70 บาทจำนวน 1 วัน 

 
- 

 
3,500 

 
- 

 
3,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 22,000 - 22,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. การดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ 
 1. ผลการประเมินตนเอง มา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา ปี ๒๕63 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 
คน x 35x2 บาทจำนวน 1 วัน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

3,500 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

3,500 

 2. ประชุมชี้แจงการรายงานการ
ประเมินส่วนราชการตาม
มาตรฐานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (Krs)  
ปีงบประมาณ ๒๕63 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
 50 คน x 35 จำนวน 1 วัน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1,750 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1,750 

 3. จัดทำรายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (Krs) ตามตัวชี้วัด
เพ่ือรายงานในระบบ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 
คน x 35x2 บาท  
จำนวน 1 วัน 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

3,500 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

3,500 

 4. วิเคราะห์  สรุปผล รายงานผล 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวันจำนวน  50 
คน x 35 จำนวน 1 วัน 

 
- 

 
1,750 

 
- 

 
1,750 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 10,500 - 10,500 
รวมทั้งสิ้น - 32,500 - 32,500 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3 มาตรฐานและผล
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ (Krs) มีการพัฒนาขึน้ 

เกณฑ์มาตรฐาน
และKrsสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

มาตรฐานและKRS
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

6.2 ผลลัพธ์(Out comes) 
- ผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
และผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ (Krs) อยู่มีการ
พัฒนาขึน้ 

ตรวจสอบข้อมูลผล
การดำเนินงานให้มี
ความถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

แบบประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
 7.1 เชิงปริมาณ 
   บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดทำข้อมูลคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถ
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (Krs)  มีข้อมูลผลการ
ดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ได้อย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
  7.1 เชิงคุณภาพ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสามารถรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ (Krs)  มีข้อมูลผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และผลการประเมิน              
พ.ศ. 2563 มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

                       ผู้เสนอโครงการ    ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ   

               
นายส            (นางสาวสฎุารัตน์  เกษา)                                    (นายสมชาติ   ไกรแก้ว)             

        นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อำน     ปฏบิัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ               ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
รอง                                                  ผู้อนอุนุมัติโครงการ 

                                                         
                                                       (นายประหยัด  สุขขี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ                     พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  
                                 อ่านคล่องเขียนคล่อง  ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
แผนงาน                     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ยุทธศาสตร์ชาติ             ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
นโยบาย สพฐ.              นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2         กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์        
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ       นางกาญจนา  จิตรสำรวย  นางพุทธชาติ  ทวี   
ระยะเวลาดำเนินการ       มีนาคม ๒๕๖3 - กันยายน ๒๕๖3 
  

๑. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินโครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้                   
อ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทย 
โดยเฉพาะการอ่าน และการเขียนของนักเรยีนที่อ่อนด้อยด้านการอ่านและการเขียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ตามนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕61 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต ๒ พบว่า ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ( NT) ปีการศึกษา 
๒๕61  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕2.64 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ (O - NET)  ปีการศึกษา ๒๕61  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ๕8.00 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ข้อมูลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕61  มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 52.34  ซ่ึงเป็นคะแนนเฉลี่ยที่สามารถจะพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้ และจากการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูภาษไทยพบว่า มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดทีย่ังเป็นปัญหาทีค่วรได้รับการแก้ไขและ
พัฒนาย่างเร่งด่วน ได้แก่ 
   1. ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ผู้เรียนไม่สามารถบอกความหมาย สรุป
ใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ ไม่สามารถจำแนกแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถ
แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบเรื่องราวที่อ่านได้ ไม่สามารถเดาเหตุการณ์ จำแนกข้อคิดเห็นและ
ข้อมูลจากเรื่องที่อ่านได้ครบถ้วน ชิ้นงานเป็นความรู้ ความจำ ทำตามตัวอย่างของครู ตอบคำถามตามเพ่ือน              
เดาคำตอบ  
   2. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษามีปัญหาเรื่อง
การอ่านออกเขียนได้ โดยพบว่านักเรียนหลายโรงเรียนมีการเขียนคำภาษาไทยผิด เรียงรูปประโยคไม่ถูต้อง เขียน
เรื่องจากภาพไม่ได้ เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้ เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวหรือข่าวไม่ได้ 
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 จากข้อมูลดังกล่าวสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
จำเป็นต้องกำหนดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนานักเรียนที่ยังอ่านและเขียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและรู้เรื่องการอ่านตามช่วงวัย 
 2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.4 เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๒.5 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากฐานเดิม 

๓.เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๑.๒  การสนับสนุนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและรู้เรื่องการอ่านตาม
ช่วงวัยของโรงเรียนร้อยละ ๙๐ 
 ๓.๑.๓  การยกระดับผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบทาง
การศกึษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากฐานเดิมของโรงเรียน 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 ๓.2.๑ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียน 
 ๓.2.๒ การสนับสนุนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและรู้เรื่องการอ่านตามช่วง
วัยของโรงเรียน 
 ๓.2.๓ การยกระดับผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากฐานเดิมของโรงเรียน 

๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๔.๑ ร้อยละของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียน 
 ๔.๒ ร้อยละของการสนับสนุนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและรู้เรื่องการอ่านตาม
ช่วงวัยของโรงเรียน 
 ๔.๓ ร้อยละของการยกระดับผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ จากฐานเดิมของโรงเรียน 
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๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที ่๓-4 
เพ่ือประสิทธิภาพการอ่านคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) 100 คน ๑ วัน 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือ
ประสิทธิภาพการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) 100คน ๑ วัน 
3. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ด้าน
การอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
4.รายงานผลการนเิทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน  ๒๕๖3 
 
กรกฎาคม –  
สิงหาคม  ๒๕๖3 
 
สิงหาคม –  
ธันวาคม  ๒๕๖3 
มกราคม ๒๕๖4 

นางกาญจนา   จิตรสำรวย   
นางพุทธชาติ  ทวี   
 
นางกาญจนา   จิตรสำรวย   
นางพุทธชาติ  ทวี                               
                             
ศึกษานเิทศก์ประจำศูนย์
เครอืข่าย 
นางกาญจนา   จิตรสำรวย   
                               

 
๖. งบประมาณ   จำนวน 106,000บาท 
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 106,000 บาท ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุก
รายการ 
 ๖.๑ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียด 

เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การอบรมเชงิปฏิบัติการครผูู้สอนชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่๓ - 4 เพ่ือประสิทธภิาพการอ่านคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยผ่าน
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูจำนวน 
และคณะกรรมการ  ๑๓๐ คน   ๑ วัน  
๑) ค่าอาหารว่างวันละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ 
บาท  (๑๓๐×๓๕×๒) = 9,100 บาท   
๒) ค่าอาหารเที่ยงมื้อละ ๑๒๐ บาท  
(๑๓๐×๑๒๐) = ๑๕,๖๐๐ บาท   
๓) ค่าเอกสารประกอบการประชุมชุดละ 
๖๐ บาท  (๑๓๐×๖๐) = ๗,๘๐๐ บาท 
๔) ค่าวัสดุฝึก ๕,๔๐๐บาท  
๕) ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน  ๑ วัน   
๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท (๖×๖๐๐) 
๖) ค่าพาหนะเดินทาง วิทยากร และ 
คณะกรรมการ ๒๕ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท 
7) ค่าห้องประชุม ๑ วัน ๆ ละ ๔,๐๐๐ 

๑๓๐ 
คน 

๑ วัน 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

๓,๖๐๐ 

 
 
 
 
 

9,100 
 

15,600 
 
- 
 
- 
- 
 

7,500 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,800 
 

5,400 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

9,100 
 

15,600 
 

7,800 
 

5,400 
3,600 

 
7,500 

 
4,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,600 36,200 13,200 53,000 
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ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียด 

เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือ
ประสิทธิภาพการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ครูและ
คณะกรรมการ  ๑๓๐ คน   ๑ วัน  
๑) ค่าอาหารว่างวันละ ๒ มื้อ ๆ ละ 
๓๕ บาท (๑๓๐×๓๕×๒) = 
๙,๑๐๐ บาท  
๒) ค่าอาหารเที่ยงมื้อละ ๑๒๐ 
บาท (๑๓๐×๑๒๐) = ๑๕,๖๐๐ 
บาท   
๓) ค่าเอกสารประกอบการประชุม
ชุดละ ๖๐ บาท (๑๓๐×๖๐)   
   = ๗,๘๐๐ บาท 
๔) ค่าวัสดุฝึก ๕,๔๐๐บาท  
๕) ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน  ๑ 
วัน ๖ ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 
(๖×๖๐๐) =๓,๖๐๐ บาท  
๖) ค่าพาหนะเดินทาง วิทยากร 
และคณะกรรมการ ๒๕ คน ๆละ 
๓๐๐ = ๗,๕๐๐ บาท  
๗) ค่าห้องประชุม ๑ วัน  ๔,๐๐๐ 
บาท 

๑๓๐ คน 
๑ วัน 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

3,600 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 

9,100 
 
 

15,600 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
7,500 

 
 

4,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,800 
 

5,400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9,100 
 
 

15,600 
 
 

7,800 
 

5,400 
 

3,600 
 
 

7,500 
 
 

4,000   

รวมกิจกรรมที่ 2 3,600 36,200 13,200 53,000 
3. นิเทศตดิตามการจัดการเรียนรู้เชิง

รุก (Active Learning)ด้านการ
อ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์

- - - - - 

4. รายงานผลการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ด้านการอ่านคดิวิเคราะห์ และการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

- - - - - 

รวม 4 กิจกรรม 7,200 72,400 26,400 106,000 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                           หนา้ 189 
 

 ๖.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - 4 เพ่ือ
ประสิทธิภาพการอ่านคิดวิเคราะห์
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 100 คน ๑ วัน 

๕๓,๐๐๐ - - - 53,000 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เพ่ือ
ประสิทธิภาพการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning)  
100คน  ๑  วัน 

- ๕๓,๐๐๐ - - 53,000 

3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning)ด้านการ
อ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์

- - - - - 

4 รายงานผลการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

- - - - - 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 53,000 53,000 - - 106,000 
 
๗. การประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
๒. รอ้ยละของการสนับสนุนให้นักเรียนอ่านออก 
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและรู้เรื่องการอ่าน 
ตามช่วงวัยของโรงเรียน 
๓. ร้อยละของการยกระดับผลการทดสอบ
ความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  วิชา
ภาษาไทย ให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ จากฐานเดิมของ
โรงเรียน 

แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกรายการ 
 

แบบสำรวจ 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกรายการ 
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๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนมีคุณภาพดีขึ้น 
 ๘.๒ โรงเรียนพัฒนาและสนับสนุนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและรู้เรื่องการอ่าน
ตามช่วงวัยได้ตามเกณฑ์ 
 ๘.๓ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
 ๘.4 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการเขยีนเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
 ๘.5 การยกระดับผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากฐานเดิมของโรงเรียน 

๙. สถานที่ดำเนินโครงการ งาน/กิจกรรม 
 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
                                                      (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 

 
   
 

 

 

 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 

  
(นายวิจัย  ไกรสิทธิ์) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าที่ร้อยโท           

(สุเวศ  กลับศรี) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
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โครงการ  การปฐมนิเทศ  และการจัดทำทะเบียนประวัติ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการ 
                               ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประชุมพร  ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 นางธนัญชนก  ชูประจิตต์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2562 -  30 กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

                 ตามมาตรา  19(4)  และมาตรา 56  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โดยกำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุนทรัพยากรการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้แก่ งบประมาณ  บุคลากร  เอกสาร  สื่อ  และอ่ืน ๆ ให้แก่สถานศึกษาทุก
ด้านและใหห้น่วยงานต้นสังกัดจดัให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน  นับแต่วันเข้าปฏิบัติราชการ ทั้งนี้
เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  เป็นเวลาสองปี  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครู  เป็นไปอย่างมีระบบ  เป็นมาตรฐาน  บรรลุตามความมุ่งหมาย  รวมทั้งพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้  
ความประพฤติ   คุณลักษณะเหมาะสม  และมีคุณภาพส่งผลต่อผู้ เรียน  และตามมาตรา 19(17)                 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
กำหนดให้ ก.ค.ศ.มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ      
วัน  เดือน  ปีเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้กำหนดให้มีการ
ปฐมนิเทศ  และจัดทำทะเบียนประวัติ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ดังกล่าวข้างต้น 

2. วัตถุประสงค์     (เพ่ือการแก้ไข/ การป้องกัน/การพัฒนา) 
   1.เพ่ือพัฒนาให้ครูผู้ช่วย  มีความรู้  ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี 
   2.เพ่ือให้การจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  โดยนำระบบทะเบียนประวัติไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
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3. เป้าหมาย 
       1.เชิงปริมาณ  ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่   จำนวน  260 ราย 

                 2.เชิงคุณภาพ  ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมาย     
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  และสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนด และได้
จัดทำทะเบียนประวัติครบทุกราย 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
                 ร้อยละของครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ และ จัดทำทะเบียนประวัติ ครบทุกราย 

5.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1 การปฐมนิเทศ 

 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

นางประชุมพร  ไศลแก้ว 
นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด 
นางธนัญชนก  ชูประจิตต์ 

2 การจัดทำทะเบียนประวัติ ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 6. งบประมาณที่ใช้   จำนวน  45,000 บาท 

                       สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 จำนวน  45,000 บาท 
                       สพฐ.    จำนวน   -  บาท 
    สพฐ.    จำนวน   -  บาท 

 

               6.1.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน สำหรับครูผู้ช่วยที่
บรรจุใหม่ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ 
 

260 X 150 
x 2  

 39,000 - 39,000 

ค่าเอกสารและวัสดุในการ
ดำเนินการ  

 - - 
6,000 

6,000 

รวมทั้งสิ้น  - 39,000 6,000 45,000 
                 6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) รวม 

1 การปฐมนิเทศ   
12,500 32,500 45,000 2 การจัดทำทะเบียนประวัติ   

รวมงบประมาณ   12,500 32,500 45,000 
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   7. การประเมนิผล 
 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 260 ราย ปฐมนิเทศและรับฟังคำชี้แจง 

 
ก.ค.ศ.16 

 

 
   8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

       8.1 เชิงปริมาณ  ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน  260 ราย ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ  
    และจดัทำทะเบียนประวัติเสร็จเรียบร้อย  
                 8.2 เชิงคุณภาพ  ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่  มีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบที่เก่ียวข้อง      
    กับการปฏิบัติงาน  สวัสดิการ และประพฤติปฏิบัติตนเปน็ไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนด 

    9. สถานที่ดำเนินโครงการ งาน/กิจกรรม  สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      
                                       (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางประชุมพร  ไศลแกว้) 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าทีร่อ้ยโท           

(สุเวศ  กลับศร)ี 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี   

แผนงาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประชุมพร  ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2562 -  30 กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูป 
การศึกษาเพราะเป็นผู้นำในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทั้งด้าน
วิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ดังนั้นกระบวนการคัดเลือก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ ง   ที่ จะทำให้ ได้มาซึ่ งผู้ที่มีความรู้   
ความสามารถ  ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูง
ในการเข้าสู่ตำแหน่ง  

ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงได้มีมตกิำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให ้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหม่ เพ่ือใช้
สำหรับการคัดเลือกในปี พ.ศ.2562 - 2563 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่       
26เมษายน 2562 จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (4)  มาตรา 57 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่ง ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน  พ.ศ.2551 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560   ข้อ 8(1) กำหนดให้อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา   เป็นของ กศจ.และข้อ 13 กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ตามมาตรา 53(3)             
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับตามตาม
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 กำหนดการจัดทำ
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ดังนี้ 
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1. ภายหลังจากท่ีได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้ว เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำ
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่  (Performance  Agreement) เพ่ือจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผล       
การปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี  โดยมีข้อความระบุถึงการที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จะปฏิบัติตามกรอบ 
ภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด  คะแนนการประเมินและวิธีการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่   
  2. การลงนามในสัญญาจะมีคู่สัญญาที่จะลงนาม ประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับ
ข้อตกลงนี้  นอกจากนี้  กำหนดให้มีพยานในการทำข้อตกลงตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเห็นสมควร      
  3. สำหรับรูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามตัวอย่างรูปแบบ
ข้อตกลงทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด    

2.  วัตถุประสงค์ (เพ่ือการแก้ไข/ เพ่ือการป้องกัน/เพ่ือการพัฒนา) 
      เพ่ือให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

3.  เป้าหมาย 
           3.1 เชิงปริมาณ  ผูท้ี่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน 23 ราย 

                     3.2 เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  
วัยวุฒิ  มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูงเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
                      ร้อยละของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน 

5.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 พ่ีเลี้ยงนิเทศให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานใน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกอ่นรับการ
ประเมิน 
 

ตามระยะเวลาที่กำหนด  

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิด 

 
2 คณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 , 2  
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

6. งบประมาณที่ใช้   จำนวน  43,850 บาท 

                       สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 จำนวน  43,850 บาท 
                       สพฐ.    จำนวน   -  บาท 
    สพฐ.    จำนวน   -  บาท 
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   6.1.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ในการดำเนินการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที ่

35 X 35 X2 - 2,450 - 2,450 

ค่าพาหนะของที่ปรึกษาพ่ีเลี้ยง 
ในการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่  

3X23X300 
 

- 20,700 - 20,700 

ค่าพาหนะของคณะกรรมการ 
ประเมินสัมฤทธิผลในการดำเนินการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  

3X23X300 - 20,700 - 20,700 

รวมทั้งสิ้น  - 41,400 - 41,400 

  6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับการ
ประเมิน 

- - 2,450 - 2,450 

2 ดำเนินการประเมิน - - 41,400 - 41,400 
รวมงบประมาณ - - 43,850 - 43,850 

 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ภารกจิสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ. 

ประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนด แบบประเมิน 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       8.1 เชิงปริมาณ  ผู้ที่บรรจุและแตง่ตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน 23 ราย  

ผ่านการประเมิน 
                 8.2 เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  
วัยวุฒิ  มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูงเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   

9. สถานที่ดำเนินโครงการ งาน/กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
โรงเรยีน  จำนวน  23  โรงเรยีน  
 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                      
                                       (นายประหยัด  สุขขี) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางประชุมพร  ไศลแกว้) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ว่าทีร่อ้ยโท           
(สุเวศ  กลับศร)ี 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ      เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากร 
                                    ทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563  
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนพัฒนาการศึกษาธกิารจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2           กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร  
ลักษณะโครงการ              โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นายสุวิทย์  ใจห้าว  นายพิชัย  อิ่มด้วง   นางมัลลิกา  คงเกตุ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ตระหนักถึงภารกิจ         
ที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด       
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ  

ผู้เข้าร่วมพัฒนาจำนวน 390 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ที่เข้ารับการพัฒนามศีักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีคุณค่า   

3.2.2 ผู้เข้าร่วมพัฒนาได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ดำรงชีวิต      
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 
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4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
4.1 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า  
4.2 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
5. กจิกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ    
ผู้เข้าร่วมการพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 390 คน 
    วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ    
ผู้เข้าร่วมการพฒันา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 390 คน ระยะเวลา 1 วัน   
   - เสนอโครงการ/กิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   - ประชุมชี้แจง/วางแผน 
   - ดำเนินโครงการ 
    
   - สรุปรายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
 
ตุลาคม 2562 
สิงหาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
กันยายน  2563 
 
ภายในตุลาคม 2563 
 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ/
คณะกรรมการ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ/ 
คณะกรรมการฯ 
 

 
6. งบประมาณที่ใช้ จำนวน 384,550 บาท 
  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน  384,550 บาท 
    รวม จำนวน  384,550 บาท 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  จำนวน 384,550 บาท              
(สามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะทำงาน และกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ จำนวน 25 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ        
120 บาท (25x120)  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 
35 บาท (25x2x35) 

25  
 

 

 
 

3,000 
 

1,750 

  
 

3,000 
 

1,750 

รวมกิจกรรมที่ 1 25 คน - 4,750 - 4,750 
2. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้าร่วม
พัฒนา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 390 คน ระยะเวลา 1 วัน  
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ     
200 บาท (390x200) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อๆ  
ละ 50 บาท (390x2x50) 
- ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชม.ๆละ 
1,200 บาท (6x1,200) 
- ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณ  
จำนวน 134 ชิ้นๆละ 1,200 บาท 
(134x1,200) 
- ค่าเอกสาร 150 เล่มๆละ      
300 บาท (150x300)  
- ค่ากรอบเกียรติบัตรจำนวน 134 
กรอบๆละ 200 บาท(134x200) 
- ค่าจัดสถานที่/ช่อดอกไม้ 
- ค่าทำ VTR 

390 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

7,200 
 
 

 
 
 
 
 

78,000 
 

39,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,800 
 
 

45,000 
 

26,800 
 

20,000 
3,000 

 
 
 
 
 

78,000 
 

39,000 
 

7,200 
 

160,800 
 
 

45,000 
 

26,800 
 

20,000 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 390 คน 7,200 117,000 255,600 379,800 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  7,200 121,750 255,600 384,550 
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6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม 

1. 

 

 

 

พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้าร่วม 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช                    
เขต 2 จำนวน 390 คน ระยะเวลา 
1 วัน     

- - 

 

 

- 384,550 384,550 

 

รวมงบประมาณ - - - 384,550 384,550 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถนำไปปรับใช้
ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า  

2. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณภาพและ
คุณค่าของชีวิต ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

สังเกต ติดตาม  
รายงานผล  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 390 คน ได้รับความรู้                    
ในการดูแลตนเอง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า  
          เชิงคุณภาพ     
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ    
ผู้เข้าร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ    
ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
            -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
           
 
 

 

 
 

 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 

  
(นายพิชัย  อิ่มด้วง) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 

(นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธีรรมราช เขต 2 

ผู้อนุมตัิโครงการ 

 

(นายประหยัด  สุขขี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นเครื่ องมือสำคญัในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษา                 
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศกึษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งกำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคล่ือน 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพกลยุทธ์ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการ
ตามกลยุทธ์ จุดเน้น และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปัจจัยความสำเร็จ 
  1. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัตงิานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
  2. กลุม่/หน่วย ศูนย์เครือข่ายการศึกษา และสถานศึกษา บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
  3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ศูนย์ เครือข่ายการศึกษา สถานศึกษา                 
องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้า ระยะครึ่งปี ประเมินผลเมือ่สิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา การปฏิบัต ิ
กันยายน 2562 - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจำปี พ.ศ. 2562 และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นการ
ดำเนินงานในทุกระดับ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มอบนโยบายไปยังกลุ่ม/หน่วย ภายใน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  
- กลุ่ม/หน่วย ภายใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิเคราะห์ภาระงาน 

ธันวาคม 2562 - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 แจ้งการจัดสรรงบประมาณไปยังกลุ่ม/
หน่วย  
- กลุม่/หน่วย ภายใน สพป.นศ. 2 จัดทำโครงการดำเนินงาน 

15 มกราคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ต.ค. 62 – ธ.ค. 62) 
15 เมษายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) 
15 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดอืน (ต.ค. 62 – มิ.ย. 63) 
15 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 63 – ก.ย. 63) 
 
  ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณได้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง 
  อนึ่ง การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซ่ึงมีทั้ งสิ้นจำนวน 18   โครงการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยทุกโครงการจะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เมือ่เสรจ็สิ้นโครงการแล้วภายในสองสัปดาห์ 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒ 
ที่  61/2563 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินการจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------ 

 
  ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
และยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด และอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 และมาตรา 45 สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรธีรรมราช เขต 2 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วยบุคคลดังตอ่ไปนี้ 

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 ว่าทีร่้อยโทสุเวศ กลับศร ี  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.นครศรธีรรมราช เขต 2    กรรมการ 
1.6 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน              กรรมการ 
1.7 นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นางสิริพร บัวจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       

         2.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน มีหน้าที่วางแผน ศึกษาวิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรองโครงการและ
งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของพ้ืนที ่
รวมถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
      2.1 นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    ประธานกรรมการ 

2.2 ว่าทีร่้อยโทสุเวศ กลับศร ี รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ                            
2.3 นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นครศรธีรรมราช 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 
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2.6 นายวิจัย  ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ      กรรมการ
     2.7 นายพินิจ ขุนนุ้ย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา    กรรมการ 

2.8 นางประชุมพร ไศลแก้ว    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
2.9 นายโกศล  มณีชัย  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิ ฯ    กรรมการ      
2.10 นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ 
2.11 นายพิชัย  อ่ิมด้วง 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 นางสกรีนรักษ ์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  เรืองรกัษ์  ผู้อำนวยการกลุม่นโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
              2.27 นางสิรพิร 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 ให้สำเร็จลุล่วงทันตามเวลา
ทีก่ำหนด ประกอบด้วย 
     3.1 นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน             ประธานกรรมการ 

   3.2 นางปรีดา พิพัฒน์ผล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               กรรมการ  
              3.3 นายปริวัติ  รตันบุรี          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               กรรมการ 
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     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                

 ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมา ยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ บังเกิด
ผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที ่19  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

                                                      
         (นายประหยัด  สุขข)ี 
                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

 

 

 

 

 


