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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอำนาจหน้าที่ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง ส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                       
พ.ศ. 2553 ซึ่งระบุให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอำนาจ
หน้าที่ดังนี้ 
 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
       1.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37                     
มีอำนาจหน้าที ่ดังนี้ 
    1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กำหนดใน
มาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    1.3 ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
    1.4 รับผิดชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
        2. ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    2.1 จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
    2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ ได้รับให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นทราบ 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 รวมทั้ง
บุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา         
ในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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            2.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            2.10 ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 
            2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่ ว ไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           2.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

กลุ่มส่งเสริมการจดั

การศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

เท 
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 ขอบข่ายภาระงาน 

ส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (ข) ดำเนินการเก่ียวกับงานช่วยอำนวยการ  
     (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
     (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
     (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
     (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     (ช) ดำเนินการเลือกตัง้และสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
     (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
     (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ  
     (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกีย่วขอ้งหรือ ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
๒.  กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
     (ข) วเิคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนนุทัว่ไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ       
     (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน  
     (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมลูเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     (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) ส่งเสรมิ สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รบัมอบหมาย      
4.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกบังานบริหารการเงนิ 
     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
     (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  
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     (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย์  
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
5.  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้ 
     (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  
     (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมหีรือเลื่อนวิทยฐานะ  
     (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การ
มอบหมายหน้าทีใ่ห้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
     (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  
     (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจำตัว 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 และเสริมสร้างระบบเครือขา่ยการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
     (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
7.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสตูร การศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน  
     (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา      
     (ง) วจิยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
     (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
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     (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
8.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหนา้ทีด่ังต่อไปนี้  
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
     (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรปูแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
     (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขัน้พ้ืนฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน     
     (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษา  
     (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
     (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยวุกาชาด เนตรนาร ีผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน  
     (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
     (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ คุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
     (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
     (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
     (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
     (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  
9.  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึน้ตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้     
     (ก) ดำเนินงานเกีย่วกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน  
     (ข) ดำเนินงานเกีย่วกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด  
     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
     (ง) ดำเนินการอืน่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด  
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  
10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังตอ่ไปนี้  
     (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
     (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
     (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
     (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
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     (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
     (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ 
     (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
     (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ  
     (ญ) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 ที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 101  ถนนชัยชุมพล  ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 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 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 อำเภอ จาก 23 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  อำเภอทุ่งสง  
อำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอพิปูน อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา และอำเภอ                  
ช้างกลาง และมีอาณาเขตติดต่อกบัจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
- ทิศใต้          ติดต่อกับจังหวัดตรัง 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอลานสกาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 

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 
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 ที ่

 
                  กลุ่ม 

ประเภท 
รวม 

ทั้งสิ้น ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง
ประจำ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

10 หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 - - 2 
11 กลุม่กฎหมายและคดี - 2 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 5 57 4 9 75 
  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีบุคลากรในสำนักงาน 
ทั้งสิ้นจำนวน 75 คน จำแนกเป็น บุคลากรสายบริหาร จำนวน 5 คน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จำนวน 
57 คน ลูกจา้งประจำ จำนวน 4 คน  และลูกจา้งชั่วคราว จำนวน 9 คน 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

1. ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางที่ 1  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริการทั้ง 8 อำเภอ  

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

-  นอกระบบ 22 หลักสูตรระยะสั้น 
-  จัดตั้งโดยมูลนิธิ   1  

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

                รวม 279  

  
 จากตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีทั้งสิ้นจำนวน 279 โรง จำแนกเป็นสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จำนวน 202 โรง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จำนวน 3 โรง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน 61 โรง (เปิดสอนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 38 โรง หลักสูตรระยะสั้น 22 โรง และมูลนิธิ 1 โรง)  และสังกัดอ่ืน จำนวน 13 โรง 
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2. ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียนและครู ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียนและครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด สพป.นศ. 2 

จำนวนนักเรียน  /  ห้องเรียน 
ครู 

ระดับ ชาย หญิง รวม ห้องเรยีน 
ก่อนประถมศึกษา 3,425 3,239 6,664 483 2,157 
ประถมศึกษา 13,190 11,971 25,161 1,332 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,945 1,545 3,490 180 
                  รวม 18,560 16,755 35,315 1,995 2,157 

(ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.นศ.2 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค.  2563) 

 จากตารางที่  2 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และครูในสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงาน
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวมทั้งสิ้น มีนักเรียนจำนวน 35,315 คน ห้องเรียนจำนวน 1,965 
ห้องเรียน และมีครูจำนวน 2,157  คน โดยจำแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษามีนักเรียน  6,664   คน 
ห้องเรียน  483  ห้องเรียน ระดับประถมศึกษามีนักเรียน 25,161 คน ห้องเรียน 1,332 ห้องเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน  3,490 คน ห้องเรียน 180  ห้องเรียน และจำแนกจำนวนนักเรียน 
ห้องเรยีน ตามชั้นเรียนได้ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ข้อมูลจำนวนนักเรยีน ห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามชัน้เรียน                      

ระดับ/ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 423 444 867 78 

อนุบาล 2 1,356 1,301 2,657 197 
อนุบาล 3 1,646 1,494 3,140 208 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,425 3,239 6,664 483 
ประถมศกึษาปีที่ 1 2,234 2,071 4,305 226 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,277 2,089 4,366 228 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,159 1,976 4,135 220 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,144 1,989 4,133 219 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,260 1,973 4,233 219 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,116 1,873 3,989 220 

รวมระดับประถมศึกษา 13,190 11,971 25,161 1,332 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 746 558 1,304 62 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 617 503 1,120 61 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 582 484 1,066 57 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,945 1,545 3,490 180 
รวมทั้งสิ้น 18,562 16,755 35,315 1,795 

                   (ท่ีมา :  งานขอ้มูลสารสนเทศ สพป.นศ.2 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563) 
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ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ผลการประเมินระดับชาติ ผลจากการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน (O-NET) พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลค่าเฉลี่ยร้อยละ การประเมินคุณภาพการศึกษาจากการสอบ                      
O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยปี 2561 ค่าเฉลี่ยปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ภาษาไทย 58.00 50.88 - 7.12 
คณิตศาสตร์ 36.72 32.79 - 3.93 
วิทยาศาสตร์ 40.22 34.73 - 5.49 
ภาษาอังกฤษ 35.17 30.25 - 4.92 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 42.53 37.16 - 5.37 
จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลค่าเฉลี่ยร้อยละ การประเมินคณุภาพการศึกษาจากการสอบ O – NET  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 จะเห็นได้ว่ามีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปี
การศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ 
 ตารางที่ 5  เปรียบเทียบผลค่าเฉลี่ยร้อยละ การประเมินคุณภาพการศึกษาจากการสอบ                 
O – NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยปี 2561 
ค่าเฉลี่ยปี 
2562 

+ เพิ่ม 
- ลด 

ภาษาไทย 52.34 53.92 + 1.58 
คณิตศาสตร์ 25.36 22.86         - 2.50 
วิทยาศาสตร์ 34.99 28.69 - 6.30 
ภาษาอังกฤษ 26.41 28.29         +1.88 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 34.78 33.44         - 1.34 
จากตารางที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561 จำนวน  2  กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 
2561 จำนวน 2 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
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2. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                 
ปีการศึกษา 2563  
 ตารางที ่6 เปรียบเทียบผลค่าเฉลี่ยร้อยละ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ 

ด้าน คะแนนร้อยละจำแนกตามระดับ 
เขตพื้นที่ ประเทศ 

ด้านภาษาไทย 49.90 46.46 
ด้านคณิตศาสตร์ 49.50 44.94 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 49.70 45.7 

จากตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการตามนโยบาย
และจุด เน้นที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ให้บรรลุตามนโยบายและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ปรากฏผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม 
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีค่าคะแนน 
4.22 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

3. ผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ระดับ
ผลการประเมิน ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 มีผลการประเมิน คะแนนเป็นร้อยละ 85.59 อันดับที่ 154 จาก 225 เขต  
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  ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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 ไดแ้ก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่ง เน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด   
     ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต  และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน   
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความ
พร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                                         หน้า ๑๙ 

  

มีทกัษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่
ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ เพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถงึ      
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลทัง้ 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง      
       ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำ
หน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมา             
ภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย                 
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตาม                      
หลักนิติธรรม 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(นายณัฐพล  ทีปสุวรรณ) 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีหน้าที่ในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 โดย
มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการ
ดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ จึงได้เชื่อมโยงนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบูรณาการของกระทรวงต่าง ๆ และบริบทในพ้ืนที่จังหวัด 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม จึงได้กำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์  (Vision) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรชั้นนำ น้อมนำ
ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2. พันธกิจ (Mission) 
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และพัฒนาศักยภาพ คุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทัว่ถงึและเท่าเทียม 
 5. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และศาสตรพ์ระราชา สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. เป้าประสงค ์(Goal) 
           1. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ         

อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
4. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี 

สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย                       
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นทุกด้านและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี 

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

8. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
4. กลยุทธ์ (Strategy) 
          1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
          2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     4. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
     5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

6. การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  การจดัการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเปน็พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มคี่านิยมที่ พึงประสงค์   

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคกุคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมรา โชบ ายด้านการศึกษ าของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดทีถู่กต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที ่๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษที ่21 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สรา้งนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทกีารแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวชีวั้ด 

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์  
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
เป้าประสงค์ 

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำ เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัตไิด ้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

4. ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

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

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑท์ี่กำหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง                      
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มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได ้

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางดา้นความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมคีวามสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้
หรอืผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพื่อยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศกึษากับองค์กรปกครองท้องถิน่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่
3. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ

ข้อเท็จจริง เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือ ให้ผู้ เ รียน ได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกนั 
3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและครูตามความจำเป็นขาดแคลน 
4. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพฒันา 
               คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนทีม่ีนโยบายและส่งเสรมิใหน้ักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้
ด้านการสร้างจิตสำนึกการผลิตและบรโิภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพือ่สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทกุโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนทีมี่การจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและ

บรโิภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน สู่ชุมชนคารบ์อนต่ำ 
๕. มีสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์และนำ 3Rs             

มาประยุกตใ์ช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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6. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบรบิที่เป็นแบบอย่างเ อ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
ตัวชีวั้ด 

๑.  สถานศกึษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ มนีโยบายและจัดกิจกรรมใหค้วามรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒.  นักเรียน สถานศึกษามีการ เก็บข้อมูล เปรียบ เทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์                        
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้
เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ เ อื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน นักเรียนและสถานศึกษาสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน 

4. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐๓. สถานศึกษา                 
มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. ครู มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมได ้

6. บุคลากรและนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่ง เรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

7. สถานศึกษามีการบูรณาการและนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลัง งาน เพ่ือ                  
ลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปรมิาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

  
กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ 
                  เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

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

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
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๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

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

๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ

ทันสมัย ยืดหยุ่น  คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าทีส่นับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกดัทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกจิด้านบรหิารจัดการศึกษา 

5. สถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
5. นโยบายและจุดเน้นในการปฏิบัติงานของผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
    นโยบาย 
      1. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณได้ตามระดับชั้นทุกคน 
          2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ   
รวมทัง้มกีารจดัสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมสีุขภาวะที่ดี 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และมจีติวิญญาณความเป็นครู 
 4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      จุดเน้น 

1. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น/1 โครงการเด่น 
2. 1 โรงเรียน 1 ทักษะอาชีพ (โรงเรียนขยายโอกาส) 
3. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน 
4. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ยกชั้นเรียน 
5. นักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามระดับชั้น 

6. ค่านิยม (Value) 
          “คุณธรรมนำคุณภาพ  เต็มใจบริการ  ดำเนินงานฉับไว” 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดกลยุทธ์ 
มาตรการ โครงการ งบประมาณ วิธีการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อใหบ้รรลุวัตถปุระสงค์ และ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท  โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช          
เขต 2 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน)                 
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวเพ่ิมเติมอีกในโอกาส
ต่อไป สำหรับรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1 ดังนี้ 
  1. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  
1,000,000บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
  2. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพกลยุทธ์ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน  
1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
  นอกจากนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการในประเด็น
ที่เป็นจุดเน้นตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนว่ยงานภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไมไ่ด้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารนี้ 
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กรอบรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 1 (จัดสรรจำนวน 1 ครั้ง) 
งบประมาณงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
จัดสรร 
ครั้งที ่1 

รวม
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 ค่าสาธารณูปโภค 230,000 230,000  
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 150,000  
3 ค่าวัสดุสำนักงาน 50,000 50,000  
4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 100,000  
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000 100,000  
6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,000 10,000  
7 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000 30,000  
8 ค่าจ้างเหมาบริการในเขตพ้ืนที ่ 144,000 144,000  
9 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนโยบายเร่งด่วน 136,000 136,000  

10 ค่านิเทศติดตามและประเมนิผล 50,000 50,000  
 รวม 1,000,000 1,000,000  

 
กรอบรายจา่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อ 2 
 

นโยบาย สพฐ. งบประมาณ หมายเหตุ 
นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 88,000  
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 20,000  
นโยบายที ่3 ด้านคุณภาพ 498,730  
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 461,100  

รวม 1,067,830  
 

หมายเหตุ  งบประมาณส่วนเกินรอการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ. 
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โครงการระยะที ่1 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย ผู้รับผิดชอบ 

สพท. สพฐ. รวม 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศึ

กษ
าจ

งัห
วัด

  

1 พัฒนาทักษะการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
PLC 

24,000 - 24,000 3 3 3 ส่งเสริมการ
จัดการ 
ศึกษา 

2 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
ประจำปี 2563 

5,450 - 5,450 1 3 4 ส่งเสริมการ
จัดการ 
ศึกษา 

3 ประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
บุคลากร สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 1 

24,960 - 24,960 4 3 3 อำนวยการ 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

109,850 - 109,850 6 4 5 นโยบายและ
แผน 

5 ประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
บุคลากร สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 2 

24,320 - 24,320 4 3 3 อำนวยการ 

6 โรงเรียน สะอาด สวยงาน สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2 

44,000 - 44,000 5 1 7 อำนวยการ 

7 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

44,000 - 44,000 1 1 5 อำนวยการ 

8 เผยแพร่ข่าวสาร  สพป.นศ. 2 25,000 - 25,000 6 4 7 อำนวยการ 
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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
า

กา
รศึ

กษ
าจ

งัห
วัด

  

9 ประชุมรับนโยบาย รายการพุธเช้า
ข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. 

56,000 - 56,000 6 3 7 อำนวยการ 

10 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ 
กระจายเสียง “รายการเสมา
ปริทัศน์ สพป.นศ. 2” 

30,000 - 30,000 6 4 5 อำนวยการ 

11 เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัด ประจำปี 2564 

64,000 - 64,000 6 3 5 อำนวยการ 

12 ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

80,000 - 80,000 3 4 5 นิเทศ ติดตาม ฯ 

13 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์
เครือข่ายการศึกษา 

300,000 - 300,000 3 3 1 นิเทศ ติดตาม ฯ 

14 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของ สพป.นศ. 2 ปี 2564 

63,250 - 63,250 6 4 5 นโยบายและ
แผน 

15 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารการศึกษา 

20,000 - 20,000 4 4 6 ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

16 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการของผู้บริหารการศึกษาและ                       
ผู้บริหารสถานศึกษา   

100,000 - 100,000 6 4 5 บริหารงาน
บุคคล 

17 การปฐมนิเทศ  และการจัดทำ
ทะเบียนประวัติ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

25,000 - 25,000 6 4 5 บริหารงาน
บุคคล 

18 ตรวจสอบและพัฒนาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา 

8,000 - 8,000 6 4 3 ตรวจสอบ
ภายใน 

19 เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

20,000 - 20,000 3 2 3 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

งบประมาณที่พิจารณาจัดสรรให้กลุ่ม/หน่วย 1,069,830 - 1,067,830     
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โครงการ   พัฒนาทักษะการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 
กลยุทธ์สพป.นศ.2           กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และ 
                                         บุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพนิิจ ขุนนุ้ย  
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพ่ือทำงานร่วมกัน  และ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกัน วางเป้าหมายการเรียนรู้
ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและ ผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทำงานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการดำเนินการ อย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มี
เป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 3) ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้
เกดิการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย 4) มีการวิพากย ์สะทอ้นผลการทำงานพัฒนาผู้เรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานทาง 
การศึกษาได้ขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วย มีการบูรณาการด้านการจัด
การศึกษาร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพ่ือให้เกิดการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของแตล่ะกลุ่มงาน 
1.2 เพ่ือใช้กระบวนการ PLC ในการบูรณาการการจดัการศึกษาร่วมกันของบุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วย 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

- ผู้บริหารการศึกษา และตัวแทนบุคลากร แต่ละกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช 
เขต 2 จำนวน 40 คน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถความรู้ที่ได้จากกระบวนการ PLC ไปบูรณาการด้าน

การจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้กับโรงเรียนในสังกัดในการพัฒนานักเรียน 
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4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้จากการ PLC ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียน 

ในสังกัด  
4.2 บุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 1. ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วย 
สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ระหว่าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   และ                   
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

3. ศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                  
งบดำเนินงาน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และ                 
จากผู้เข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่าย คนละ 1,000 บาท ทั้งนี้ ขอถัวจ่ายตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ประมาณการรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  

1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC  
1.1 ค่าท่ีพัก  
( 20 ห้อง x 1,000 บาท x 1 คืน)  
1.2 ค่าจ้างเหมารถ  
(12,000 บาท x 1 คัน x 2 วันX 

 

ห้อง/คัน  
 
- 
 
- 

 
 

20,000 
 

24,000 
 

 
 
- 
 
- 

 
 

20,000 
 

24,000 

รวมทั้งสิน้ (สี่หม่ืนส่ีพันบาทถ้วนบาทถ้วน) - 44,000 - 44,000 

 
6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ PLC  

24,000 - - - 24,000 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 - - - 24,000 
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7. การประเมนิผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ นำความรู้ที่ได้จากการ PLC 
ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียน 

นำความรู้ที่ได้จากการ PLC 
ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียน 

แบบประเมินความรู้ 

2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม 

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ PLC ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
 2. บุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถงึวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศแต่ละกลุ่มงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 และสามารถนำมาปรับใช้ได้ 
 
  ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                  
         (นายพินิจ  ขุนนุ้ย)                (นางจอมขวัญ  นครไธสง)                                    
     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

(นายสุรทิน  ทพิย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษ านครศรีธรรมราช เขต  2
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โครงการ   วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี  2563 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนพัฒนาศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็ง มั่นคง 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
กลุ่มทีร่ับผดิชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสกรีนรักษ์  บุญมี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน – ธันวาคม  2563 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ได้เล็งเห็นความสำคัญ ด้านการ
ส่งเสริมและใช้กระบวนกิจกรรมลูกเสือในการพัฒนาเยาวชนเพ่ือให้ เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์                     
ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ฯลฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันสมเด็จ                       
พระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563  เพ่ือประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี  ในวันที่  ๒๕  
พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพ่ือน้ อม 
รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  ทีพ่ระองค์ได้ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖   

๒.2  เพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ให้มีความก้าวหน้าด้าน            
การดำเนินงานตามกระบวนการลูกเสือในการส่งเสริมและมีส่วนพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม มีความรัก          
ความสามัคคี มีระเบียบวินัย เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒.3  เพ่ือสนับสนุนให้กิจกรรมลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้า และให้ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์                
และพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนหรือสถานที่สาธารณะ และทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดี  
ในสายตาชุมชน เพ่ือส่งเสริม ให้เยาวชนได้แสดงออกในรูปแบบของกระบวนการจัดกิจกรรมทางลูกเสือ                     
จากการเข้าร่วมประกอบกิจกรรมในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

๓.  เป้าหมาย 
         เชิงปริมาณ 

-  ลูกเสือ - เนตรนารี  และผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า  300  คน 
         เชิงคุณภาพ 
  -  ลูกเสือ-เนตรนารี  และผู้กำกับลูกเสือ ได้ร่วมกิจกรรมกิจกรรมถวายพวงมาลาและถวาย                
ราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

       ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ร้อยละ 100 

5.  กิจกรรมขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 “วันสมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า”  ๒๕  พฤศจิกายน  
2563  จัดประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวาย
ราชสดุดี  ณ  ค่ายลูกเสือสำโรง  อำเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พฤศจิกายน - ธันวาคม  
๒๕๖3 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

6.  งบประมาณที่ใช้  

งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน  
ผลผลิตผู้จบการศกึษาภาคบังคับ  จำนวน  5,450 บาท  (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ขออนุมัติถัวจ่าย               
ทุกรายการ  

6.1  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

  “วันสมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า” ตรง
กับวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖3 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  
- ค่าตอบแทนเครื่องเสียง 
- ค่าไวนิล 
- พวงมาลา 

คน/ครั้ง 
 
  
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

1,750 
1,500 
1,200 

 

 
 
 
- 
- 
- 

1,000 

 
 
 

1,750 
1,500 
1,200 
1,000 

รวมทั้งสิน้ - 4,450 1,000 5,450 

6.2   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวม 

1 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 5,450 - - - 5,450 
 รวมงบประมาณ 5,450 - - - 5,450 
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7.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด  วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 ๑.   ร้อยละของความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒.   ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ร่วมกิจกรรม 
       เสริมสร้าง พัฒนางานลูกเสือและส่งเสริมงานกิจการลูกเสือ 
       ให้มคีวามเจริญกา้วหน้า  

- การสอบถาม 

- การสังเกต 

แบบสอบถาม 

 
๘.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและ                   
ถวายราชสดุดีเพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ รชักาลที่ ๖  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชน
รวมถึงมีส่วนส่ งเสริม สนับสนุนในการกิจกรรมงานลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป 
 
 
            ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

                                                                         

          (นายพินิจ    ขุนนุ้ย)                                                     (นางจอมขวัญ  นครไธสง)                        
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                                   ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  ประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาบุคลากร 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที ่1 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนพฒันาการศึกษาจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2       กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  
                               ทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลุ่มทีร่ับผดิชอบ   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุฎารัตน์    เกษา  ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
    นางจำเริญสุข     ภู่ดอก  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
    นางวิภาว ี  ด้วงฉีด  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
    นางทิพย์วรรณ์  พัลวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
    นางสุภาพร  บุณยะเกียรติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
    นางพิมพา  พลจรัส  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
    นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นับเป็นหัวใจ
สำคัญในการนำโยบายสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ
ขับเคลื่อนตลอดเวลา  จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะคติซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับ
การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
โดยรวมและด้วยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดประชุมบุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  2.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช                 
เขต 2มีความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุสำเร็จผลตามท่ีหน่วยงานกำหนด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 78 คน เดือนละ 1 ครั้ง  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ที่เข้า
ร่วมประชุมรบัรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกนั 
       3.2.2 บุคลากรในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ทีเ่ข้า
ร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช                 
เขต 2ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทศิทางเดียวกัน  

4.2 ร้อยละ 80 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 มีความเข้าใจเกดิทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพ่ือมอบ

นโยบายการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการปฏิทินกำหนดวันประชุม ตุลาคม 2563 กลุ่มอำนวยการ 

2. แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ ทุกเดือนก่อนการประชุม 7 วัน กลุ่มอำนวยการ 

3. ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดเนื้อหาสาระ 
ในการประชุม 

ก่อนจัดทำระเบียบวาระการ
ประชุม 

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

4. ประสานสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 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 

6. รายงานการประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุม ภายใน 15 
วันทำการ หลังจากเสร็จการประชุม 

กลุ่มอำนวยการ 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์งบดำเนินงาน ผลผลิต               
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 24,960 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ขออนุมัติถัวจ่าย
ทุกรายการ รายละเอียดดังนี้ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมสัมมนาบุคลากร สำนักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2จำนวน 78 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
78 คน (78 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 78 คน 
(78 คน x 250 บาท x 1 มื้อ) 

78 คน 
1 ครั้ง 

 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

5,460 
 

19,500 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

5,460 
 

19,500 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 24,960 - 24,960 
6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

1 ประชุมสัมมนาบุคลากร
ในสังกัด สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 78 คน 

24,960 - - - 24,960 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 24,960 - - - 24,960 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 รอ้ยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
รับรู้ รบัทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงาน 
ไปในทิศทางเดียวกัน  
7.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ที่
เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจ
เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

สังเกต ติดตาม  
การสอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 8.1 เชิงปริมาณ 
 8.1.1 บุคคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร้อยละ 80ได้รับรู้ 
รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 8..1.2 บุคคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร ที่เข้าร่วมประชุมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   แสดง
ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.2 เชิงคุณภาพ 
 8.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับทราบ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 8.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทำให้มี มีความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        
 
             ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
 
                                                                                            
                   
       (นางจำเริญสุข  ภู่ดอก)                                                  (นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ                            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                            ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
 
 
            ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                                          
 
                                                     (นายประหยัด  สุขขี) 
                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ                ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 –  
                                2565  (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการ 
                                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                นครศรีธรรมราช เขต 2 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายสพฐ.   นโยบายด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี                   
                                ส่วนรว่มในการจัดการศกึษา                    
กลยุทธ์ สพป.นศ.2        กลยุทธ์ที ่6 การพฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการ 
                                ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รบัผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสิริพร  บัวจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
                                นางสาวสุฑา แดงขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                นางปรีดา พิพัฒน์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                                นายปริวัติ รัตนบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                                นางจุรีรัตน์ สุดใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
                                นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563  – กันยายน  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ระบุอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 6 (1) คือ จัดทำนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตอ้งการของท้องถิ่น 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  โดยกลุ่มนโยบายและแผน                  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม 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 เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานชาติ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  2.2 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ          
           3.1.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565               
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 20 คน 

          3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และกลั่นกรอง 
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564 )จำนวน  52   คน 
           3.1.4 ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 25 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
                    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีกรอบในการดำเนินงาน
และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
และสามารถควบคุมการบริหารงบประมาณใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 
2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะทำงานจดัทำแผนพฒันาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 
2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ธันวาคม 2563 นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
นางปรีดา พิพัฒน์ผล 
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นางจุรีรัตน์ สุดใจ 
นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอก และกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ธันวาคม 2563 นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
นางปรีดา พิพัฒน์ผล 
นายปริวัติ รัตนบุร ี
นางจุรีรัตน์ สุดใจ 
นางสุภสัสรณ ์ธนโชคพัธนันท ์

3 ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

มกราคม 2564 นางสิริพร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
นางปรีดา พิพัฒน์ผล 
นายปริวัติ รัตนบุร ี
นางจุรีรัตน์ สุดใจ 
นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                                         หน้า ๕๑ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 จัดทำเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 

2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ) และแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา/บุคคลที่เกีย่วข้อง 
ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี 

มกราคม 2564 นางสิรพิร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
นางปรดีา พิพัฒน์ผล 
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นางจุรีรัตน์ สุดใจ 
นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์

5 การติดตามและประเมินผล มกราคม - 
กันยายน 
2564 

นางสิรพิร  บัวจันทร์ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
นางจุรีรัตน์ สุดใจ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
           งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย ์ งบดำเนินงาน  ผลผลิต                    
ผู้จบการศกึษาภาคบังคับ  จำนวน  109,850 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน   ทั้งนี้ขออนุมัติ
ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริงดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้  
 6.1 รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
(หน่วย 
นับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับปรับปรุง                    
พ.ศ. 2564) และจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1) ประชุมคณะทำงาน  

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(20คนx35
บาทx1มื้อ) 

20 คน              
1 ครัง้ 

 

 
- 

 
700 

 

 
- 
 

 
   700 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 700 - 700 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกและกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ   

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(52คนx50
บาท x4มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (52คนx200
บาทx2มื้อ) 
- ค่าอาหารเย็น (52คนx200บาทx1
มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (4ชั่วโมง
x600บาท) 
- ค่าห้องพัก (26ห้องx1,000บาท) 
- ค่าพาหนะ (52คนx300บาท) 
- ค่าห้องประชุม 

52 คน 
จำนวน                 
1 ครั้ง  

 
- 
 
- 
 
 
 

2,400 
 
- 

 
10,400 

 
20,800 

 
10,400 

 
- 
 

26,000 
15,600 
 6,000 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 

 
10,400 

 
20,800 

 
10,400 

 
2,400 

 
26,000 
15,600 
  6,000 
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ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
(หน่วย 
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 - ค่าวัสดุสำนักงาน  - - 3,000 3,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 2,400 89,200 3,000 94,600 

3. ประชุมกลัน่กรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1) ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ

ประจำปี ฯ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(25คนx35บาทx2มื้อ) 

25 คน/ 
2 ครั้ง 

 
 
- 

 
 

1,750 

 
 
- 

 
 

1,750 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 1,750 - 1,750 
4. จัดทำแล่มแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 1) แผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 – 2565 
(50เล่มx100บาท) 
2) แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
(50เล่มx100บาท) 

50 เล่ม 
 
 
50 เล่ม 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

5,000 
 
 

5,000 

5,000 
 
 

5,000 

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

ประเมินผล 
(20คนx35บาทx4ครั้งx1มื้อ) 

20 คน 
4 ครั้ง 

- 2,800 - 2,800 

รวมกิจกรรมที่ 5 - 2,800 - 2,800 
รวมงบประมาณทั้ง 5 กิจกรรม 2,400 94,450 13,000 109,850 

              6.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวม 

1 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
และจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

700 - - - 700 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน ภายนอกและ
กลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษา  

94,600 - - - 94,600 
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ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
 ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

     

3 ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- 1,750 - - 1,750 

4 จดัทำเล่มแผนพัฒนาการศึกษา           
ขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ) และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- 10,000 - - 10,000 

5 การติดตาม และประเมินผล   - 1,400 700 700 2,800 
รวมงบประมาณ 95,300 13,150 700 700 109,850 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ร้อยละของการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ปีงบประมาณ  2564 

- ประเมินบริบท 
- ประเมินกระบวนการ 
- ประเมินผลลัพธ์ 
1. ประเมินระหว่างดำเนินการ 
2. ประเมินผลเมือ่สิ้นสุดการ
ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2564 
 
 

แบบรายงานโครงการ/
แบบประเมินโครงการ/ 
แบบสำรวจ 

7.2 ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

1) ความคุ้มค่า 
2) ประหยัด 
3) ผลสัมฤทธิ์ 

 
 

ประเมินเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ 
 

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

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     
 

 
                                       (นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 
(นางสิรพิร  บัวจันทร)์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อำนวยการกลุม่นโยบายและแผน 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

             
(นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  ประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาบุคลากร  
                               สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 2 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2       กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบคุลากร  
                               ทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุฎารัตน์    เกษา  ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
    นางจำเริญสุข     ภู่ดอก  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
    นางวิภาว ี  ด้วงฉีด  นักจดัการงานทัว่ไป ชำนาญการ 
    นางทิพย์วรรณ์  พัลวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
    นางสุภาพร  บุณยะเกียรติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
    นางพิมพา  พลจรัส  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
    นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นับเป็นหัวใจ
สำคัญในการนำโยบายสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ
ขับเคลื่อนตลอดเวลา  จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะคติซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อกับ
การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
โดยรวมและด้วยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดประชุมบุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  2.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช                
เขต 2 มีความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุสำเร็จผลตามทีห่น่วยงานกำหนด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 78 คน เดือนละ 1 ครั้ง  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ที่เข้า
ร่วมประชุมรับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
       3.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่เข้า
ร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

4.2 ร้อยละ 80 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                   
มีความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

เพ่ือมอบนโยบายการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำโครงการปฏิทินกำหนดวันประชุม ตุลาคม 2563 กลุ่มอำนวยการ 
2 แจง้กำหนดการให้ผู้เขา้ประชุมทราบ ทุกเดือนก่อนการประชุม 7 วัน กลุ่มอำนวยการ 
3 ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดเนื้อหาสาระ 

ในการประชุม 
ก่อนจัดทำระเบียบวาระการ
ประชุม 

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

4 ประสานสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ก่อนการประชุม 5 วัน กลุม่อำนวยการ 
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 

7 รายงานการประชุม ทุกครัง้ที่มีการประชุม ภายใน 
15 วันทำการ หลังจากเสร็จ    
การประชุม 

กลุ่มอำนวยการ 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ งบดำเนินงาน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 24,320 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ขออนุมัติถัวจ่ายทุก
รายการ รายละเอียดดังนี้ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมสัมมนาบุคลากร สำนักงาน                
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2จำนวน 76คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 
78 คน (76 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 76 คน 
(76 คน x 250 บาท x 1 มื้อ) 

76 คน 
1 ครั้ง 

 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

5,320 
 

19,000 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

5,320 
 

19,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 24,320 - 24,320 
6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

1 ประชุมสัมมนาบุคลากร
ในสังกัด สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 78 คน 

- 24,320 - - 24,320 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 24,320 - - 24,320 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมอืที่ใช้ 

7.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงาน 
ไปในทิศทางเดียวกัน  
7.2 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ที่
เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจ
เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สังเกต ติดตาม  
การสอบถาม 

แบบประเมิน 
แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 8.1 เชิงปริมาณ 
       8.1.1 บุคคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร้อยละ 80
ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
      8..1.2 บุคคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร้อยละ 80 
ของบุคลากร ที่เข้าร่วมประชุมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   
แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มคีวามเข้าใจเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.2 เชิงคุณภาพ 
       8.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
       8.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เสนอ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทำให้มี มีความเข้าใจเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
              ผู้เสนอโครงการ             ผู้ใหค้วามเห็นชอบโครงการ 
 
                                                                                                                            
        (นางสาวสุฎารัตน์  เกษา)                                             (นางจอมขวัญ  นครไธสง) 
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                   นครศรีธรรมราช เขต 2 
 
               ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 
 
                                                 (นายสุรทนิ  ทิพย์อักษร) 
                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  “โรงเรียน สะอาด สวยงาม สพป.นศ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564” 
                                (โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติมโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที ่6 สพฐ. ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ข้อ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 ข้อ 6 การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                               และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุม่อำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุฎารัตน์  เกษา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. เหตุผลความจำเป็น 
  จากการที่มนุษย์พยายามสร้างและพัฒนาความเจริญให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่โดยการนำ
ทรพัยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไป ดังนั้นจึง
ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมาก และเกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังทวีความ
รุนแรงขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ทางรัฐบาลเองต่างก็ตระหนักในปัญหาดังกล่าวนี้ โดยได้มีการกำหนด
มาตรการและแผนงานต่าง ๆ มารองรับเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่าง
เด็ดขาด ยังคงมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ใน
เมืองหรือนอกเมืองก็ตาม 
  จากเหตุผลข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 189 โรงเรียน จึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 
2. วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือสร้างกระตุ้นรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการสร้าง
จิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  2.2 เพ่ือร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เพ่ือให้ชีวิตที่ถูก
สุขลักษณะทีดี่ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน 189 โรงเรียน 
  3.1.2 ท้องถิ่นใกล้เคียงสถานศึกษา 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน 
อำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอบางขัน อำเภอช้างกลาง และอำเภอพิปูน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัด มีสถานที่ทำงานและโรงเรียนที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร และโรงเรียน
รองรับจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
  3.2.2 เพ่ือบุคลากรในสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ
คุณครู และนักเรียน มีจิตสำนึกรักษาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเป้าหมาย นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตสำนึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ 
  5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเป้าหมายสถานศึกษา สะอาด สวยงาม และมีการคัดแยก
ขยะและมีการขยายผลไปยังท้องถิน่ใกล้เคียง 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. สพป.นศ.2  แจง้แนวการปฏิบัติตามโครงการ มค. 2564 นส.สุฎารัตน์ เกษา 

2. สพป.นศ.2  แจ้งแนวทางติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามโครงการ 

มีค. 2564 นส.สุฎารัตน์ เกษา 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามโครงการ 
- ประชุมชี้แจงแนวทางติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาตามโครงการ  

เม.ย.2564 นส.สุฎารัตน์ เกษา 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พค. – กย. 
2564 

คณะกรรมการฯ 
 

5. สรุปการผลการติดตามและประเมินผลฯตามโครงการ ตค. 2564 นส.สุฎารัตน์ เกษา/คณะ 

6. รายงาน สพฐ./รายงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ  นส.สุฎารัตน์ เกษา 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
           งบประมาณจากแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน 
ผลผลติผู้จบการศกึษาภาคบังคับ จำนวน 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการ
จัดการศกึษาตามโครงการ “โรงเรียน 
สะอาด สวยงาม สพป.นศ.2” 
- ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนว
ทางการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
- ติดตามโรงเรียน จำนวน 12 ศูนย์
เครอืข่าย ๆ ละ 6 โรงเรียน จำนวน 72 
โรงเรียน 
   (ค่าพาหนะเหมาจ่ายคณะกรรมการ       
4 ชุด ๆ ละ 1,950.- บาท จำนวน 5 
วัน/ชุด) (4 ชุด x 5 วัน x 1,950 บาท) 
- กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผลการดำเนินงาน  

 
 
 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
 
 
 

ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,000 
 
 

 รวมเงินกิจกรรมที่ 1 - 39,000  39,000 

 2. กิจกรรม big cleaning day จำนวน 
2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(76 คน x 
35 บาท x 2 มื้อ) 

ครั้ง   
 

5,320 
 

  
 

5,320 

 รวมเงนิกิจกรรมที่ 2  5,320  5,320 
รวมเงินทุกกิจกรรม  44,320  44,320 

 
6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส  

4 
รวม 

1. กิจกรรมที ่1 - - - 39,000 39,000 
2. กิจกรรมที่ 2 - 2,660 - 2,660 5,320 
       

(กิจกรรมที่ 1และกิจกรรมที่ 2 ถัวจ่ายภายในวงเงิน 44,000.- บาท) รวมเงิน 44,320 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. กิจกรรมที่ 1 
   ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกได้รับการประเมิน
และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในระดับ             
ดีมาก 

ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด                   
7 ด้าน 

เกณฑ์การประเมิน 

2. กิจกรรมที่ 2    
    ร้อยละ 100 ของกลุ่ม/หน่วย
ใน สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม ทำ
ความสะอาดในกลุ่มหรือหน่วย  

ประเมนิผล ด้วยวิธีการสังเกต 
 

เกณฑ์การประเมิน วิธีการสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 สถานศึกษาเป้าหมายมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เหมาะกับการจัด
การศึกษา และขยายผลไปสู่สถานศึกษา และท้องถิ่นใกล้เคียง  
  8.2 นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลต่อการจัดการเรียน    
การสอน 
 
                   ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
 
                                                                                           
 
               (นางสาวสุฎารัตน์  เกษา)              (นางจอมขวัญ  นครไธสง) 
         นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                นครศรีธรรมราช เขต 2 
 
     ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
                                                        
 
          (นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  การปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
นโยบาย สพฐ     นโยบายด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ข้อ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
                                การจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุฎารัตน์  เกษา  ปฏบิัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เหตุผลความจำเป็น 
  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2563 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตัง้แต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาที่จำเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยไฝ่
เรียนรู้ อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขัน้
พ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มคีุณภาพอย่าง
เท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติแลภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

  จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และมีการแพร่ระบาดซ้ำทำให้ทุกส่วนราชการ
ต้องมีมาตรการป้องกันสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และสำหรับผู้มาติดต่อราชการ จึงได้กำหนดโครงการ การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ประจำปีงบประมาณ 2564  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  2.2 เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 75 คน 
        3.1.2 บุคลากรในโรงเรียน ทีม่าติดต่อราชการทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประมาณ  48,000  คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
        3.2.2 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  4.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  4.2 ร้อยละ 100 ของบุคลากรในโรงเรียนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) 
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. สพป.นศ.2 แจ้งมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
     1.1 จุดคัดกรองไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
     1.2 การทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำยา                 
ฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอร์ หรือน้ำยาทำความสะอาด 
2. สรุปผลการดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง 
3. รายงานผลโครงการ 

 
 
ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 

 
 
บุคลากรที่ได้รบั
มอบหมาย 
แม่บ้านประจำอาคาร 
 
 

 
6. งบประมาณทีใ่ช้ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 เจลแอลกอฮอร์ จำนวน 

20 ขวด ๆ ละ 120 
บาท  

ขวด - - 12,000 12,000 

2 แอลกอฮอร์ 40 ขวด ๆ 
ละ 80 บาท 

ขวด - - 4,000 4,000 

3 เครือ่งวัดอุณหภูมิ จำนวน 
2 เครื่อง ๆ ละ 2,000 
บาท 

เครื่อง - - 4,000 4,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - - 20,000 20,000 
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6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. กิจกรรมป้องกันเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

- 20,000 - - 20,000 

รวมเงิน - 20,000 - - 20,000 
 
7. การประเมินผล 
 7.1 จำนวนบุคลากร สพป.นศ.2 รับการคัดกรองไวรัสโคโรน่า 2019 ณ จุดคัดกรองทุกวันทำการ 
 7.2 จำนวนผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.นศ.2 ได้รับการคัดกรองไวรัสโคโรน่า 2019 ทุกคน 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 บุคลากรทุกคนได้รับการคดักรองไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.นศ.2 ทุกคน 
 8.2 ผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับการคัดกรองไวรัสโคโรน่า 2019 ทุกคน ณ สพป.นศ.2 ก่อนติดต่อ
ราชการ 
 8.3 เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด 
 
                   ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
 
                                                                                             
              
               (นางสาวสุฎารัตน์  เกษา)              (นางจอมขวัญ  นครไธสง) 
         นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                นครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ   เผยแพร่ข่าวสาร สพป.นศ.2 (วิดีทัศน์นำเสนอผลงาน สพป.นศ.2) 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาแลเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบาย สพฐ   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ข้อ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุฎารัตน์  เกษา   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ           นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
นางจำเริญสุข ภู่ดอก           นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน ๒๕๖4 
________________________________________________________________________________
   
๑. หลกัการและเหตุผล    
  ปัจจุบัน “การประชาสัมพันธ์” นับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ 
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันในสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงาน 
เชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป ด้วยการสร้างสัมพันธภาพ  
อันดีและการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีและเกิดการสนับสนุนด้านการ จัด
การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน ต่อไป 
   โดยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารรูปแบบวิดิทัศน์ ถือเป็นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้รับการยอมรับ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้รับข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปสอดคล้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ในยุคปัจจุบัน  ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ใช้สื่อวิดีทัศน์เพ่ือ 
ใช้ในการสรุปผลการดำเนินงานในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และ
จัดทำวิดิทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ออกอากาศทางรายการพุธเช้าข่ าว สพฐ. และสื่อ อ่ืนตามความเหมาะสม  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  2 และสถานศึกษาในสังกัดแพร่หลายและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่จะดำเนินการโครงการจัดทำวิดิทัศน์นำเสนอผลงาน สพป.นศ.2 
เพ่ือใหก้ารประชาสัมพันธ์ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดทำวิดิทัศน์ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของผู้อำนวยการ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
  2.2 เพ่ือดําเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ของ สพป.นศ. 2 และสถานศึกษาในสังกัดอย่างแพร่หลายและทัว่ถึง 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 15 คน ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 9 ครั้ง 
   

๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
4.1 ร้อยละ 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  ธันวาคม 2563  นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ธันวาคม 2563 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
3. กำหนดตารางการจัดทำ 

วิดิทัศน์ 
มกราคม – กันยายน 
2564 

นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 

4. ดำเนินการประชุมตารางการจัดทำวิดิ
ทัศน์ เดือนละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 
9 ครั้ง 

มกราคม – กันยายน 
2564 

คณะกรรมการ 

5. นำเสนอวิดิทัศน์เสนอในคราวประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา /เผยแพร่ทาง
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และสื่ออ่ืน
ตามความเหมาะสม 

ทุกครั้งที่มีการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา/และ
การออกอากาศทางรายการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ. และสื่อ
อ่ืนตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการ 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                  
งบดำเนินงาน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนีข้ออนุมัต ิ              
ถัวจ่ายทุกรายการ 
           6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดทำวิดิทัศน์นำเสนอผลงาน                    
สพป.นศ.2 โดยมณีะกรรมการ    
16 คน จำนวน 4 ครั้ง 
- ค่าล่วงเวลาวันหยุดราชการ 
(7 คน x 480 บาท x 4 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะเดินทางมาราชการ    
ของคณะกรรมการจากโรงเรียน 
(9 คน x 325 บาท x 4  ครั้ง) 

16 คน 
4 ครั้ง 

 
 

 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
13,440 

 
11,700 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

13,440 
 

11,700 

ขออนุมัตใิช้
งบประมาณ  
จำนวน 
25,000  
บาท 

รวมทั้งสิ้น - 25,140 - 25,140  

 
6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส  
1 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส  
4 

ไตรมาส  
4 

รวม 

1. จัดทำวิดิทัศน์นำเสนอผลงาน สพป.นศ.2 
คณะกรรมการ 16 คน จำนวน 4 ครั้ง 

- 5,950 6,350 12,700 
 

25,000 

รวมงบประมาณ - 5,950 6,350 12,700 25,000 
 
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 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 8..1 กิจกรรม โครงการ ของ สพป.นศ.2 และสถานศึกษาในสังกัดได้นำเสนอผ่านรูปแบบวิดิทัศน์  
ในคราวประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเผยแพร่ออกสู่
สาธารณชนทั่วไป 
 8.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน 
และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบวิดิทัศน์ สามารถนำข้อมูลหรือนโยบายการดำเนินงาน 
ของ สพป.นศ.2 ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 
                  ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
 
                                                                                          
             (นางสาวสุฎารัตน์  เกษา)              (นางจอมขวัญ  นครไธสง) 
         นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                นครศรีธรรมราช เขต 2 
            
                               

ผู้อนุมัตโิครงการ 
 
 
 

(นายสุรทิน ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
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โครงการ   ประชุมรับนโยบาย “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
                                          ภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด           ยุทธศาสตร์ที่  7 การสง่เสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุฎารัตน์  เกษา    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
    นางจำเริญสุข ภู่ดอก   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
                                          นางทพิย์วรรณ์ พัลวรรณ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4 
________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดให้มกีารรับชมรายการ  
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ.ผ่านระบบ Video Conference ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพ่ือรับมอบ
นโยบายและแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมทัง้ชี้แจงขา่วสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัด
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดการประชุมเพ่ือรับนโยบาย และเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยน พร้อมรายงานการขบัเคลื่อนการปฏิบัติงานระดับ
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมด้วย เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
จงึสมควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดประชุมรับนโยบาย รายการพธุเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ.ขึ้น 
เพ่ือให้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สอดคล้องตาม
นโยบายของสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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 และบุคลากรที่เป็น
ตัวแทนกลุ่มหน่วย ละ 2 คน รวม 35 คน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 52 ครัง้ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผอ.สพป.นศ. 2 รอง ผอ.สพป.นศ. 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เป็น
ตัวแทนกลุ่ม/หน่วย ละ 2 คน ที่เข้าร่วมประชุม รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงาน จาก สพฐ. และสามารถ
นำสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
  3.2.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่
เข้าร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจ
เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  4.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ร่วมประชุมรับนโยบายผ่าน Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า 
ข่าว สพฐ.ได้รับรู้รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  

 4.2 ร้อยละ 80 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 ที่ร่วมประชุมรับนโยบายผ่าน Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. มี
ความเขา้ใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
  ประชุมรับนโยบายผ่านระบบVideo Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า  
ข่าว สพฐ. และประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการต่อเนื่อง เพ่ือนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ไป
ในทิศทางเดยีวกัน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1. จัดทำโครงการ กำหนดตารางการประชุม ตุลาคม 2563 กลุ่มอำนวยการ 
2. แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าประชุมทราบ ทุกสัปดาห์ก่อนการประชุม  

1 วัน 
กลุม่อำนวยการ 

3. จัดเตรียมสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดืม่ ก่อนการประชุม 1 วัน กลุ่มอำนวยการ 

4. ดำเนินการประชุมตามปฏิทนิ  
สัปดาห์ละ 1 ครั้งปงีบประมาณละ 52 ครั้ง 
 

ทุกวันพุธของสัปดาห์ ผอ.สพป.นศ.2 
รอง ผอ.สพป. นศ.2 
ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
บุคลากรตัวแทน
กลุ่มละ 2 คน  

5. รายงานการประชุมเข้าสู่ระบบตามที่ สพฐ. 
กำหนด  

ทุกครัง้ที่มกีารประชุม ภายใน 1 
วันทำการ หลังจากเสร็จการ
ประชุม 

กลุ่มอำนวยการ 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  งบดำเนินงาน 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ขออนุมัติ                    
ถัวจ่ายทุกรายการ  

6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ หมายเหตุ 
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมรบันโยบายผ่าน
ระบบVideo 
Conference รายการพธุ
เช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า 
ข่าว สพฐ.จำนวน 35 คน 
จำนวน 46 ครั้ง  
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องด่ืม
จำนวน 46 ครั้ง ๆ ละ 
(35 คน x 35 บาท x 
46 ครั้ง)  

35 คน 
46 ครั้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
56,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

56,000 

ขออนุมัติใช้
งบประมาณ 
เพียง 
56,000 
บาท  

 รวมงบประมาณ - 56,350 - 56,350  

6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

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

ระบบVideo Conference 
รายการพธุเช้า ข่าวโรงเรียน 
พุธเช้า ข่าว สพฐ.จำนวน 
35 คน จำนวน 46 ครั้ง  

14,000 14,000 14,000 14,000 56,000 

 รวมงบประมาณ 14,000 14,000.- 14,000 14,000 56,000 

 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

7.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่าน
ระบบ Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน 
พุธเช้า ข่าว สพฐ. รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานของ 
สพฐ. และสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกนั  

สังเกต ติดตาม  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

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

  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 เชิงปริมาณ 
  8.1.1 บุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video Conference รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน                
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ร้อยละ 80ได้รบัรู้ รับทราบนโยบายการดำเนนิงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  8..1.2 บุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video Conference รายการพุธเช้า  
ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ.ร้อยละ 80สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 บุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผา่นระบบ Video Conference รายการพุธเชา้ ข่าวโรงเรียน  
พุธเช้า ขา่ว สพฐ. ร้อยละ 80 ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  8.2.2 บุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video Conference รายการพุธเช้า  
ข่าวโรงเรียน พธุเช้า ข่าว สพฐ.ร้อยละ 80 สามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจเกิดทกัษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                  ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
 
                                                                                         
             (นางสาวสุฎารัตน์  เกษา)              (นางจอมขวัญ  นครไธสง) 
         นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุม่อำนวยการ                                นครศรีธรรมราช เขต 2   

 
ผู้อนุมัตโิครงการ 

 
 
 

(นายสุรทิน ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
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โครงการ   ประชาสัมพันธ์ผลงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
          นครศรีธรรมราช เขต 2 (เสมาปริทัศน์) 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด 
                                          การศึกษา  
นโยบายสพฐ.   นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด   ข้อ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                         ในการจัดการศกึษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุฎารัตน์  เกษา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ          นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4 
________________________________________________________________________________ 
1. หลักการและเหตุผล 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง รายการเสมาปริทัศน์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง 
97 Mhz. และเผยแพร่ภาพสดผ่านทาง Facebook live สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2 ซึ่งเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรยีนและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี  
  โดยการที่จะดำเนินรายการได้อย่างประสบความสำเร็จนั้น ผู้ดำเนินรายการ ถือเป็นส่วนสำคัญ 
ในการเพ่ิมยอดการติดตามข่าวสารของ สพป.นศ.2 ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้จดัรายการ เพ่ือก้าวสู่การดำเนินรายการอย่างมืออาชีพเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้รับฟังมากยิ่งขึ้น อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว  และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด  

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ของ สพป.นศ.2 รวมถึง ผลงาน กิจกรรมเด่นของบุคลากร

ทางการศึกษา ครูและนักเรียนออกสู่สาธารณชน   
2. เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 

ทางการศกึษาตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ ให้แก่นักจัดรายการ สังกัด สพป.นศ.2 ให้มีความเป็นมืออาชีพ

มากยิ่งข้ึน  
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 ครัง้  
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3.2 เชิงคุณภาพ 
                     นักจัดรายการวิทยุ ซึ่งประกอบด้วย นักประชาสัมพันธ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการ 
จัดรายการวิทย ุ          
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1 ร้อยละ 80 ของจำนวนข่าวสารในโครงการ กิจกรรม ของ สพป.นศ. 2 และสถานศึกษา 
ในสังกัด ได้รับการเผยแพร่ผ่านรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 ออกอากาศทาง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz.  

2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ าหมายที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรายการเสมาปริทัศน์   
สพป.นศ.2 มีความรู้ความเข้าใจในข่าวสารอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว  
  3. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ  
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
  5.1 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรายการเสมาปริทัศน์  
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการ กำหนดปฏิทินการจัดรายการ ธันวาคม 2563 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
2. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ธันวาคม 2563 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
3. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เพ่ือปรับปรุง

รายการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มกราคม 2564 คณะกรรมการ 

4. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปการ
ดำเนินรายการประจำปีงบประมาณ  

สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ 

5. รวมรวมข้อมูล ทำบทรายการวิทยุรายสัปดาห์ ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 

นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 

6. จัดรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ .2  
ณ สวท. ทุ่งสง 97 Mhz. ทุกวันจันทร์ 
เวลา 11.10 - 12.00 น. 

ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 

คณะกรรมการ 

7. รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2564 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
  5.2 กจิกรรมพัฒนาทักษะแก่นักจัดรายการวิทยุ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 1. ศึกษารายละเอียด จัดทำโครงการ  ธันวาคม 2563 นางทิพย์วรรณ ์พัลวรรณ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ กุมภาพันธ์ 2564 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
3. จัดเตรียมเอกสารการอบรม กุมภาพันธ์  2564 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
4. ประสานวิทยากร กุมภาพันธ์  2564 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
5. ประสานสถานที่  อาหารกลางวัน อาหารว่าง 

และเครื่องดื่มที่ใช้ในโครงการอบรม 
กุมภาพันธ์  2564 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 

6. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักจัดรายการวิทยุ  กุมภาพันธ์  2564 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
7. รายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2564 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
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6. งบประมาณที่ใช้  
งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน 

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ       
        

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บาท x 4 
ครั้ง)  
- ค่าวัสดุสำนักงาน 

25 คน 
4 ครั้ง 

 
- 
 
 
- 

 
4,200 

 
 
- 

 
- 
 
 

1,800 

. 
4,200 

 
 

1,800 
รวมงบประมาณ - 4,200 1,800 6,000 

2 ค่าสนับสนุน สวท.ทุ่งสง 
97 Mhz. เดอืนละ 2,000 
บาท 
 - ค่าถ่ายทอดออกอากาศ 
จำนวน 12 เดือน  
(2,000 บาท x 12 เดือน) 

ครั้ง  
 
 
- 

 
 
 

24,000 
 

 
 
 
- 

 
 
 

24,000 

รวมงบประมาณ - 24,000 - 24,000 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 28,200 1,800 30,000 

 

 6.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1. ค่าประชุมคณะกรรมการ - 3,000 - 3,000 6,000 
2. ค่าสนับสนุน สวท.ทุ่งสง 

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

รวมทั้งสิ้น - 15,000 - 15,000 30,000 

7.การประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านรายการเสมาปริทัศน์  
สพป.นศ.2 มีความรู้ความเข้าใจในข่าวสารอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว  
2. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ ได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ 

ติดตาม  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบประเมิน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1. ข้อมูลข่าวสาร ของ สพป.นศ. 2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางรายการเสมา
ปริทัศน ์สพป.นศ.2 ออกอากาศทาง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz. อย่างต่อเนื่อง  
  2.  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง
และประชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 อย่างถูกต้อง รวดเร็ว   
 3. นักจัดรายวิทยุ สพป.นศ.2 ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุและสามารถดำเนิน
รายการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

  
 
                    ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
 
              
             (นางสาวสุฎารัตน์  เกษา)              (นางจอมขวัญ  นครไธสง) 
         นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                นครศรธีรรมราช เขต 2   
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 

(นายสุรทิน ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
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โครงการ เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ  ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ข้อ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน       
                                การจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 ข้อ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุฎารัตน์  เกษา  นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการพิเศษปฏิบัติหนา้ที่ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
   นางจำเริญสุข  ภู่ดอก  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
   นางวิภาวี  ด้วงฉีด  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
   นางสาวทิพย์วรรณ์  พัลวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) นับเป็นหัวใจสำคัญในการนำนโยบายสำคัญ ๆ      
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย
และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้นำไป
ขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน/หน่วย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการประชุม ชี้แจงนโยบาย ประเด็นปัญหา 
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ                 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ให้ไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะตอ้งจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ประจำปี
งบประมาณ 2564 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือรับฟังและชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
 2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความเข้าใจ
เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุสำเร็จผล
ตามท่ีหน่วยงานกำหนด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       1 ) ป ระชุ มผู้ บ ริห ารการศึ กษา ผู้ อ ำนวยการสถานศึ กษา ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม /หน่ วย                              
และศึกษานิเทศก์ ในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 230 คน  
สองเดือนต่อหนึ่งครั้งรวม 4 ครั้ง 
       2) ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในจำนวน 30 คนสองเดอืนต่อหนึ่งครั้ง 
รวม 4 ครั้ง 
     3) ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 76 คน สองเดือนต่อหนึ่งครั้งรวม 5 ครั้ง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      1)  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
     2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 2     

   3) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานกำหนด 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ร้อยละ100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน  

4.2 ร้อยละ100ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 230  คน  
สองเดือนต่อหนึ่งครั้งรวม 5 ครั้ง 

ตุลาคม 2563 –   
30 กันยายน 2564 
 

นางวิภาวี  ด้วงฉีด  
กลุ่มอำนวยการ 

2. ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา                        
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
จำนวน 30 คน สองเดือนต่อหนึ่งครั้งรวม 4 ครั้ง 

ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 
 

นางวิภาวี  ด้วงฉีด 
กลุ่มอำนวยการ 

3. ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 76 ตน   
สองเดือนต่อหนึ่งครั้งรวม 5 ครั้ง 

ตุลาคม 2563 – 
30 กันยายน 2564 
 

นางจำเริญสุข ภู่ดอก 
กลุ่มอำนวยการ 

 
6.  งบประมาณที่ใช้ งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบดำเนินงาน จำนวน  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก ์สังกัด สพป.นศ. 2 
จำนวน 230  คน รวม 5 ครั้งดังนี้ 

จำนวน 
230 คน 
จำนวน 5 
วัน (ครั้ง) 

 
 

   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 5 ครั้ง (5 x 35 x 230) 

5  มื้อ - 40,250  40,250 

       
รวม - 42,250 - 40,250 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                                         หน้า ๘๑ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 30 คน 
สองเดือนต่อหนึ่งครั้งรวม 5 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 5 ครั้ง  (5x35x30) 
 

จำนวน 30 
คน 

จำนวน 5 วัน
(ครั้ง) 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

5,250 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

5,250 
 

รวม - 5,250 - 5,250 
3 ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 จำนวน 76 ตน   
สองเดือนต่อหนึ่งครั้งรวม 5 ครั้ง 

จำนวน 76 
คน 
จำนวน 5 วัน 

    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 5 ครั้ง (5 x 35 x 76) 

5 มื้อ - 13,300 - 
 

13,300 

 - ค่าวัสดุ  - - 1,200 1,200 

รวม - 13,300 1,200 14,500 
รวมทัง้สิ้น - 58,800 1,200 60,000 

 
6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
สถานศกึษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ
หนว่ยตรวจสอบภายในศึกษานิเทศก์ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 230  คน  
สองเดือนต่อหนึ่งครั้งรวม 5 ครั้ง 

- 8,050 16,100 16,100 40,250 
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ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

2 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน จำนวน 30 คน สองเดือน
ต่อหนึ่งครั้งรวม 5 ครั้ง 

- 1,050 2,100 2,100 5,250 

3 ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 จำนวน 76 ตน   
สองเดอืนต่อหนึ่งครั้งรวม 5 ครั้ง 

- 2,900 5,800 5,800 14,500 

รวมทั้งสิ้น - 12,000 24,000 24,000 60,000 

7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

7.1 ร้อยละ 100  ของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือข่าย
การศึกษาผู้อำนวยการกลุม่ ผู้อำนวยการหนว่ย
ตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 รับรู้ รับทราบนโยบายการ
ดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
7.2 ร้อยละ 100ของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือขา่ย
การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร 
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรธีรรมราช เขต 2 ที่เข้าร่วมประชุม แสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจเกดิทักษะใน
การปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สังเกต ติดตาม  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1 เชิงปริมาณ 
                           1)  รอ้ยละ 100 ของบคุลากรที่เข้าร่วมประชุม ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการ 
ดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
        2) ร้อยละ 100 ของบุคลากร ทีเ่ข้าประชุมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มีความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.2 เชิงคุณภาพ 
                           1) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช                         
เขต 2รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดยีวกัน 
                          2) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช                  
เขต 2 เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทำให้มีมีความเข้าใจเกิดทักษะใน
การปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   
 
                ผู้เสนอโครงการ     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
 
                                                                                           
          (นางสาวสุฎารัตน์  เกษา)      (นางจอมขวัญ นครไธสง) 
   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                     
ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                            ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 
                                       
 
 
 

ผู้อนมุัตโิครงการ 
 
 
 

(นายสุรทิน ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
                                     ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ   
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ข้อ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิจัย  ไกรสิทธิ์, นางสุพิชฌาย์  ไกรนรา  
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  -  30  กันยายน  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักการของพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2553 ทีจ่ดัให้มีระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏใน
บทบัญญัติมาตรา 39 ทีว่่าให้กระทรวงกระจายอำนาจการริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดโดยตรง ซึ่งมาตรา 20  วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาทุกเขตมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหาร และจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร  และการดำเนินการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมการรับการ
นิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานมีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมายที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน      
ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)         
พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในกำกับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงกำหนดให้มีโครงการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการโดยมุ่ งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
 2.3 เพ่ือนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปริมาณ    
  จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 4 ครั้ง   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา                       
(ก.ต.ป.น.) ทำงานรว่มกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในการปรับปรุงพัฒนา
และเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกได้เป็นระบบ ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (พ.ศ. 2560) มีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดมีาก 
5.  กิจกรรม  
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดทำโครงการ  1 - 31 ธ.ค. 63  
2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 
1 - 5 ก.พ. 64  

3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 

1 - 5 เม.ย. 64  

4 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3 

1 - 5 มิ.ย. 64  

5 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที ่4 

1 - 5 ส.ค. 64  

6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำทำเอกสารรายงานผล 1 - 15 ก.ย. 64  
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ งบดำเนินงาน ผลผลิต                      

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  โดยถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
     - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ (1 คน x 
2,000 บาท x 4 ครั้ง) 
     - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (8 คน x 1,600 
บาท x 4 ครั้ง) 
     - ค่าอาหารกลางวัน (18 คน x 120 บาท x 
4 ครั้ง) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (18 คน x 70 
บาท x 4 ครั้ง 

18 คน 
จำนวน   
4 ครั้ง 

 
 
 

8,000 
 

51,200 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
- 
 

8,640 
 

5,040 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

8,000 
 

51,200 
 

8,640 
 

5,040 

รวมกิจกรรมที่ 1 59,200 13,680 - 72,880 

2. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำ 
ทำเอกสารรายงานผล 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 18 คน x 70  
บาท x 1 ครั้ง) 

- ค่าอาหารกลางวัน ( 18 คน x 120 บาท x  
1 ครั้ง) 
    - ค่าวัสดุสำนักงาน 

8 คน 
จำนวน 1 

ครั้ง 

  
 

1,260 
 

2,160 
 

 
 
 
 
 
 

3,700 

 
 

1,260 
 

2,160 
 

3,700 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 3,420 3,700 7,120 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 59,200 17,100 3,700 80,000 
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6.2   ค่าใช้จ่ายจำแนกรายไตมาส 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวม 

1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 

- 18,220 - - 18,220 

2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครัง้ที่ 2 

- - 18,220 - 18,220 

3 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3 

- - 18,220 - 18,220 

4 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครัง้ที่ 4 

- - - 18,220 18,220 

5 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำทำ
เอกสารรายงานผล  

- - - 7,120 7,120 

รวม - 18,220 36,440 25,340 80,000 
 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

1 

 

ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 การบริหารและ
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       
(พ.ศ. 2560) มีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับดีมาก 

ตรวจสอบขอ้มูล แบบบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                                         หน้า ๘๘ 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการ

นำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 
9. สถานที่ดำเนินงาน   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
    

                        
                          ผู้เสนอโครงการ       ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                                                    
                        (นายวิจัย  ไกรสิทธิ์)                                             (นายอัมพร  ภาระพันธ์) 
                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม                          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               และประเมินผลการจัดการศึกษา                              ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
                  

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษา  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ   
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ข้อ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิจัย  ไกรสิทธิ์, นางสุพิชฌาย์  ไกรนรา  
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  -  30  กันยายน  2564 

1.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 เน้นให้มี
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวางแผนโดยยึดสภาพ
ปัญหา ความต้องการและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) และผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ เป็นปัจจัยหลักในการ
วางแผนร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับศูนย์เครือข่ายการศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ การมีทักษะ การ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป้นข
องแต่ละสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ 
กำกับติดตามให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษาตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้  ดิดเลขเป็นมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย ร่วมกับศูนย์
เครือข่ายการศึกษา แต่ละศูนย์เครือข่าย ร่วมกันกำหนดกจิกรรมและดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
ของแต่ละศูนย์ เครือข่าย  

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาและศูนย์เครือข่ายการศกึษาให้มีความเข้มแข็งในการ จัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาและศูนย์เครือข่ายการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้องกับ 
ความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา และศูนย์เครือข่ายการศึกษาแต่แห่ง 
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3. เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปริมาณ    
 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา เรื่องการอ่าน การเขยีน การคิดคำนวณ  
 3.2. เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคดิคำนวณสอดคล้องกับความต้องการ 
และความจำเป็นของแต่ละสถานศึกษา 
4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  4.1 จำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
5.  กิจกรรม  
 
ที ่ กิจกรรมหลกั ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 จัดทำโครงการ  1-31 ธ.ค. 63  

2 ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายร่วมกับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาวางแผนกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์
เครือข่าย  

1-31 ม.ค. 64  

3 ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายร่วมกับศูนย์เครือข่าย
การศึกษาดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์
เครือข่าย  

1 ก.พ.-31 ส.ค. 64  

4 ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายร่วมกับศูนย์เครือข่าย
การศึกษารายงานผลดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาศูนย์เครอืข่าย  

1 - 15 ก.ย. 64  

5 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชุม 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล 

16-30 ก.ย. 64  
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6. แผนการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจากแผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ งบดำเนินงาน 

ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  โดยถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 
6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 
ตามกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์
เครอืข่ายกำหนดร่วมกับศูนย์เครือข่าย 

ศูนย์
เครือข่าย 

    

- ศูนย์เครือข่ายการศกึษา ที่ 1  - 20,800 - 20,800 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 2  - 26,750 - 26,750 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 3  - 20,800 - 20,800 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 4  - 26,750 - 26,750 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 5  - 29,720 - 29,720 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6  - 22,290 - 22,290 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 7  - 19,320 - 19,320 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 8  - 20,800 - 20,800 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 9  - 29,720 - 29,720 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 10  - 23,780 - 23,780 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 11  - 20,800 - 20,800 
- ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 12  - 17,830 - 17,830 
      

งบประมาณกิจกรรมที่ 1 - 279,360 - 279,360 
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและ 
  รายงานผล 

ครั้ง - 20,640 - 20,640 

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 - 20,640 - 20,640 
รวมงบประมาณ - 300,000 - 300,000 
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     6.2   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

1 

 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์เครือข่าย 
ตามกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์
เครอืข่ายกำหนดร่วมกับศูนย์เครือข่าย 

- 279,360 

 

- 

 

- 

 

279,360 

 

2 ประชุมสรปุผลการดำเนินงานและรายงานผล - - - 20,640 20,640 

รวม - 279,360 - 20,640 300,000 

7.  การประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1 

 

จำนวนผู้เรียนมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ตรวจสอบข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
8.1 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
8.2 สถานศึกษามีการใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาได้เป็นระบบ และสอดคล้อง กบัความจำเป็น 

9. สถานที่ดำเนินงาน   
โรงเรียนในสังกัด/โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
    
                           ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                                     
                        (นายวิจัย  ไกรสิทธิ์)                                          (นายอัมพร  ภาระพันธ์) 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                                                                  ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
   นครศรธีรรมราช เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.  ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ข้อ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
   ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการ 
   ที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสิริพร  บัวจันทร์   นางสาวสุฑา แดงขาว นางจุรีรัตน์  สุดใจ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน   2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด นโยบาย จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -
2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างประสิทธิผล มีวินัยมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้นำนโยบายทุกระดับมากำหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย                   
จึงได้จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา              
ขัน้พื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่กำหนด  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครศรีธรรมราช                   
เขต ๒  และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานไดบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนด 
 2.2  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ ประสาน บูรณาการการทำงาน และเป็นกรอบในการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด และรายงานผลการดำเนินงานต่อต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ          
       3.1.1  จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 40  เล่ม  
       3.1.2  จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 80 เล่ม  
 3.1.3 ร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
       3.1.4  ร้อยละ 100 ของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ดำเนินการได้
บรรลุเป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                 3.1.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.2 เชิงคณุภาพ 
                3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีรายงานผลการ
ดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
และนำไปวางแผนปรับปรุง พัฒนา เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
       3.2.2 การขับเคลื่อนนโยบาย ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช      
เขต 2 มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำหนด 
       3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตามภารกิจงาน/กิจกรรม โครงการ ในการตรวจราชการของ คณะผู้ตรวจราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามทีก่ำหนด 
4. ตวัชี้วัดความสำเร็จ 
  4.1  มีรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 บรรลุเป้าหมาย ผลการ
ดำเนนิงานในภาพรวม ระดับดีเยี่ยม 
  4.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีรายงานผล 
การดำเนนิงานตามภารกิจงาน/กิจกรรม โครงการ ในการตรวจราชการของ คณะผู้ตรวจราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามภารกิจทีเ่กี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา  
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5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผน 

ปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ธันวาคม –  
มกราคม 2563 

นางจุรีรัตน์  สุดใจ 
น.ส.สุฑา แดงขาว 
 

2 ติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

มกราคม – 
กันยายน 2564 

น.ส.สุฑา แดงขาว 

3 การรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจในการตรวจ
ราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน  2564 

น.ส.สุฑา  แดงขาว 

6. งบประมาณที่ใช้ 
           งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  งบ
ดำเนินงาน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ   63,250   บาท (หกหมื่นสามพันสองร้อยหาสิบบาทถ้วน)   
ทัง้นี้ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้  
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 

(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1)ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปี  จำนวน 20 คน  
รวม 2 ครั้ง  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 
35 บาท (20คนx35บาทx2มื้อ) 
2) จัดทำรูปเล่มโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 
40 เล่มๆ ละ 100  บาท 
3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ 2563 จำนวน 80 เล่ม ๆ ละ 
185 บาท 

20 คน 
2 ครั้ง 

 
- 
 

40 เล่ม 
 
 

80 เล่ม 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

1,400 
 

4,000 
 
 

14,800 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 

1,400 
 

4,000 
 
 

14,800 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 20,200 - 20,200 
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ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

2 รับการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ติดตาม
มาตรฐานสพท.และกลยุทธ์จุดเน้น สพฐ.) 

        ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเครื่องมือ
การติดตามการบริหารจัดการของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่  ตามนโยบาย สพฐ. และรับการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ รวม 4 ครั้ง 

2.1 ประชุมรับฟังการชี้แจงเครื่องมือ แนวทาง
และรายละเอียดการติดตามและประเมินผล ฯ 
จาก สพฐ. 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน 
จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

 2.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ชี้แจงเครื่องมือ
แน วท าง แ ล ะรายล ะ เอี ย ด การติ ด ต าม
ประเมินผลฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน 
 คนละ 1 มื้อๆละ 35 บาท 
2.3 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ พิจารณา
กลั่นกรองผลการดำเนินงานฯ 
-ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 50 คนๆละ  
1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

2.4 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการฯ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ  
1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน 
จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
50 คน/ครั้ง 
 
 
 
 
50 คน/มื้อ 
 
 
 
50 คน/มื้อ 
 
50 คน/มื้อ 

 
 
 

50 คน/มื้อ 
 

50 คน/มื้อ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,750 
 
 
 
 

1,750 
 
 
 

6,000 
 

3,500 
 
 
 

6,000 
 

3,500 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,750 
 
 
 
 

1,750 
 
 
 

6,000 
 

3,500 
 
 
 

6,000 
 

3,500 
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ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

2 .รบัการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ติดตาม
มาตรฐานสพท.และกลยุทธ์จุดเน้น สพฐ.) 
 2.5 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จัดทำคู่มือแนวทางติดตาม
และประเมนิผล จำนวน 40 เล่ม 
เล่มละ 50  บาท (40 ชุดx50 บาท) 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือกลั่นกรอง
ผลการดำเนนิงาน เตรยีมรับการติดตามฯ จำนวน  40 
ชุด ๆ  ละ 50 บาท (40 ชุดx50 บาท) 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ในการประชุมรายงานผล
ต่อคณะกรรมการฯ จำนวน 40 เล่ม เล่มละ 80 
บาท (40 ชุดx80 บาท) 

 
40 ชุด 
 
 
40 ชุด 
 
 
 
40 เล่ม 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
2,000 

 
 

2,000 
 
 
 

3,200 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
2,000 

 
 

2,000 
 
 
 

3,200 

รวมกิจกรรมที ่2 - 29,700 - 29,700 

3. การรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจในการตรวจราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 3.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการตรวจ

ราชการฯ จำนวน 35 คน จำนวน 1 วัน  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 35 
บาท(35คนx35บาทx2มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 
(35 คนx120บาทx1มือ้) 
3.2 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ
ผู้ตรวจราชการฯ จำนวน 1 ครั้งๆละ 40 คน  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (40 คนx35บาทx2มื้อ 
3.3 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 
 - ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเตรียม
รับการตรวจราชการ ฯ จำนวน 30 ชุด ชุดละ 
50 บาท (30 ชุด x50 บาท) 
- ค่าจ้างจัดทำเอกสาร ประชุมรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะผู้ตรวจราชการฯ จำนวน 30 
เล่ม ๆ ละ 80 บาท (30 เล่ม x80บาท) 

 
 
35 คน 
 
35 คน 
 
 
 
40 คน 
 
 
30 ชุด 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

2,450 
 

4,200 
 
 
 

2,800 
 
 

1,500 
 
 

2,400 
 

 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

2,450 
 

4,200 
 
 
 

2,800 
 
 

1,500 
 
 

2,400 

รวมกิจกรรมที่ 3  13,350 - 13,350 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  63,250 - 63,250 
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 6.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวม 

1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

- 20,200 - - 20,200 

2 ติดตามและประเมินผลการบริหาร
จดัการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามตวัชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- - 29,700 - 29,700 

3 การรายงานผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจในการตรวจราชการ ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

- - 13,350 - 13,350 

รวมงบประมาณ - 20,200 43,050 - 63,250 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของความสำเร็จในการรายงาน
ผลการดำเนินงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
2.ร้อยละของความสำเร็จในการรายงาน
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
3.ร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดในการ
ติดตามและประเมินผลที่สามารถ
รายงานได้ทันตามกำหนด และมีคะแนน
เฉลี่ยคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
4.ระดับความสำเร็จในการรายงานผล 
การดำเนินงาน ตามภารกิจการตรวจ
ราชการ ของคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. 
 

1. ประเมินกระบวนการ และประเมิน
ผลลัพธ์ ระหว่างดำเนินการ 
และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงาน  
2. สอบถาม สังเกต 

1.แบบรายงานโครงการ/
แบบประเมินโครงการ/ 
2.แบบสำรวจ/ 
แบบรายงาน 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     8.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีรายงานผลการดำเนินงาน
ของปีที่ผ่านมา เพ่ือนำไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนรายงานหน่วยงานต้น
สังกัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
         8.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง เชื่อมโยง  
กับนโยบายทุกระดับ และรายงานผลการดำเนินงาน ตามภารกิจ ในการตรวจราชการ จากคณะกรรมการ 
ตรวจราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันเวลาที่กำหนด  
         8.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  

                                                                                 
               (นางสิริพร  บัวจนัทร์)                                         (นายสมชาติ  ไกรแก้ว)                   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  
ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                          นครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

                                                     
                                       
                                                     (นายสุรทิน   ทิพย์อักษร) 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ      พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

              นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
                                           การสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2   กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี  

 คุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่   
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน และ นายอภิสิทธิ์  นิระโส 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 

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

1. หลกัการและเหตผุล 
  ปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่แต่ละองค์กร ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมที่จะเผชิญกับความท้าทายกับกระแสโลกด้วยปัจจัยสำคัญ ที่จะเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลง และความท้าทายดังกล่าว คือคุณภาพของคน ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาในยุค
ปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบในภารกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่สังคมต้องการดังกล่าว ฉะนั้นการบริหารจัดการระบบข้อมูล และสารสนเทศมี
ความสำคัญในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษา และกำหนดนโยบายทางการ
ศึกษา ต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการ ทันสมัย 
และทันต่อเวลา จะช่วยให้วางแผนการบริหารจัดการและตัดสินใจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน
คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการประกาศนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ด้านประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มี
นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน และไดก้ำหนดในการรายงานการติดตาม ตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตระหนักและให้ 
ความสำคญัดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา (Big Data) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทีทั่นสมัย เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่มีความทันสมัย ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และมีประสิทธิภาพ  

 2.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสถานศึกษา 
 2.3  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และเว็บไซต์หน่วยงาน 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา 
(Big Data) เป็น ฐานเดียวกันทุกโรงเรียน                           

เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานการศึกษามีระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย                   

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกจิ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของสถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารการศึกษา  

 
 

100 
เชิงคุณภาพ 
      ระดับความสำเร็จของการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารทาง
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
100 

 
 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ ตุลาคม 2563  
2 แต่งต้ัง/ประชุมคณะทำงาน พฤษภาคม 2563  
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2563 
 

4 ติดตาม และประเมินผล กรกฎาคม – 
กันยายน 2563 
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6. งบประมาณ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ งบดำเนินงาน ผลผลิต       
ผู้จบการศึกษาภาคบังคบั จำนวน  20,000 บาท  ทั้งนี้ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วย 
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และเว็บไซต์หน่วยงาน 
ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   - ค่าเช่าโดเมนหน่วยงาน  

รายปี 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,599 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,599 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 1,599 - 1,599 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทางการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  
2.1 ประชุมคณะทำงานดำเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  15 คน  
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน (15 คน x 100บาท x 
4 ครั้ง) 
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ จำนวน 4 
รุ่น จำนวน 188 คน  
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และ
อาหารกลางวัน (188 คน x 100 บาท 
x 1 ครั้ง) 

50 คน 
จำนวน 4 รุ่น 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 

18,800 
 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 

18,800 
 
 

รวมกิจกรรมที ่1 - 24,800 - 24,800 
รวมงบประมาณ - 26,399 - 26,399 

(ขอใช้เพียง จำนวน 20,000 บาท) ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
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7. การประเมินผล 
 

 ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ระดับความสำเร็จของการใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารทาง
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน แบบตรวจสอบ 

แบบประเมิน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาครบทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
......................................................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นายสมิง  พระสงฆ์) 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูเ้สนอโครงการ 

 
 (นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน) 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 
(นายสุวิทย์  ใจห้าว) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                                         หน้า ๑๐๔ 

โครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารการศึกษาและ 
                                ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
แผนงาน   พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                    ในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  3. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อผู้รับผดิชอบโครงการ  นางประชุมพร  ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2563 -  30 กันยายน 2564 

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

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศกึษาเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูป 
การศึกษาเพราะเป็นผู้นำในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุม          
ทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ดังนั้น  กระบวนการ
คัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ได้มาซึ่งผู้ ที่มีความรู้  
ความสามารถ  ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูง
ในการเข้าสู่ตำแหน่ง  

ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงได้มมีติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ 
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.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ตามมาตรา 53(3) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ไดก้ำหนดการจัดทำข้อตกลงใน
การปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี  ดังนี้ 
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                 1. ภายหลังจากท่ีได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ 
ไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้ว เป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  (Performance  Agreement) เพ่ือจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติตามกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด  คะแนนการประเมินและวิธีก ารประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่   
        2. การลงนามในสัญญาจะมีคู่สัญญาที่จะลงนาม ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ให้ข้อตกลง  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับข้อตกลงนี้  
นอกจากนี้  กำหนดให้มีพยานในการทำข้อตกลงตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเห็นสมควร      
        3. สำหรับรูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามตัวอย่างรูปแบบ
ข้อตกลงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด    

2. วัตถุประสงค์     (เพ่ือการแก้ไข/ การป้องกัน/การพัฒนา) 
   เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าทีต่ามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกีย่วข้อง
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล    

3. เป้าหมาย 
       1.เชิงปริมาณ  ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 54 ราย 

                 2.เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  
มีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูงเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   

4. ตวัชี้วัดความสำเร็จ  
                 ร้อยละของผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่   

5.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สพท.และ 

รอง ผอ.สพท. 
 

มี.ค. – มิ.ย.2564  

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิด 

 
 

2 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.ร.ร.  
เม.ย. – ก.ย.2564 

 

3 ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.ร.ร.  
พ.ค. – ก.ย.2564 

 

6. งบประมาณที่ใช ้  จำนวน  100,000 บาท ขอถัวจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 

                       สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 จำนวน  100,000 บาท 
                       สพฐ.    จำนวน   -  บาท 
    สพฐ.    จำนวน   -  บาท 
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6.1.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
          - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
            (50 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง) 
     1.2 การนิเทศและการประเมิน 
          - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
            (50 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง) 

-  ค่าอาหารกลางวัน  
(50 คน x 80 บาท x 1 มือ้) 

- ค่าวัสดุสำนักงาน 

คน/ครั้ง  
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

3,500 
 
 

3,500 
 

4,000 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

19,000 

 
 
 

3,500 
 
 

3,500 
 

4,000 
19,000 

รวมกิจกรรมที ่1 - 11,000 19,000 30,000 
2. ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.ร.ร. 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ 
          - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
            (44 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

-  ค่าอาหารกลางวัน  
   (44 คน x 80 บาท x 1 มือ้) 

         - ค่าพาหนะเหมาจ่ายพ่ีเลี้ยง/      
            คณะกรรมการประเมิน 
            (12 คน x 10 โรง x 150 บาท) 

- ค่าวัสดุสำนักงาน 
 

คน/ครั้ง  
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

3,080 
 

3,520 
 

18,000 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

5,400 

 
 

3,080 
 

3,520 
 

18,000 
 
 

5,400 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 24,600 5,400 30,000 
3. ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.ร.ร. 
    3.1 ประชุมคณะกรรมการ 
          - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
            (50 คน x 35 บาท x 2 มือ้) 

-  ค่าอาหารกลางวัน  
   (50 คน x 80 บาท x 1 มือ้) 

         - ค่าพาหนะเหมาจ่ายพ่ีเลี้ยง/      
            คณะกรรมการประเมิน 
            (18 คน x 10 โรง x 150 บาท) 

- ค่าวัสดุสำนักงาน 

คน/ครั้ง  
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

3,500 
 

4,000 
 

27,000 
 

 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

5,500 

 

 
3,500 

 
4,000 

 
27,000 

 
 

5,500 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 34,500 5,500 40,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 70,100 29,900 100,000 
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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 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สพท./ 
รอง ผอ.สพท. 

- 2,000 28,000 - 30,000 

2 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.ร.ร. - - 15,000 15,000 15,000 

3 ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.ร.ร. - - 40,000 - 40,000 
รวมงบประมาณ - 2,000 83,000 15,000 100,000 

 

7.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ภารกิจสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ. 

ประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนด แบบประเมิน 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       8.1 เชิงปริมาณ  ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 

จำนวน 40 ราย ผ่านการประเมิน 
                 8.2 เชิงคุณภาพ  สถานศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถ  ความเหมาะสม   
ทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  เพ่ิมประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูงเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา   

9.สถานที่ดำเนินโครงการ งาน/กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 / 
โรงเรียน  จำนวน  40  โรงเรยีน  
 

 

 

 
 

 
 

 

ผู้เสนอโครงการ 

         
(นางประชุมพร  ไศลแก้ว) 

          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

   
(นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 

                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

 
  (นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 

     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   
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โครงการ  การปฐมนิเทศ  และการจัดทำทะเบียนประวัติ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
แผนงาน   พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.  ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ข้อ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                                ในการจัดการศกึษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2 3. การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประชุมพร  ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางทัศนันท์  รักษก์ำเนิด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นางธนัญชนก  ชูประจิตต์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2563 -  30 กันยายน 2564 
------------------------------------------ 

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  และอ่ืนๆ ให้แก่สถานศึกษาทุก
ด้านและให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน  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.
กำหนดดังกล่าวข้างต้น 

2. วัตถุประสงค์     (เพ่ือการแก้ไข/ การป้องกัน/การพัฒนา) 
   1.เพ่ือพัฒนาให้ครูผู้ช่วย  มคีวามรู้  ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี 
   2.เพ่ือให้การจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  โดยนำระบบทะเบียนประวัติไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
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3. เป้าหมาย 
       1. เชิงปริมาณ  ครูผู้ช่วยทีบ่รรจุและแต่งต้ังใหม่     จำนวน  300 ราย 

                  2. เชิงคุณภาพ  ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมาย     
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  และสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนด และได้
จดัทำทะเบียนประวัติครบทุกราย 

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
                 รอ้ยละของครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ และ จัดทำทะเบียนประวัติ ครบทุกราย 

5.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การปฐมนิเทศ 

 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

นางประชุมพร  ไศลแก้ว 
นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด 
นางธนัญชนก  ชูประจิตต์ 
 

2 การจัดทำทะเบียนประวัติ ตามระยะเวลาที่กำหนด 

6. งบประมาณที่ใช้   จำนวน  25,000 บาท 

                       สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 จำนวน  25,000 บาท 
                       สพฐ.    จำนวน   -  บาท 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 

6.1.รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ปฐมนิเทศข้าราชการครูผู้ช่วยที่ 
บรรจุใหม่และทำทะเบียนประวัติ 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
          (300 คน x 35 บาทx 2 มื้อ) 

- ค่าวัสดุสำนักงาน 
 

คน/มือ้ 
 

 
 
- 
 
- 

 
 

21,000 
 
- 

 
 
- 
 

4,000 

 
 

21,000 
 

4,000 

รวมทั้งสิ้น - 21,000 4,000 25,000 
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 - 
8,500 8,500 8,000 25,000 2 การจัดทำทะเบียนประวัติ - 

รวมงบประมาณ - 8,500 8,500 8,000 25,000 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ 
จำนวน 300 ราย 

ความสำเร็จในการปฐมนิเทศและจัดทำ 
ก.ค.ศ.16 

 

แบบประเมิน 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       8.1 เชิงปริมาณ  ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม ่จำนวน  300 ราย ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ  

และจัดทำทะเบียนประวัติเสร็จเรียบร้อย  
                 8.2 เชิงคุณภาพ  ครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่  มีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติงาน  สวัสดิการ และประพฤตปิฏิบัติตนเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนด 

9. สถานที่ดำเนินโครงการ งาน/กิจกรรม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

        

(นางประชุมพร  ไศลแก้ว) 
          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 
(นายสมชาติ  ไกรแก้ว) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   

        ผู้อนุมัติโครงการ 

          
           (นายสุรทนิ  ทิพย์อักษร) 

     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   
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โครงการ   ตรวจสอบ และพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  
                                และพัสดุของสถานศึกษา     
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ยุทธศาสตร์ที่   ยุทธศาสตร์ที ่6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ.   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.๒ ประเดน็กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และ    
                               บุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่     
กลุ่มที่รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุธิณี  ทรงอาวุธ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ    
                               หนว่ยตรวจสอบภายใน/นางทัสนี  งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ๑  ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕๖4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลกัการและเหตผุล 
    การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีกระบวนการกำกับ 
ดูแลตนเองที่ดี  ส่งผลต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี รวมถึงการ
ดูแลป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล  สูญหาย  การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสัง่ มติคณะรัฐมนตรี  และการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กำหนด 
    จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านๆ มา พบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
บัญชี  และพัสดุ  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และด้านการดำเนินงานยังไม่เกิดความเชื่อถือของขอ้มูล  
ตัวเลขทางการเงิน หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล  สูญหายของทรัพย์สินได้  การปฏิบัติงานยังมีประเด็นที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนด  โดยมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติยังขาดทักษะ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ  ไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับผิดชอบ  หน่วยตรวจสอบภายในจึง
ได้จัดให้มีโครงการตรวจสอบ และพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา
๒. วัตถุประสงค ์
    ๑.  เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่โรงเรียน 
    ๒.  เพ่ือให้โรงเรียนมแีนวทางการเบิกจ่ายเงิน สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ หลักการที่กำหนด๓. 
เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
      - ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่โรงเรียน จำนวน 40 โรง 
                     - ผู้ตรวจสอบภายในของ สพป.นศ.2 จำนวน 2 คน 
              เชิงคณุภาพ 

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

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบ เสนอแนะการปฏิบัติงานด้าน 
การเงิน บัญชี และพัสดุแก่โรงเรียน 

  

1.1 ประเมินความเสี่ยงเพ่ือกำหนดโรงเรียน 
เพ่ือเป็นหน่วยตรวจรับตรวจ 

1-30 พฤศจิกายน  2563 นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 

1.2 แจ้งปฏิทินเพ่ือโรงเรียนเตรียมรับการ 
ตรวจสอบ 

20-25 ธันวาคม 2563 นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 

1.3 ดำเนินการตรวจสอบตามปฏิทินที่
กำหนด 

25  มกราคม–30 สิงหาคม 
2564 

นางสุธิณี  ทรงอาวุธ/       
นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 

1.4 รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อ 
เสนอแนะแก่โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ 

ครั้งที่ 1  มีนาคม–เมษายน 
2564 
ครัง้ที่ 2  กันยายน–ตุลาคม 
2564 

นางสุธิณี  ทรงอาวุธ/       
นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 
 

1.5 สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามโครงการฯ 

ครั้งที่ 1  30 เมษายน 2564 
ครั้งที่ 2  15 ตุลาคม 2564 

นางสุธิณี  ทรงอาวุธ/       
นางทัสนี  งามประดิษฐ์ 
 

๖.  งบประมาณที่ใช ้ จำนวน  8,000.- บาท 
               สพป.นครศรีธรรมราช    จำนวน   8,000 บาท 
               สพฐ.                        จำนวน        -      บาท        
               อ่ืนๆ                         จำนวน        -      บาท 
  ๖.๑  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑. ตรวจสอบ เสนอแนะการปฏิบัติงาน 
งานการเงิน บัญชี และพัสดุแก่ 
โรงเรียน  

40 โรง - 8,000.- - 8,000.- 

                         รวม    40 - 8,000.- - 8,000.- 
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๖.๒  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
๑. ตรวจสอบ เสนอแนะการ - 2,000 3,000 3,000 8,000 

 ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี      
 และพัสดุแก่โรงเรียน 

 - ค่าพาหนะ  
   (200 บาท x 40 โรง x 2  
    คน) 

     

รวมงบประมาณ - 2,000 3,000 3,000 8,000 

๗.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมอืที่ใช้ 

     - โรงเรียนได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงินบัญชี และพัสดุ ไม่น้อยกว่า 80 ของโรงเรียนตาม
เป้าหมาย 

     - สอบทานหลักฐาน
การขออนุญาตไปราชการ 

  - ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
   -  โรงเรียนสามารถควบคุมเงินถูกต้องตามหลักการการควบคุมเงินสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544  

ข้อมูลตัวเลขทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
     

      ผู้เสนอโครงการ      

                                                                 

 
                              (นางสุธิณี  ทรงอาวุธ)             
                                                       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
                                           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   

 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

                                                            (นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
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โครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.   ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ข้อที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2  ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย ์
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายพินิจ ขุนนุ้ย และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนถึงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียนให้สมบูรณ์  
จัดสวัสดิการและกองทุนเพ่ือการศึกษาที่เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความ
พิการ และผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  
สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียน 
 เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการส่งเสริมการจัดการศึกษา ของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนครู ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาการจัดกจิกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
  - ครูผู้สอน และบุคลากร จากโรงเรียนจำนวน 189 โรง ที่รับผิดชอบกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดร้บัการพัฒนา 

- โรงเรียน ครู และนักเรียน จากโรงเรียนจำนวน 189 โรง ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันใน
กิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส 
 2. เชิงคุณภาพ 

- จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมคีุณภาพ  
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมครูแกนนำ/ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษา ก.พ. – มี.ค. 64 นางพรทิพย์ รัตนบุรี 
2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข ระดับเงิน 
ม.ค. – มิ.ย. 64 นางพรทิพย์ รัตนบุรี 

3 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มิ.ย. – ก.ค. 64 น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 
4 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2564 ก.ค. 64 นางสกรีนรักษ์ บุญมี 
5 นิเทศ ติดตามการดำเนินโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 

(Happiness Health Literate School)  
พ.ค. 64 น.ส.วสินีย์ นุราช 

6 กำกับติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับ
งบประมาณเงินดอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวัน  

ก.พ. 64 น.ส.วสินีย์ นุราช 

7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ม.ค. – มี.ค. 64 นางจุลีพร โภชนาทาน 
 
5. ตัวชีวั้ดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน และบุคลากร จากโรงเรียนจำนวน 189 โรง ที่รับผิดชอบกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้รับการพัฒนา 

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ครู และนักเรียน จากโรงเรียนจำนวน 189 โรง ได้เข้าร่วมประกวด
แข่งขันในกจิกรรมต่างๆ ตามโอกาส 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 1. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมครูแกนนำ/ผู้รับผิดชอบงานยา
เสพตดิในสถานศึกษา  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  
 (25 คน *35 บาท* 2 มื้อ)   
  - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ  
 (25  คน * 120 บาท * ๑ มื้อ) 
  - ค่าวัสด ุ

25 คน 
จำนวน  
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
   

 

 
 
 

1,750 
 

3,000 
250 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1,750 
 

3,000 
250 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 5,000 - 5,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
คัดเลือกสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับเงิน  
  - ค่าอาหารว่างและเครือ่งด่ืม สำหรับการประชุม
คณะกรรมการ (8 คน * 35 บาท * 2 มื้อ)       
  - ค่าวสัดุ            

5 คน 
จำนวน 
10 วัน 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

560 
 
- 

 
 
 
- 
 

440 

 
 
 

560 
 

440 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 560 440 1,000 

กิจกรรมที่ 3 การดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3.1 นิเทศ ติดตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและประเมินโรงเรียนเพื่อรับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม
คณะกรรมการ (7 คน * 35 บาท * 6 มื้อ)                  
  - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับการประชุม
คณะกรรมการ (7 คน * 120 บาท * 3 มือ้) 
  - ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม
คณะกรรมการออกเยีย่มบ้าน (ผอ.สพป ,  
รอง.ผอ.สพป , ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ , ศึกษานิเทศก์ ,
นักวิชาการศึกษา) (8 คน * 35 บาท * 2 มื้อ) 

15 คน 
จำนวน 
5 วัน 

  
 
 
 
 
 

1,470 
 
2,520 

 
 
 
 

 
560 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

550 

 
 
 
 
 
 

1,470 
 

2,520 
550 

 
 
 

 
960 

รวมกิจกรรมที ่3 - 4,950 550 5,500 
กิจกรรมที่ 4 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (80 คน * 35 บาท * 1 มื้อ) 
  - ค่าวัสด ุ

80 คน 
จำนวน  
1 ครั้ง 

 
 
- 

 
 
2,800 

 

 
 
- 

 2,700 

 
 

2,800 
2,700 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 2,800 2,700 5,500 
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามการดำเนินโรงเรียน
รอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 
(Happiness Health Literate School)  
  - ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม สำหรับการ 
ประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง  
(8 คน * 35 บาท * 2 มื้อ) 
  - ค่าวัสด ุ

8 คน 
จำนวน  
2 ครั้ง 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
 

  
560 

- 

 
 
 
 

 
- 

345 

 
 
 

 
 

560 
345 

รวมกิจกรรมที่ 5 - 560 345 905 
กิจกรรมที่ 6 กำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณเงินดอกผล
กองทุนโครงการอาหารกลางวัน (โครงการ
ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีใน
โรงเรียน และโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่ม
สะอาดในโรงเรียน จำนวน 13 โรง) 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม
คณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง   
(8 คน * 35 บาท * 2 มื้อ) 
  - ค่าวัสด ุ

8 คน 
จำนวน  
2 ครั้ง 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

345 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
560 
345 

รวมกิจกรรมที่ 6 - 560 345 905  
กิจกรรมที่ 7 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว          
(จำนวน 12 ครอบครัว) 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการ
ประชุมคณะกรรมการรว่มกับครอบครัวที่จัด
การศึกษา (17 คน * 35 บาท * 2 มื้อ) 

17 คน 
จำนวน  
1 วัน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
1,190 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1,190 
รวมกิจกรรมที่ 7 - 1,190 - 1,190 

รวมทั้งหมด  18,320 1,680 20,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 
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2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 
๑ 

ไตรมาส  
๒ 

ไตรมาส 
๓ 

ไตรมาส 
๔ 

รวม 

1 ประชุมครแูกนนำ/ผู้รับผิดชอบงานยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

- 5,000 - - 5,000 

2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือก
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับเงนิ 

-  1,000 - 1,000 

3 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการใช้จ่าย  

- - 5,500  5,500 

4 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
ประจำปี 2564 

- - - 5,500 5,500 

5 นิเทศ ติดตามการดำเนินโรงเรียนรอบรู้
สุขภาพดี มีความสุข (Happiness 
Health Literate School)  

- - 905 - 905 

6 กำกับติดตาม ผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนที่ไดร้ับงบประมาณเงินดอกผล
กองทุนโครงการอาหารกลางวัน  

- 905 - - 905 

7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

- 1,190 - - 1,190 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 7,095 7,405 5,500 20,000 
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน และบุคลากร 
จากโรงเรียนจำนวน 189 โรง ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรได้รับการพัฒนา 

- สอบถาม 
- สำรวจ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ 

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ครู และนักเรียน 
จากโรงเรียนจำนวน 189 โรง ได้เข้าร่วม
ประกวดแข่งขนัในกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส 

- สอบถาม 
- สำรวจ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสำรวจ 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจต่อการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยู่ในระดบัมาก 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้เป็น
อย่างดีส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อม และมีทักษะในการเรียนรู้ รวมทั้งได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ 

3. สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรยีนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
              ผู้เสนอโครงการ                                         ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

                                           
                                      
            (นายพินิจ  ขุนนุ้ย)                                          (นางจอมขวัญ นครไธสง) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                                       ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

  

   

                                                  (นายสุรทิน ทิพย์อักษร) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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สรุปโครงการระยะที ่2 (รอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สอดคล้องกับนโยบาย 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศึ

กษ
าจ

งัห
วัด

 

1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

350,000 3 3 7 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2 พัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชวีิตข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานใน สพป.นศ. 2 

200,000 3 3 3 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3 เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

203,850 3 3 3 กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศกึษา 

4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

399,000 3 3 3 กลุ่มพัฒนาครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

62,200 3 4 3 กลุ่มอำนวยการ 

6 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้นักอ่านอออกเขียนได้ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง 

106,000 3 3 2 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม ฯ  

7 การพัฒนาความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ครูปฐมวัย สพป.นศ. 2 

86,000 3 3 2 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม ฯ  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,407,050     
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โครงการ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2564 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.    ด้านคุณภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
กลยุทธ์สพป.นศ.2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะ 
    ในศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพินิจ  ขนุนุ้ย, น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม – กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน และครู ได้แสดงออกถึงความสามารถ ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการวิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวง
แหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง 
อย่างอิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 2 กำหนดให้มีการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน 
และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่  3 (ขยายโอกาส) จากโรงเรียนในสังกัด 
ทั้ง 8 อำเภอ เพ่ือเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 

2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสังคม 

2.3 เพ่ือคัดเลือกทีมผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เข้าแข่งขันในระดับชาติ 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชงิปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนและครูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนที่จัดขึน้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

ความสามารถ มีทักษะที่เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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 และผู้เกี่ยวข้อง 

มิถุนายน 2564 น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

2 ประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ 
ดูแล 2 ครั้ง 

มิถุนายน 2564 น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

3 จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน                  
การประกวด/แข่งขัน 850 คน 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564 

น.ส.ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ 

4 การประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2564 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

5 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นศ.2 / พัฒนานักเรียนในการ
ประกวดแข่งขันระดับชาติ 

สิงหาคม – กันยายน  
2564 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

6 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2564 คณะกรรมการดำเนินงาน 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ งบดำเนินงาน 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
           6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ประมาณการรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัด
ประชุม ผอ.สพป.นศ.2/รอง ผอ.
สพป.นศ.2/ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย/
ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบศูนย์
เครือข่าย/ประธานศูนย์เครือข่าย
และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน ๆ 
ละ 35 บาท จำนวน 4 ครั้ง (50*35*6) 

50 คน - 10,500 - 10,500 

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

850 คน - 29,750 - 29,750 

3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
จัดการแข่งขัน 

 
- 309,750 - 309,750 

รวม  - 350,000 - 350,000 

            6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1 จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ - 40,250 - - 40,250 

2 
การดำเนินการของคณะกรรมการ    
แต่ละฝ่ายจัดการแข่งขัน 

- 309,750 - - 309,750 

รวม - 350,000 - - 350,000 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

รอ้ยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2 ได้รับการพัฒนา 

สังเกตสอบถาม แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2 ที่ได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศ 
เฉพาะด้านและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ 

สังเกต สอบถาม แบบสังเกต และ
แบบสอบถาม 
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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)           (นางจอมขวัญ นครไธสง) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            รอง ผอ.สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ   
 
 
 

           (นายสุรทิน ทิพย์อักษร) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ    พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ 
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2       พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายพิชัย  อ่ิมด้วง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ           

                                                    บุคลากรทางการศึกษา 
 2. นางมัลลิกา  คงเกต ุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 ................................................................................................................................................................. 

1. หลกัการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ตระหนักถึงภารกิจที่
จะต้องพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
                           3.1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน     
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 70 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                           3.1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ              
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม นำไปสู่การพัฒนาและ          
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เกิดทักษะใหม่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน     
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 70 คน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน สพป.นศ. 2 จำนวน 
70 คน ณ สพป.นศ. 2 และสถานศึกษาภาคใต้  
   - เสนอโครงการ/กิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   - ประชุมชี้แจง/วางแผน 
   - ดำเนินโครงการ 
   - สรุปรายงานผล 

 
 
 
ตุลาคม 2563 
ภายใน 30 กรกฎาคม 2564 
ภายใน 30 กรกฎาคม 2564 
วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 
ภายใน 31 ตุลาคม 2564.  

 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 
140,000 บาท (หนึ่งแสนสีห่มื่นบาทถ้วน) และขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาและลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานใน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน  
70 คน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาภาคใต ้
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
- ค่าพาหนะ 3 วันๆละ 14,000 บาท   
- ค่าท่ีพักคนละ 500 บาท/คน/คืน 
(70x2x500) 
- ค่าอาหารเย็น 2 มื้อๆละ 200 บาท 
(70x2x200)   

70 คน  
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

42,000 
70,000 

 
28,000 

 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

42,000 
70,000 

 
28,000 

รวม 70 คน - 140,000 - 140,000 
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6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ไตรมาส  

1 
ไตรมาส 

 2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส  

4 
รวม 

1. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาและลูกจ้างท่ีปฏิบัติงาน
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาภาคใต ้
จำนวน  70 คน ระยะเวลา 3 วัน                         
2 คืน 

- - - 140,000 140,000 

รวม - - - 140,000 140,000 

 

7. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ิม   
มากขึ้น มีความรู้ใหม่ รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพ  

สังเกต ติดตาม  
รายงานผล  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง จำนวน 70 คน ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้
และประสบการณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในปฏิบัติราชการและชีวิตประจำวันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน        
ด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 เชิงคุณภาพ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ที่เข้ารับการพัฒนาเกิดองค์ความรู้ใหม่        
เกดิทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเจตคติที่ดี       
ต่อหน่วยงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ นำไปพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

          
 
   ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                      
          (นายพิชัย  อ่ิมด้วง)           (นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
         และบุคลากรทางการศึกษา                            ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
            
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ   
 
 
 

           (นายสุรทิน ทิพย์อักษร) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564  

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2       พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายพิชัย  อ่ิมด้วง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ           

                                                    บุคลากรทางการศึกษา 
 2. นางมัลลิกา  คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง                   
ทีด่ีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความกา้วหน้าแก่ราชการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ตระหนักถึงภารกิจที่จะต้อง
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกัน  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ  
ผู้เข้าร่วมพัฒนาจำนวน 380 คน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ
การพัฒนามีศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีคุณค่า   
                3.2.2 ผู้เขา้ร่วมพัฒนาได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 

 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                                         หน้า ๑๓๑ 

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
4.1 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า  
4.2 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ    
ผู้เข้าร่วมการพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 380 คน 
 
วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ    
ผู้เข้าร่วมการพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จำนวน 380 คน ระยะเวลา 1 วัน  
ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช   
   - เสนอโครงการ/กิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   - ประชุมชี้แจง/วางแผน 
   - ดำเนินโครงการ 
   - สรุปรายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2563 
สิงหาคม 2564 
สิงหาคม 2564 
วันที่ 24 กันยายน 
2564 
ภายในตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
กลุม่พัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ/
คณะกรรมการ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ/ 
คณะกรรมการฯ 
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6. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน 
งบประมาณ 203,850 บาท  (สองแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมคณะทำงาน และกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ จำนวน 25 คน 
ระยะเวลา 1 วัน ณ ห้องประชุม 
สพป.นศ. 2 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ        
120 บาท (25x120)  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 
35 บาท (25x2x35) 

25  
 
 
 

- 
 
- 

 

 
 
 
 

3,000 
 

1,750 

 
 
 
 

- 
 
- 

 
 
 
 

3,000 
 

1,750 

รวม 25 คน - 4,750 - 4,750 
2. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้าร่วม
พัฒนา สังกัด สพป.นศ 2 จำนวน 
380 คน ระยะเวลา 1 วัน                    
ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง               
จ.นครศรีธรรมราช   
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ     
300 บาท (380x300) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ  
ละ 50 บาท (380x2x50) 
- ค่าเอกสาร 120 เล่ม ๆ ละ250 
บาท (120x250)  
- ค่ากรอบเกียรติบัตรจำนวน 114 
กรอบ ๆ ละ 150 บาท(114x150) 

380 คน   
 
 
 
 
 
 

114,000 
 

38,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000. 
 

17,100 
 

 
 
 
 
 
 
 

114,000 
 

38,000 
 

30,000 
 

17,100 

รวม 380 คน - 152,000 47,100 199,100 
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6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4  รวม 
1. 
 
 
 

พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูฯและ
ผู้เข้าร่วม จำนวน 380 คน เวลา     
1 วัน ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น      
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

- - 
 
 
 
 

- 203,850 203,850 
 

รวมงบประมาณ - - - 203,850 203,850 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถนำไปปรับใช้
ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า  
2. ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณภาพและ
คุณค่าของชีวิต ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

สังเกต ติดตาม  
รายงานผล  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 380 คน ได้รับความรู้                    
ในการดูแลตนเอง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า  

เชิงคุณภาพ       
ผู้บริหารการศกึษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ    

ผู้เข้าร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ    
ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข    

   ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                      
          (นายพิชัย  อ่ิมด้วง)           (นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
         และบุคลากรทางการศึกษา                            ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
            

ผู้อนุมัติโครงการ   
 
 
 

           (นายสุรทิน ทิพย์อักษร) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ผู้อำนวยการหน่วย   

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ.2       พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายพิชัย  อ่ิมด้วง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ           

                                                    บุคลากรทางการศึกษา 
 2. นางมัลลิกา  คงเกต ุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่ แก้ไข

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

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ตระหนักถึงภารกิจ         
ที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย        
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ผู้อำนวยการหน่วย         
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย        

จำนวน 210 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย            
มีความรู้ความเข้าใจ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคม 
นำไปสู่การพัฒนาและการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4.1 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย           

มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เกิดทักษะใหม่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยมีความ

สามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

5.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ผู้อำนวยการหน่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 210 คน 
วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย จำนวน 210 
คน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษาภาคกลาง   
   - เสนอโครงการ/กิจกรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   - ประชุมชี้แจง/วางแผน 
   - ดำเนินโครงการ 
   - สรุปรายงานผล 

 
 
 
 
ตุลาคม 2563 
ภายใน 30 กรกฎาคม 2564 
ภายใน 30 กรกฎาคม 2564 
วันที่ 6 – 8 กันยายน 2564 
ภายใน 31 ตุลาคม 2564.  

 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 
คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

6. งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 จำนวน 399,000. บาท (สามแสนเกา้หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ผู้อำนวยการหน่วย จำนวน 210 คน    
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาภาคกลาง 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
- ค่าพาหนะจำนวน 3 วัน   
- ค่าท่ีพักคนละ 400 บาท/คน/คืน 
(210x2x400) 
- ค่าอาหารเย็น 1 มื้อๆละ 300 บาท 
(210x300)   

210 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

168,000 
168,000 

 
63,000 

 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

168,000 
210,000 

 
63,000 

 
รวม 210 คน  399,000  399,000 
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6.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ
หน่วย จำนวน    210 คน ณ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาภาค
กลางระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 

- - - 399,000 399,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 399,000 399,000 

7. การประเมนิผล  

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย    
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น มีความรู้ใหม่รู้ทัน    
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ราชการที่มีประสิทธิภาพ   

สังเกต ติดตาม  
รายงานผล  
การสอบถาม 

แบบติดตาม 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย จำนวน 210 คน  
 เชิงคุณภาพ  
    ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ที่เข้ารับการพัฒนา
เกิดองค์ความรู้ เกิดทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเจตคติที่ดีต่อ
หน่วยงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ นำไปพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

   ผู้เสนอโครงการ           ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                      
          (นายพิชัย  อ่ิมด้วง)           (นายสุวิทย์  ใจห้าว) 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู                  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
         และบุคลากรทางการศึกษา                            ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2  
                                  ผูอ้นุมัติโครงการ   

 
 
 

           (นายสุรทิน ทิพย์อักษร) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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โครงการ  อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2”   
 หลักสูตร - เทคนิคการเขียนข่าวและจัดทำภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

        - การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพ่ือสร้างสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์   กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
   นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ    
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
   
๑. หลักการและเหตุผล   
  ปัจจุบัน “การประชาสัมพันธ์” และการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในน่าสนใจ นับว่ามีความสำคัญ
และมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันในสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษา 
เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชน
ทั่วไป เพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีและเกิดการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อนักเรียน ต่อไป 
   หลักสูตรเทคนิคการเขียนข่าวและจัดทำภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการผลิตสื่อวิดีทัศน์
เพ่ือสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์จะทำให้ผู้รับการอบรมได้เกิดความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ทางดิจิทัล 
(Digital Public Relation) ซึ่งในโลกปัจจุบันไปได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กั บ ทุ ก ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ได้ ทั น ต่ อ เห ตุ ก า รณ์  ซึ่ ง เมื่ อ ก้ า ว เข้ าสู่ โล ก แห่ งก า ร สื่ อ ส า ร ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล  
การรับข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบ ทุกคนสามารถสร้างสื่อ
ด้วยตนเอง ทั้งเป็นผู้ผลิตสื่อ และผู้เสพสื่อไปในตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนั้นเนื้อหาในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยต้องพยายามสร้างข่าว เนื้อหา ข้อมูล ให้เข้าถึงข่าวสารนั้นมากที่สุด 
เพราะถ้าเนื้อหาดี มปีระโยชน์ มีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  
  ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จะต้องพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่องค์กรแล้ว ยังสามารถนำความรู้
จากกอบรมพัฒนาไปใช้ในการสร้างสื่อการสอนได้อย่างน่าสนใจ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักนักเรียน ต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ สพป.นศ.2 ให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารการศึกษาของโรงเรียนและ สพป.นศ.2 ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว น่าสนใจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 
  2. เพ่ือสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อการสอน ได้อย่างมคีุณภาพ 
  3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อ สพป.นศ.2 และโรงเรียนในสังกัด จนได้รับการ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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3.  เป้าหมายโครงการ 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ รวม 110 คน 
  1. ครูหรือบุคลากรในโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้ง 12 ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาละ 7 คน รวม 84 คน       
  2. คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 26 คน      
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
  ครูหรือบุคลากรในโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถนำความรู้ที่ได้ 
จากการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน หลักสูตร  เทคนิคการเขียนข่าวและจัดทำภาพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพ่ือสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 - ร้อยละ 100 ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถเขียนข่าวและจัดทำภาพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ได้   

  - ร้อยละ 100 ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สามารถผลิตสื่อวิดีทัศน์เพ่ือสื่อการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์ได ้ 

  - ร้อยละ 80 ของโรงเรียนให้ความร่วมมือในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรม โครงการต่าง ๆ มายัง สพป.นศ.2 เพ่ือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ต่อไป 
๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2 หลักสูตรเทคนิคการเขียน
ข่าวและจัดทำภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์/การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพ่ือสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์  

 

วิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการ  ธันวาคม 2563 ทิพวรรณ์ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ เมษายน 2564 ทิพวรรณ์ 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เมษายน 2564 คณะกรรมการ 
4. จัดเตรียมเอกสารการอบรม พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ 
5. ประสานวิทยากร  พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ 
6 ประสานสถานที่ อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้ในโครงการ

อบรม  
พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ 

7 ดำเนิ น ก ารจั ด อบ รม พั ฒ น าศั ก ยภ าพ เค รื อ ข่ าย
ประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2 หลักสูตรเทคนิคการเขียน
ข่าวและจัดทำภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์/การผลิตสื่อ
วิดีทัศน์เพื่อสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์  

พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ 

8  ประเมินผลการดำเนินโครงการ กันยายน 2564  คณะกรรมการ 
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๖. งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน  
จำนวน 62,200 บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยถัวจ่ายทุกรายการ  

 6.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย
(หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดเตรียมข้อมูล เอกสารคู่มือการ
อบรมฯ 

110 ชุด -    2,500 - 2,500 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2 หลักสูตร
เทคนิคการเขียนข่าวและจัดทำภาพ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์/การผลิตสื่อ
วิดีทัศน์เพื่อสื่อการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 110 คน เป็นเวลา ๒ วัน  
   - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน      
(๒๕๐x ๒ x 110 คน) 

110 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

55,000 
 

 55,000 

   - ค่าวิทยากร  
(๖๐๐ บาท x 6 ชม. X ๒ วัน) 

 7,200   7,200 

 รวมทั้งสิ้น  7,200 57,500  62,200 

6.2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
1. เตรียมเอกสารการประชุม - 2,500 - - 2,500 
2. อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2 หลักสูตร
เทคนิคการเขียนขา่วและจัดทำภาพ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์/การผลิตสื่อ
วิดีทัศน์เพื่อสื่อการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์ 

- 55,000 - - 55,000 

3. ค่าวิทยากร  - 7,200 - - 7,200 
รวมทั้งสิ้น - 62,200 - - 62,200 
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7.การประเมินผล 

 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 - ร้อยละ 100 ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์

สามารถเขียนข่ าวและจัดทำภาพ เพ่ื อการ
ประชาสัมพันธ์ได้   

- แบบสอบถามก่อน   
และหลังการอบรม  
 

- แบบสอบถาม 
 

2 - ร้อยละ 100 ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
สามารถผลิตสื่อวิดีทัศน์เพ่ือสื่อการสอนและการ
ประชาสัมพันธ์ได ้ 

- แบบสอบถามก่อน   
และหลังการอบรม  
 

- แบบสอบถาม 
 

3 
 
 
 

- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนให้ความร่วมมือ 
ในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่ าวส ารกิ จกรรม  โครงการต่ าง ๆ  มายั ง  
สพป.นศ.2 เพ่ือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 
ต่อไป 

- ติดตามผลการ 
ดำเนินงาน 

- จำนวนข้อมูล ข่าวสาร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ที่ ส่ ง
เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มี เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง มีข่าวสารนำเสนอออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
 2.2  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับยุค 4.0  
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โครงการ                      พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  
                                  อ่านคล่องเขียนคล่อง  ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
แผนงาน                      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติ              ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.                นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   ยทุธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2        กลยุทธ์  4 การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ             โครงการใหม่ 
กลุ่มที่รับผดิชอบ             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางกาญจนา   จิตรสำรวย  และ นางพุทธชาติ  ทวี   
ระยะเวลาดำเนินการ        มีนาคม ๒๕๖4 - กันยายน ๒๕๖5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้                   
อ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทย 
โดยเฉพาะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนที่อ่อนด้อยด้านการอ่านและการเขียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ตามนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕62 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
พบว่า ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ( NT) ปีการศึกษา ๒๕62  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕2.64 ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
(O - NET)  ปีการศึกษา ๒๕62  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕8.00 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ข้อมูลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕62  มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 52.34  ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่สามารถจะพัฒนาให้เพ่ิมขึ้นได้ และจากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูภาษไทยพบว่า มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ยังเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา
อย่างเร่งด่วน ได้แก่ 
   1. ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ผู้เรียนไม่สามารถบอกความหมาย                  
สรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ ไม่สามารถจำแนกแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ไม่
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบเรื่องราวที่อ่านได้ ไม่สามารถเดาเหตุการณ์ จำแนกข้อคิดเห็น
และข้อมูลจากเรื่องที่อ่านได้ครบถ้วน ชิ้นงานเป็นความรู้ ความจำ ทำตามตัวอย่างของครู ตอบคำถามตามเพ่ือน 
เดาคำตอบ  
   2. ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษามีปัญหาเรื่อง
การอ่านออกเขียนได ้โดยพบว่านักเรียนหลายโรงเรียนมีการเขียนคำภาษาไทยผิด เรียงรูปประโยคไม่ถูต้อง เขียน
เรื่องจากภาพไม่ได้ เขียนเรื่องตามจิตนาการอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้ เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวหรือข่าวไม่ได้ 
 จากข้อมูลดังกล่าวสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำเป็น 
ต้องกำหนดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
นักเรียนที่ยังอ่านและเขียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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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
การศึกษาระดับชาติ (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 
๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที ่๓-4 
เพ่ือประสิทธิภาพการอ่านคิดวิเคราะห์ผ่านการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) 100 คน ๑ วัน 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
เพ่ือประสิทธิภาพการเขียนเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) 100คน ๑ วัน 
3. นิเทศตดิตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
4. รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนเชงิสร้างสรรค ์

พฤษภาคม – 
มิถุนายน  ๒๕๖4 
 
กรกฎาคม –  
สิงหาคม  ๒๕๖4 
 
สิงหาคม –  
ธันวาคม  ๒๕๖4 
มกราคม ๒๕๖5 

นางกาญจนา   จิตรสำรวย   
นางพุทธชาติ  ทวี   
 
นางกาญจนา   จิตรสำรวย   
นางพุทธชาติ  ทวี                               
                             
ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์
เครือข่าย 
นางกาญจนา   จิตรสำรวย   
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๖. งบประมาณ    
          งบประมาณจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 จำนวน 106,000 บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) และขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 ๖.๑ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียด 

เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - 4 เพ่ือ
ประสิทธิภาพการอ่านคิดวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่าน
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ครูจำนวน และคณะกรรมการ  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 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท (๖×
๖๐๐) 
=๓,๖๐๐ บาท  
๖) ค่าพาหนะเดินทาง วิทยากร และ 
คณะกรรมการ ๒๕ คน ๆ ละ ๓๐๐ 
บาท = ๗,๕๐๐ บาท  
๗) ค่าห้องประชุม ๑ วัน ๆ ละ 
๔,๐๐๐ บาท 
 

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 ๕๓,๐๐๐   
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ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียด 

เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณทีใ่ช้ในโครงการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือ
ประสิทธิภาพการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ครูและ
คณะกรรมการ ๑๓๐ คน ๑ วนั  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
3. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชงิรุก 

(Active Learning)ด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

- - - - - 

4. รายงานผลการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

- - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 3,600 36,200 13,200 53,000 
รวม 2 กิจกรรม 260 คน 

2 วัน 
7,200 74,400 26,400 106,000 
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 ๖.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - 4 เพ่ือ
ประสิทธิภาพการอ่านคิดวิเคราะห์
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 130 คน ๑ วัน 

๕๓,๐๐๐ - - - 53,000 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือ
ประสิทธิภาพการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 130 คน  ๑  
วัน 

- ๕๓,๐๐๐ - - 53,000 

3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning)ด้านการ
อ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์

- - - - - 

4 รายงานผลการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และการ
เขยีนเชิงสร้างสรรค์ 

- - - - - 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 53,000 53,000 - - 106,000 
 
๗. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
๒ ร้อยละของการสนับสนุนให้นักเรียนอ่านออก 
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 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
 ๘.5 การยกระดับผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ จากฐานเดิมของโรงเรียน 

๙. สถานที่ดำเนินโครงการ งาน/กิจกรรม 
 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

 
                         ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                                                    
                        (นายวิจัย  ไกรสิทธิ์)                                             (นายอัมพร  ภาระพันธ์) 
                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม                          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               และประเมินผลการจัดการศึกษา                              ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
                  

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
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โครงการ   การพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย สำนักงานเขตพ้ืนที่      
                                 การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ             ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.               นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.นศ. 2        กลยุทธ์  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู  
                                 และบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิจัย  ไกรสิทธิ์,นายนิติธร  ปิลวาสน์  
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน 2563  – กันยายน  2564 
________________________________________________________________________________ 
๑. หลักการและเหตุผล 
          การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของครูในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือบรรลุจุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับต่างๆ ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก ถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะมีหลักสูตร
ที่ดี มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ถ้าขาดครูที่มีคุณภาพ และครูไม่สามารถนำสิ่ง
ต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คุณภาพของครูจึงอยู่ที่ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก มีการตื่นตัวและมีการติดตามวิทยาการทางการศึกษาและและการจัดการเรียนรู้ ใน
ปัจจุบัน และครูควรได้รับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพ่ือนำหลักการและ
ความรู้ไปใช้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นครูปฐมวัยจึงควรมีคุณลักษณะความเป็นครูและมีคุณภาพด้านความรู้
และทักษะที่จำเป็นในการสอน และจัดปราบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้วยการนิเทศด้วยวิธีการสังเกตการจัดการเรียนการสอน การเยี่ยมชั้น
เรียนของศึกษานิเทศก์ทั้ง 12 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา โวยแบบบันทึกการจัดการเรียนการสอนและการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียน พบว่า ครูปฐมวัยส่วนใหญ่ได้จัดทำหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และมีแผนการจัดประสบการณ์ แต่ยังไม่สามารถนำแผนการ
จัดประสบการณ์สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕รูปฐมวัยส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมประจำวัน
ในแต่ละวันได้ไม่ครบทั้ง 6 กิจกรรม มีการจัดประสบการณ์ที่มีการบูรณาการทั้งกิจกรรมและทักษะ ที่ส่งเสริม
พัฒนาการ แต่ยังไม่สะท้อนต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศกราช 2560 ประกอบกับการสำรวจความต้องการของครูปฐมวัยในการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมประจำวันทั้ง 6 กิจกรรม พบว่า ครูปฐมวัยต้องการพัฒนาความสามารถในการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์มากที่สุด รองลงมือคือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และลำดับ
สุดท้ายคือ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความสามารถใน
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้งทางด้าน
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ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มตาม
ศักยภาพของเด็กต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 
  2) เพ่ือให้ครูปฐมวัยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ให้กบัเดก็ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 
   ครูปฐมวัย จำนวน 189 คน ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
ปราบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 
  ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ครปูฐมวัยสามารถนำความรูป้ระประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 

รอ้ยละ ๑๐๐ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครูปฐมวัยที่นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของศึกษานิเทศก์ที่สามารถสังเคราะห์รูปแบบการนิเทศ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด และเผยแพร่ใน
วงวิชาการอย่างกว้างขวาง 

ร้อยละ 80 

๕. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ จำนวน/หน่วยนับ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือ
วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
ครูปฐมวัย (need assessment) 

15 คน พฤศจิกายน
2563 

นายนิติธร  ปิลวาสน์ 
และคณะ 

2. สัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) 
ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัยเพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาการจัดประสบการณ์ของ
ครูปฐมวัย องค์ประกอบความสามารถใน
การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย และ
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการ
จดัประสบการณ์ของครปูฐมวัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 9 คน 
 
 

พฤศจิกายน 
2563  
 

นายนิติธร  ปิลวาสน์  
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรมสำคัญ 
จำนวน/
หน่วยนับ 

วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 

3. สร้างหลักสูตรฝึกอบรม และคู่มือการใช้
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ของครูปฐมวัย 

20 คน ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 

นายนิติธร ปิลวาสน์  
และคณะผู้เชี่ยวชาญ 

4. หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์ 
ของครูปฐมวัย และแบบทอสอบวัด
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ของ
ครูปฐมวัย 

ครูปฐมวัย 
จำนวน 100 
คน 

มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2564 

นายนิติธร  ปิลวาสน ์
และคณะ 
 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยด้วย
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย 

ครูปฐมวัย 
จำนวน 400 
คน 

มีนาคม 2564 นายนิติธร ปิลวาสน์  
และคณะ 

6 นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ของครู
ปฐมวัย 

ครูปฐมวัย 
จำนวน 400 
คน 

มีนาคม 2564 นายนิติธร ปิลวาสน์  
และคณะ 

7 สรุป ประเมินผล และเขียนรายงาน 14 คน เมษายน 2564 นายนิติธร ปิลวาสน์  
และคณะ 

8 นำดสนอผลการพัฒนาครูปฐมวัยระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

45 คน พฤษภาคม 2564 นายนิติธร ปิลวาสน์  
และคณะ 
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๖. งบประมาณที่ใช้ 
 ๖.๑ งบจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษา 
ภาคบังคับ งบดำเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จำนวน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยถัวจา่ยทุกรายการ ตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดงันี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด 
เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. สนทนากลุ่มย่อย  จำนวน 1 วัน 
ดำเนินการดังนี้ 
-  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 
มือ้ๆ ละ ๓๕ บาท 15 คน (ครูปฐมวัย 
4 คน ผู้บริหารโรงเรียน 4 คน ศึกษา 
นิเทศก์ 4 คน ผู้บริหารการศึกษา 3 คน) 
-  ค่าอาหารมื้อเที่ยง 1 มื้อๆ ละ               
๑๒๐ บาท  15 คน (ครูปฐมวัย 4 คน 
ผู้บริหารโรงเรียน 4 คน ศึกษานิเทศก์ 
4 คน ผู้บริหารการศึกษา 3 คน) 
- ค่าวัสดุ 

15 คน 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 

1,050 
 
 
 

1,800 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

2,150 

 
 

1,050 
 
 
 

1,800 
 
 
 

2,150 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 2,850 2,150 5,000 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ความสามารถในการจัดประสบการณ์
ของครูปฐมวัย  จำนวน 2 วัน
ดำเนินการดังนี้ 
-  ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 4 
มื้อๆ ละ ๓๕ บาท 200 คน (ศกึษา 
นิเทศก์ 11 คน ครูปฐมวัย 189 คน) 
-  ค่าอาหารมื้อเที่ยง 2 มื้อๆ ละ               
๑๒๐ บาท  200 คน (ศึกษานิเทศก์ 
11 คน ครปูฐมวัย 189 คน) 
- ค่าจัดทำเอกสารรายงานการนิเทศ 
จำนวน 50 เล่ม เล่มละ 80 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

28,000 
 
 

48,000 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

5,000 
 

- 
 
 
 
 

28,000 
 
 

48,000 
 

5,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 76,000 5,000 81,000 

รวมทั้งสิ้น - 78,850 7,150 86,000 
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๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
 ๒. ครูปฐมวัยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัยและสอดคล้องตามมาตรฐานของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 
                         ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                                                    
                        (นายวิจัย  ไกรสิทธิ์)                                             (นายอัมพร  ภาระพันธ์) 
                 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม                          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               และประเมินผลการจัดการศึกษา                              ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
                  

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 
(นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษา                 
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ซ่ึงกำหนดปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อน 

  สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็น
ค่าใชจ้า่ยในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพกลยุทธ์ เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการ
ตามกลยุทธ์ จดุเน้น และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปัจจยัความสำเร็จ 

  1. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่ำหนด 
  2. กลุ่ม/หน่วย ศูนยเ์ครือขา่ยการศึกษา และสถานศึกษา บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
  3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ศูนย์ เครือข่ายการศึกษา สถานศึกษา                 
องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลความก้าวหน้า ระยะครึ่งปี ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ

ระยะเวลา การปฏิบัติ 

กันยายน 2563 - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี พ.ศ. 2564 และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นการ
ดำเนินงานในทุกระดับ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มอบนโยบายไปยังกลุ่ม/หน่วย ภายใน 
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  
- กลุ่ม/หน่วย ภายใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิเคราะห์ภาระงาน 
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 

ระยะเวลา การปฏิบัติ 

ธันวาคม 2563 - สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 แจ้งการจัดสรรงบประมาณไปยังกลุ่ม/
หน่วย  
- กลุม่/หน่วย ภายใน สพป.นศ. 2 จัดทำโครงการดำเนินงาน 

15 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63) 

15 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) 

15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ต.ค. 63 – มิ.ย. 64) 

15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 

 

  ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณได้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การคลัง 
  อนึ่ง การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซ่ึงมีทั้ งสิ้นจำนวน 20   โครงการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยทุกโครงการจะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เมือ่เสร็จสิ้นโครงการแล้วภายในสองสัปดาห์ 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒ 
ที ่ 282/๒๕63 

               เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา 
                       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และจัดทำ 
                       แผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                      ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2  

 ……………………………………………….. 
  ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติตามนโยบาย 6 นโยบาย โดยยึดหลักของการพัฒนาทีย่ั่งยืน และการสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศกึษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุง่สู่ Thailand 4.0 เพ่ือการนำนโยบายทุกระดับไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า  
  เพ่ือให้การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดรับกับตัวชี้วัด  เชื่อมโยง
กับนโยบายทุกระดับ  สำนักงานเขต พ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
 มีหน้าทีอ่ำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนนิงานตาม 
โครงการ ฯ ประกอบด้วย 
 1.  นายสุรทิน ทิพย์อักษร  ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2        ประธานกรรมการ 

2.  นายสมชาติ  ไกรแก้ว   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   รองประธานกรรมการ 
3.  นายอัมพร  ภาระพันธ์         รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
4.  นางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2              กรรมการ 
5.  นายสุวิทย์  ใจห้าว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
6.  นางประชุมพร  ไศลแก้ว   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 

          7.  นายพินิจ  ขุนนุ้ย     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการ 
          8.  นายวิจยั  ไกรสิทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ       กรรมการ 
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                     9. นายโกศล  มณีชัย    ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงนิ ฯ    กรรมการ 
                   10.  นางสุธณิี  ทรงอาวุธ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
          11.  นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ  กรรมการ 
                   12.  นางสาวสุฎารัตน์ เกษา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ        กรรมการ 
                   13.  นายพิชัย  อ่ิมด้วง                  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคร ูฯ            กรรมการ 
                   14.  นายอธิคม นาคฤทธิ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
          15.  นางสิริพร บัวจนัทร์     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
          16.  นางสาวสุฑา แดงขาว      นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผช.เลขานุการ 
 2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดมความคิดเพ่ือกำหนดกรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประกอบด้วย  

1.  นายสุรทิน ทิพย์อักษร  ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2       ประธานกรรมการ 
2.  นายสมชาติ  ไกรแก้ว   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  รองประธานกรรมการ 
3.  นายอัมพร  ภาระพันธ์         รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2            กรรมการ 
4.  นางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
5.  นายสุวิทย์  ใจห้าว  รอง ผอ.สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2            กรรมการ 
6.  นางประชุมพร  ไศลแก้ว   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 

          7.  นายพินิจ  ขุนนุ้ย     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       กรรมการ 
          8.  นายวิจัย  ไกรสิทธิ์      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ      กรรมการ 

9. นายโกศล  มณีชัย    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงนิ ฯ   กรรมการ 
                  10.  นางสุธิณ ี ทรงอาวุธ    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
         11.  นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสรมิการศึกษาฯ กรรมการ 
                  12.  นางสาวสุฎารัตน์ เกษา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการ 
                  13.  นายพิชัย  อ่ิมด้วง                  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคร ูฯ            กรรมการ 
                  14.  นายอธิคม นาคฤทธิ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
                   15.  นายวิจักษณ์ ทพิย์อักษร ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 1     กรรมการ 
         16.  นายวิโรจน ์ นุ่นสงัข์  ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 2     กรรมการ 
         17.  นายจงศักดิ์ มาตา  ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 3             กรรมการ 
         18.  นายอนันต์ มีแก้ว            ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 4             กรรมการ 
         19.  นายสุรัช วัฒนสงค ์  ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 5     กรรมการ 
         20.  นางอรชร ดำประสงค์       ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 6            กรรมการ 
         21.  นายจิระศกัดิ์ อนุพงศ์     ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7                กรรมการ 

22.  นายโกศล  ละม้าย     ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8                กรรมการ 
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23.  นายสมหมาย สุดถนอม   ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 9               กรรมการ 
                  24.  นายธีรพงศ์  คงแก้ว        ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 10              กรรมการ 
         25.  นายเอกชัย ส่งทวี          ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11              กรรมการ 
         26.  นายอำนวย ดำประสงค ์    ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที ่12              กรรมการ 
         27.  นางจำเริญสุข  ภูด่อก     นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
         28.  นางวิภาวี  ด้วงฉีด         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                       กรรมการ 
         29.  นางทิพย์วรรณ ์พัลวรรณ   นักประชาสัมพนัธ์ชำนาญการ                         กรรมการ 
                  30.  นางเสาวณี   แก้วมรกต   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
         31.  นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ              กรรมการ 
         32.  นางมัลลิกา  คงเกตุ     นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ                       กรรมการ 
                  33.   นางพรทิพย์  รัตนบุรี      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
                  34.  นางจุลีพร  โภชนาทาน     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                         กรรมการ 
         35.  นางสาวธนวรรณษ ์ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ              กรรมการ 
                 36.  นางกชมล  วิชัยดิษฐ       นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
         37.  นางจิราพร เรือนสูง        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
                  38.  นายถาวร  ปลอดชูแก้ว    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
                  39.  นางอรอนงค์ พรหมวิหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
         40.  นางสาวปรีดา  จำนงจิต   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
         41.  นางสายพิน เพชรศรีเงิน   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
         42.  นางบำเพ็ญ หนูกลับ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
         43.  นางกมลทิพย์  สินยัง     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
                  44.  นางกรุณา  โชติวัน         ศึกษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
                  45. นางพุทธชาติ  ทวี           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ  
                  46  นายปริวตัิ  รัตนบุรี         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           กรรมการ  
         47.  นางจุรีรัตน์ สุดใจ     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                          กรรมการ 
                  48.  นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        กรรมการ 
           49.  นายอภิสิทธิ์  นิระโส      เจา้หนา้ทีไ่อซีที                                  กรรมการ 
                  50.  นางสิริพร  บัวจันทร ์      ปฏิบัตหิน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
                  51.  นางสาวสฑุา แดงขาว      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ 
                  52.  นางปรีดา พิพัฒน์ผล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ         กรรมการและผช.เลขานุการ  
 3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าทีเ่บิกจ่ายงบประมาณ ตลอดถึงจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบการประชุม และตรวจเอกสารหลักฐานการเงิน ประกอบด้วย 

1. นายอัมพร  ภาระพันธ์       รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2      ประธานกรรมการ 
2.  นายโกศล  มณีชัย          ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงนิ ฯรองประธานกรรมการ 
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3.  นางสาวนัสชนก จินดาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ                 
4.  นางสุภัตรา  จิตโสภา       นักวชิาการพัสดุชำนาญการ            กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางวาสนา  อนุรักษ์       เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน      กรรมการและผช.เลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับรายงานตัว  มีหน้าทีป่ระสานงานและรับรายงานตัว 
ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการ ฯ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุฑา  แดงขาว      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางจุรีรัตน์  สุดใจ           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                             กรรมการ 
  3. นางสภุัสสรณ ์ธนโชคพัธนนัท์ เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน                                        กรรมการ 
  4. นางปรีดา  พิพัฒน์ผล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
           5.  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร 
  มีหน้าทีจ่ัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้สำเร็จลุล่วง ประกอบด้วย 

1.  นายสมชาติ  ไกรแก้ว      รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2       ประธานกรรมการ 
2.    นางปรีดา พิพัฒน์ผล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ            กรรมการ 
3.  นางจุรีรัตน์  สุดใจ      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                           กรรมการ 

                     4.  นายปรวิัติ  รัตนบุรี         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ            กรรมการ 
  5.  นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        กรรมการ 
  6.  นายอภิสิทธิ์  นิระโส        เจ้าหน้าที่ไอซีที                                          กรรมการ 
                   7.  นางสิริพร  บัวจันทร์           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
                     8.  นางสาวสุฑา แดงขาว     นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ                

  ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ทีไ่ดร้ับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 

          สั่ง ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563       

 
                                                         (นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒ 

ที ่7/๒๕64 
               เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ เพ่ือบรรจุเข้า 
                       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

……………………………………………….. 

 ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
สูงสุด  และอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 37 และมาตรา 45 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ เพ่ือบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาติ ไกรแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
3. นายอัมพร ภาระพันธ์           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการ 

ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2  
4. นางจอมขวัญ นครไธสง        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                กรรมการ 

ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2  
5. นายสุวิทย์  ใจห้าว              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               กรรมการ 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
           6.  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                             กรรมการ 
           7.  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                      กรรมการ 
           8.  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                                 กรรมการ 

 9.  นางสิริพร บัวจันทร์        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป  
  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          สั่ง ณ วันที่  6  มกราคม พ.ศ. 2564 

                                                       
                                                         (นายสุรทิน  ทิพย์อักษร)                                                           
                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 


