
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 9 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

กลุ่มนโยบายและแผน 



 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1) 

(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563) 

 

 

 

 



แผน ผล แผน ผล

1 ศธ 04164-64-0021 การจ้างธุรการโรงเรียน กิจกรรมคืนครูให้

นักเรียน

งบ สพฐ.        8,352,000 8,352,000 5,158,800 1. การท าสัญญาจ้างและออกค าส่ังจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. การจ้างธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

	เม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ แจ้งโรงเรียนท่ีมีอัตราจ้างลูกจ้าง

ช่ัวคราวจัดท าสัญญาจ้าง ณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตรวจสอบ รวบรวมสัญญาจ้างเสนอผู้อ านวยการ ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงนามในสัญญาจ้าง และลงนามในค าส่ัง

จ้าง พร้อมแจ้งโรงเรียน/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ ลูกจ้างช่ัวคราว

ต่อไป โดยจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน(15,000) จ านวน 68 

อัตรา และ จ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน(9,000) จ านวน 112

 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

2 ศธ 04164-64-0022 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน งบบริหาร

เขต

           29,400 - - ตรวจสอบ ประเมินและให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานการเงิน 

การบัญชีของสถานศึกษา จ านวน 15 โรง

ได้ด าเนินการ จัดท าแนวการตรวจสอบ และจัดท าเคร่ืองมือ/

กระดาษท าการ ส าหรับใช้ในการตรวจสอบภายในภาค

สนาม เสร็จเรียบร้อยตามก าหนด (ก าหนดตรวจสอบภายใน

ภาคสนามวันท่ี 11 มกราคม 2564 - 24 กุมภาพันธ์2564

และ 5 สิงหาคม 2564 - 13 สิงหาคม 2564)

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางโชคดี ทองเกิด

โทร. 	0935794479

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ท่ีน าเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1

แผนการด าเนินงาน/รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รายไตรมาส



แผน ผล แผน ผล

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1

แผนการด าเนินงาน/รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รายไตรมาส

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจนโยบาย 

สพฐ. การเขียนโครงการ การรายงานผลการด าเนินงานท่ี

สอดคล้องกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(eMENSCR) และการจัดเตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ 2563 การจัดท ากรอบ

แนว ทางการพัฒนาคุณภาพ และการวิเคราะห์ ผลการ

ประเมินตัวช้ีวัดตาม แผนปฏิบัติราชการ (ARS) ผลการ

ประเมินตัวช้ีวัดตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติ ราชการ (KRS) และ มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

515,500              493,000          713,900งบบริหาร

เขต

สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  จัดท ากรอบแนวทางการพัฒนา

คุณภาพ และจัดท าแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ศธ 04164-64-00233 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจนโยบาย 

สพฐ. แบบการเขียนโครงการ การรายงานผลการด าเนินงานท่ี

สอดคล้องกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(eMENSCR) และการจัดเตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี 28

 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี 

เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรอง ผอ.สพป., ผอ.

กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรท่ีเข้าร่วม

ประชุมมีความรู้ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้รับทราบผลการบริหารจัดการของ สพป.สฎ.2 มี

ความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ.และความ

เช่ือมโยงของแผน 3 ระดับ

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดท า

กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพและการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพตาม

แผนปฏิบัติการ ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือวันท่ี 2-4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม 

เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัด

พังงา บุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป., 

ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 48 คน มี

ความรู้ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ 90 ผลท่ีได้รับ ได้กรอบ

แนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต

 2 ปีงบประมาณ 2564 ท้ัง 6 นโยบายมีตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและโครงการท่ีส าคัญ

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 22-24 ธันวาคม 2563 ณ 

ห้องประชุม โรงแรมบลูโซเทล อ่าวนาง กระบ่ี อ .เมือง จ.

กระบ่ี บุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ .สพป.

,ก.ต.ป.น.,ประธานเครือข่ายสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,ครู, ผอ.

กลุ่ม/หน่วยและบุคลากร ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 50 คน คิดเป็น

ร้อยละ 90 ผลท่ีได้รับ สพป.สฎ. 2 ได้ทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 3 ปี ผลท่ีได้รับ ได้วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ เป้าประสงค์ นโยบายและจุดเน้น กรอบแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพ ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน

นางศิริพร พลวิชัย

โทร. 0866869258



แผน ผล แผน ผล

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1

แผนการด าเนินงาน/รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รายไตรมาส

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจนโยบาย 

สพฐ. การเขียนโครงการ การรายงานผลการด าเนินงานท่ี

สอดคล้องกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(eMENSCR) และการจัดเตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการด าเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ 2563 การจัดท ากรอบ

แนว ทางการพัฒนาคุณภาพ และการวิเคราะห์ ผลการ

ประเมินตัวช้ีวัดตาม แผนปฏิบัติราชการ (ARS) ผลการ

ประเมินตัวช้ีวัดตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติ ราชการ (KRS) และ มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

515,500              493,000          713,900งบบริหาร

เขต

สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  จัดท ากรอบแนวทางการพัฒนา

คุณภาพ และจัดท าแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ศธ 04164-64-00233 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจนโยบาย 

สพฐ. แบบการเขียนโครงการ การรายงานผลการด าเนินงานท่ี

สอดคล้องกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(eMENSCR) และการจัดเตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี 28

 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี 

เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรอง ผอ.สพป., ผอ.

กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรท่ีเข้าร่วม

ประชุมมีความรู้ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้รับทราบผลการบริหารจัดการของ สพป.สฎ.2 มี

ความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ.และความ

เช่ือมโยงของแผน 3 ระดับ

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดท า

กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพและการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพตาม

แผนปฏิบัติการ ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือวันท่ี 2-4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม 

เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัด

พังงา บุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป., 

ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 48 คน มี

ความรู้ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ 90 ผลท่ีได้รับ ได้กรอบ

แนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต

 2 ปีงบประมาณ 2564 ท้ัง 6 นโยบายมีตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและโครงการท่ีส าคัญ

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 22-24 ธันวาคม 2563 ณ 

ห้องประชุม โรงแรมบลูโซเทล อ่าวนาง กระบ่ี อ .เมือง จ.

กระบ่ี บุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ .สพป.

,ก.ต.ป.น.,ประธานเครือข่ายสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,ครู, ผอ.

กลุ่ม/หน่วยและบุคลากร ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 50 คน คิดเป็น

ร้อยละ 90 ผลท่ีได้รับ สพป.สฎ. 2 ได้ทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 3 ปี ผลท่ีได้รับ ได้วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ เป้าประสงค์ นโยบายและจุดเน้น กรอบแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพ ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

กลุ่มนโยบายและแผน

นางศิริพร พลวิชัย

โทร. 0866869258



แผน ผล แผน ผล

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1

แผนการด าเนินงาน/รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รายไตรมาส

4 ศธ 04164-64-0024 การพัฒนาแนวทางการในการยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติ (O-NET)  โดยใช้ผลการทดสอบ 

O-NET เป็นฐาน

สถาบัน

ทดสอบ

ทาง

การศึกษา

แห่งชาติ

           27,650 14,850 16,280 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน วิธีการด าเนินงานใน

การยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติ (O-NET) โดยใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นฐาน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติสังเคราะห์วิธีการ ด าเนินงานในการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET)

1 . ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีการด าเนินงานในการยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียนใน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยใช้ผลการทดสอบ 

O-NET เป็นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 99 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 80 คน รอง ผอ.สพป.สฎ.2 จ านวน 1 คน 

ศึกษานิเทศก์ จ านวน 15 คน และคณะท างาน จ านวน 3 คน ในวันท่ี 9 

ธันวาคม 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 

2 ผลการด าเนินงาน ครูท่ีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 80 คน สามารถ

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ได้ทุกคน คิด

เป็นร้อยละ 100

2. ประชุมเชิงปฏิบัติสังเคราะห์วิธีการด าเนินงานในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ในการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 18 คน 

ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สฎ.2 จ านวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 15 คน 

และคณะท างาน จ านวน 2 คน กิจกรรมท่ี 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติสังเคราะห์

วิธีการด าเนินงานในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ ทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

 เขต 2 ด าเนินการ ในวันท่ี 18,21 ธันวาคม 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติการ จ านวน 16 คน สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ แนว

ทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

กลุ่มนิเทศฯ

น.ส.ศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ

โทร. 0936312787

5 ศธ 04164-64-0025 การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบ สพฐ.           680,000 68,000 0 การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนละ 17,000 บาท 	จ้างครูผู้ทรงคุณค่า จ านวน 4 อัตรา กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

6 ศธ 04164-64-0027 การจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไป

จัดการเรียนรวม

งบ สพฐ.        3,306,000             3,306,000 1,980,720 การท าสัญญาจ้างและออกค าส่ังจ้าง พ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียน

ท่ัวไปจัดการเรียนรวม อัตราค่าจ้างช่ัวคราว รายเดือน ๆ ละ 

9,000 บาท

1.จ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม (9000) 

จ านวน 72 คน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208



แผน ผล แผน ผล

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1

แผนการด าเนินงาน/รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รายไตรมาส

7 ศธ 04164-64-0028 การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งบ สพฐ.           757,400               757,400 	370,800 การท าสัญญาจ้างและออกค าส่ังจ้าง บุคลากรวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ เดือนละ 15,000 บาท

	- เม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ แจ้งโรงเรียนท่ีมีอัตราจ้าง

ลูกจ้างช่ัวคราวจัดท าสัญญาจ้าง ณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ตรวจสอบ รวบรวมสัญญาจ้างเสนอผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงนามในสัญญาจ้าง และลง

นามในค าสัง่ จ้าง พร้อมแจ้งโรงเรียน/กลุม่ บริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

ให้ลูกจ้างช่ัวคราวต่อไป โดยจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์จ านวน 8 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

8 ศธ 04164-64-0029 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

งบ สพฐ.       34,861,559           34,861,559 34,861,559 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี

 15 ปี)

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงิน

อุดหนุน ส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยครอบครัว

และสถานประกอบการ

1. 	โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ตามสัดส่วน

งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรจาก สพฐ.

2. ครอบครัวและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสถาน

ประกอบการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน ส าหรับผู้จัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานดยครอบครัวและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โดยสถาน ประกอบการ ตามสัดส่วนงบประมาณทีได้รับ

จัดสรรจากสพฐ.

กลุ่มนโยบายและแผน

นางณปภัช ชูประเสริฐ

โทร. 0611423338

9 ศธ 04164-64-0030 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

งบบริหาร

เขต

          137,000 137,000 137,000 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด

 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 270 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด

 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 เก่ียวกับ - ทิศทางการการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของประเทศ นโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ./

กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 จัด 1 คร้ัง วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ผลการ

ด าเนินงาน ร้อยละ 90 ของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการรับรู้และ

เข้าใจถึงแนวโน้มและ ทิศทางการการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศ นโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ./

กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

กลุ่มอ านวยการ

นางจรรยารักษ์ นิลเอก

โทร. 0813265687



แผน ผล แผน ผล

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1

แผนการด าเนินงาน/รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รายไตรมาส

10 29,830           29,830งบบริหาร

เขต

การพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้จากวิธี

ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

ศธ 04164-64-0031 การประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาด้วยการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และศึกษาดูงานส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ

จัดกิจกรรมประชุม / ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีมีวิธีท่ีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด าเนินการในรูปแบบ 

ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม และสรุปผล

การศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 2 มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

1. ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ มีความเข้าใจในการเรียนรู้จากการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

2. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับรู้บทบาทหน้าท่ี และวิธีการน าไปปฏิบัติงานได้ 

3. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากข้ึนไป (ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จ านวน 9 คน 

ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 1 คน ผู้บริหาร

สถานศึกษา จ านวน 5 คน บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 

คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน มีความเข้าใจในบทบาท

หน้าท่ี และการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ มีความ

เข้าใจ ความสัมพันธ์ มีขวัญและก าลังใจ )

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

น.ส.อัจฉรา ชุมวรฐายี

โทร. 0872728685



 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2) 

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

 

 

 



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1 ศธ 04164-64-0021 การจ้างธุรการโรงเรียน กิจกรรมคืนครู

ให้นักเรียน

งบ สพฐ.     8,352,000 6,084,000 5,158,800 6,084,000 5,833,650 รอจัดสรร

เพ่ิมเติม

รอจัดสรร

เพ่ิมเติม

1. การท าสัญญาจ้างและออกค าส่ังจ้างธุรการโรงเรียน 

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. การจ้างธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000

 บาท

	เม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ แจ้งโรงเรียนท่ีมีอัตรา

จ้างลูกจ้างช่ัวคราวจัดท าสัญญาจ้าง ณ ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบ รวบรวมสัญญาจ้างเสนอ

ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงนามใน

สัญญาจ้าง และลงนามในค าส่ังจ้าง พร้อมแจ้ง

โรงเรียน/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือ

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ ลูกจ้างช่ัวคราว

ต่อไป โดยจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน(15,000) 

จ านวน 68 อัตรา และ จ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน

(9,000) จ านวน 112 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

2 ศธ 04164-64-0022 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน งบบริหาร

เขต

        29,400 - - 14,700 8,600 - - 14,700 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  จ านวน  5

  โรง

1. ด าเนินการ จัดท าแนวการตรวจสอบและจัดท า

เคร่ืองมือกระดาษท าการ ส าหรับใช้ในการลง

ภาคสนามเสร็จเรียบร้อยตามก าหนด (ก าหนด

ตรวจสอบภายในภาคสนามวันท่ี 11 มกราคม 2564 -

 25 มีนาคม 2564 และ วันท่ี 5 สิงหาคม 2564 - 13

 สิงหาคม 2564 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 15 

โรงเรียน

2. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน 

ช่วงเวลาท่ีจะด าเนินการ เดือนพฤษภาคม 2564 - 

มิถุนายน 2564 สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนในสังกัด

 จ านวน 5 โรงเรียน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางโชคดี ทองเกิด

โทร. 	0935794479

3 ศธ 04164-64-0023 สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  จัดท ากรอบแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพ และจัดท าแผนปฏิบัติ

การ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

งบบริหาร

เขต

      713,900       493,000 515,500 - - - 220,900 - - กลุ่มนโยบายและแผน

นางศิริพร พลวิชัย

โทร. 0866869258

4 ศธ 04164-64-0024 การพัฒนาแนวทางการในการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการ

ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ 

(O-NET)  โดยใช้ผลการทดสอบ 

O-NET เป็นฐาน

สถาบัน

ทดสอบ

ทาง

การศึกษา

แห่งชาติ

        27,650 14,850 16,280 12,800 0 - - - - - ด าเนินการโครงการเสร็จส้ินแล้วในไตรมาส 1 กลุ่มนิเทศฯ

น.ส.ศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ

โทร. 0936312787

                                                                                      

ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.

64)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.

64)

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.64)
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.

64)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.

64)

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.64)

5 ศธ 04164-64-0025 การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบ สพฐ.       680,000 68,000 68,000 204,000 204,000 204,000 204,000 การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนละ 17,000 

บาท

	จ้างครูผู้ทรงคุณค่า จ านวน 4 อัตรา กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

6 ศธ 04164-64-0027 การจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไป

จัดการเรียนรวม

งบ สพฐ.     3,306,000     2,020,950 1,980,720 	2,020,950 1,985,585.80 รอจัดสรร

เพ่ิมเติม

รอจัดสรร

เพ่ิมเติม

การท าสัญญาจ้างและออกค าส่ังจ้าง พ่ีเล้ียงเด็กพิการ

โรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม อัตราค่าจ้างช่ัวคราว 

รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท

1 ด าเนินการจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไป

จัดการเรียนรวม อัตราค่าจ้างช่ัวคราวรายเดือน เดือน

ละ 9,000 บาท จ านวน 57 อัตรา 

2 ด าเนินการจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไป

จัดการเรียนรวม อัตราจ้างเหมาบริการเดือนละ 

9,000 บาท จ านวน 16 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

7 ศธ 04164-64-0028 การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

งบ สพฐ.       757,400       360,000 	370,800 360,000 370,800 รอจัดสรร

เพ่ิมเติม

รอจัดสรร

เพ่ิมเติม

การท าสัญญาจ้างและออกค าส่ังจ้าง บุคลากร

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เดือนละ 15,000 บาท

เม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ แจ้งโรงเรียนท่ีมีอัตรา

จ้างลูกจ้างช่ัวคราวจัดท าสัญญาจ้าง ณ ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบ รวบรวมสัญญาจ้างเสนอ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงนามใน

สัญญาจ้าง และลงนามในค าสังจ้าง พร้อมแจ้ง

โรงเรียน/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือ

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ลูกจ้างชัวคราว

ต่อไป โดยจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ จ านวน 8 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

8 ศธ 04164-64-0029 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

งบ สพฐ.   34,861,559   34,861,559 34,861,559 - 68,260,857 รอจัดสรร

เพ่ิมเติม

รอจัดสรร

เพ่ิมเติม

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(เรียนฟรี 15 ปี)

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบเงินอุดหนุน ส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยครอบครัวและสถานประกอบการ

3. สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน)

1. 	โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15

 ปี) ตามสัดส่วนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.

2. ครอบครัวและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสถาน

ประกอบการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน ส าหรับ

ผู้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวและจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสถาน ประกอบการ ตาม

สัดส่วนงบประมาณทีได้รับจัดสรรจากสพฐ.

3. นักเรียนยากจนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การเรียนการสอนตามสัดส่วนงบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรรจาก สพฐ.

กลุ่มนโยบายและแผน

นางณปภัช ชูประเสริฐ

โทร. 0611423338

9 ศธ 04164-64-0030 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

งบบริหาร

เขต

      137,000 137,000 137,000 - - - - - - - - กลุ่มอ านวยการ

นางจรรยารักษ์ นิลเอก

โทร. 0813265687
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.

64)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.

64)

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.64)

10 ศธ 04164-64-0031 การพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้จาก

วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

งบบริหาร

เขต

        29,830 29,830 - - - - - - - - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

น.ส.อัจฉรา ชุมวรฐายี

โทร. 0872728685

11 ศธ 04164-64-0034 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา

งบ สพฐ.         50,000 - -      50,000         50,000 - กิจกรรมหลัก 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน

- คัดเลือกโรงเรียนท่ีมีผลการประเมิน ITA ในระดับ AA

 เป็นโรงเรียนต้นแบบ

- จัดท าเอกสารคู่มือ แนวการด าเนินงานการประเมิน 

ITA ออนไลน์ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด

- จัดท าเคร่ืองมือในการวัดพฤติกรรมความซ่ือสัตย์

สุจริตให้แก่โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้

กิจกรรมหลัก 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเว็ปไซต์

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะรองรับการประเมิน ITA 

ออนไลน์ของสถานศึกษา

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินกิจกรรมภายใต้

โครงการฯ

- แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ 

ระดับเครือข่าย

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน

ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะการ

นิเทศแบบพบกลุ่มเป็นรายอ าเภอ โดยมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้

โครงการฯ การจัดการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรต้าน

ทุจริต และการลงมือปฏิบัติการจัดท าเว็ปไซต์เปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะรองรับการประเมิน ITA ออนไลน์

ของสถานศึกษา ประกอบด้วยวิทยากรทีมงาน

ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับทีมงาน ICT โดยใช้วิธีการ

บรรยายให้ความรู้ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และลงมือ

ปฏิบัติ ในระหว่างวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 

2564 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จ านวน 345 คน

กลุ่มนิเทศฯ

นางวิภาวดี ไตรรัตน์

โทร. 0935818964

12 ศธ 04164-64-0035 สร้างวินัยและจิตส านึกพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมและจัดการขยะใน

สถานศึกษา

งบบริหาร

เขต

52,800 - - - - - 52,800 - - กลุ่มส่งเสริมฯ

นางกนกพัชร ณ นคร

โทร.	089 08744588

13 ศธ 04164-64-0036 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษา

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน

งบบริหาร

เขต

38,450 - - - - - 38,450 - - กลุ่มส่งเสริมฯ

นางกนกพัชร ณ นคร

โทร.	089 08744588

14 ศธ 04164-64-0037 สร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยความ

ร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก

ภาคส่วน

งบบริหาร

เขต

6,500 - - - - 6,500 - - - กลุ่มส่งเสริมฯ

นางปัทมา แพเร่ือง

โทร.081 8954087

15 ศธ 04164-64-0038 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน งบบริหาร

เขต

งบ สพฐ.

        65,000 - - - - -    65,000 - - กลุ่มส่งเสริมฯ

นางประนอม โอมาก

โทร.0897311865
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.

64)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.

64)

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.64)

16 ศธ 04164-64-0039 ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งบบริหาร

เขต

93,300 - - 93,300 - - - 1. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างระบบและกลไกการ

บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ

ประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

2. จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

3. จัดกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมิน

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ยังไม่ได้ด าเนินงาน เน่ืองจากโครงการน้ี เป็นโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จึงต้องรอผลการ

พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564

กลุ่มนิเทศฯ

นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์

โทร.081-5970018

17 ศธ 04164-64-0040 การน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู่

การปฏิบัติในสถานศึกษา

งบบริหาร

เขต

        17,200 - - - - -    17,200 - - กลุ่มส่งเสริมฯ

นายจีรายุ ไชยเชียงของ

โทร.088-7524650

18 ศธ 04164-64-0041 พัฒนาศักยภาพการอ่าน การเขียน

เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

งบบริหาร

เขต

        50,000 - - - -     50,000 - - - กลุ่มนิเทศฯ

นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย

โทร.0853545469

19 ศธ 04164-64-0042 จัดต้ังศูนย์ส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา และพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล

งบบริหาร

เขต

53,060 - - - - 16,300 36,760 - - กลุ่มนิเทศ

นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ

โทร. 0809978793

20 ศธ 04164-64-0043 พัฒนาห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา

และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษา

ตามกรอบการพัฒนาทางด้านภาษา 

(CEFR)

งบบริหาร

เขต

150,000 - - 19,600 - 123,200 7,200 กิจกรมหลักท่ี 1 การพัฒนาห้องเรียนพิเศษใน

สถานศึกษา

1.1ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการ

พัฒนาห้องเรียนพิเศษ 

กิจกรรมหลักท่ี 2การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษา

ตามกรอบการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)  

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

(Communicative approach) 

ยังไม่ได้ด าเนินงาน เน่ืองจากโครงการน้ี เป็นโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จึงต้องรอผลการ

พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564

กลุ่มนิเทศฯ

นางมณีรัตน์ อินทร์คง

โทร. 0895385568
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.

64)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.

64)

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.64)

21 ศธ 04164-64-0044 สร้างและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

งบบริหาร

เขต

1,193,250 - - 37,350 - 169,500 986,400 กิจกรรมหลักท่ี 1 สรรหาและเลือกสรรพนักงาน

ราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างจากเงินงบประมาณ 

1.1 การสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ทุกกรณี

1.2 การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว 

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

2.4 การพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

2.5 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือรับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ

ยังไม่ได้ด าเนินงาน เน่ืองจากโครงการน้ี เป็นโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จึงต้องรอผลการ

พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564

กลุ่มบุคคล

นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว

โทร.0935799063

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

น.ส.อัจฉรา ชุมวรฐายี

โทร. 0872728685

22 ศธ 04164-64-0045 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

งบบริหาร

เขต

งบ สพฐ.

115,000 - - 34,850 - 15,375 64,775 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาระบบการนิเทศเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

1.2 การนิเทศแบบรายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนากระบวนการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ี

เป็นฐาน

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์แนวทางการ

พัฒนากระบวนการด าเนินงานขององค์คณะบุคคลใน

การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ

ราษฎร์ธานี เขต 2

กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ยังไม่ได้ด าเนินงาน เน่ืองจากโครงการน้ี เป็นโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จึงต้องรอผลการ

พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564

กลุ่มนิเทศฯ

นางมณีรัตน์ อินทร์คง

โทร. 0895385568
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี รหัสโครงการ ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.

64)

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.

64)

ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 2  (ม.ค.-มี.ค.64)

23 ศธ 04164-64-0046 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรู้

และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

งบบริหาร

เขต

140,000.0    - - 59,000 - 81,000 - กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการและ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

1.1 อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการ

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

2.1 ประสานงานและช้ีแจงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ

แจ้งครูผู้ช่วยได้ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา การ

จัดท าหน่วยการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

2.2ประชุมวางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

2.4ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนา

ดุลยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี

 21

ยังไม่ได้ด าเนินงาน เน่ืองจากโครงการน้ี เป็นโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จึงต้องรอผลการ

พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564

24 ศธ 04164-64-0047 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร

จัดการส านักงานและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ

งบบริหาร

เขต

1,079,300 - - - - 1,065,800 13,500 - - กิจกรรมหลักท่ี 1 

กลุ่มอ านวยการ

นางจรรยารักษ์ นิลเอก

โทร.081 326 5687

กิจกรรมหลักท่ี 2

กลุ่ม ICT

นายวิเชียร  ช่วยหนู  

โทร. 095 365 0820

25 ศธ 04164-64-0048 การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน ปี

การ 2563

งบ สพฐ. 147,460 - - 147,460 147,460 - - 1.การประเมินด้านการอ่านนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี 1

2.การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาท่ี

 3

1. ผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการ

อ่านของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สูง

กว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา

2. 	ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ัน

ประถมศึกษาท่ี 3 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สูงกว่าปีการศึกษา

ท่ีผ่านมา

กลุ่มนิเทศ

นางสาวนุชจิรา แดงวันสี

โทร.0622317636
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รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3) 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

 



ช่ือโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1 ศธ 

04164-64-

0021

การจ้างธุรการโรงเรียน 

กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน

*นอกแผน แต่ต้องน าเข้าข้อมูลใน

ระบบ eMENSCR

งบ สพฐ.   24,336,000 6,084,000 5,158,800 6,084,000 5,833,650 6,084,000 5,944,875 6,084,000 1. การท าสัญญาจ้างและออกค าส่ังจ้างธุรการโรงเรียน

 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. การจ้างธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 

เดือนละ 9,000 บาท

เม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ แจ้งโรงเรียนท่ีมี

อัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจัดท าสัญญาจ้าง ณ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบ 

รวบรวมสัญญาจ้างเสนอผู้อ านวยการ ส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงนามในสัญญาจ้าง และลง

นามในค าส่ังจ้าง พร้อมแจ้งโรงเรียน/กลุ่ม

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือด าเนินการ

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ ลูกจ้างช่ัวคราวต่อไป

 โดยจ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน(15,000) 

จ านวน 65 อัตรา และ จ้างเจ้าหน้าท่ีธุรการ

โรงเรียน(9,000) จ านวน 107 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

2 ศธ 

04164-64-

0022

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน งบบริหาร

เขต

        29,400               -               -   14,700 8,600 - 4,300 14,700             -   ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  จ านวน 

 5  โรง

ตรวจสอบภาคสนาม การด าเนินงานโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  จ านวน 

 5  โรง ระหว่างวันท่ี 17 ถึง 24 มิถุนายน 

2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววิลาวัลย์  พูนมาตร

โทร. 0810808019

3 ศธ 

04164-64-

0023

สรุปผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดท า

กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

และจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  จัดท ากรอบแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพ และจัดท าแผนปฏิบัติ

การ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

งบบริหาร

เขต

      713,900       493,000 515,500 - - - 220,900 - - กลุ่มนโยบายและแผน

นางศิริพร พลวิชัย

โทร. 0866869258

4 ศธ 

04164-64-

0024

การพัฒนาแนวทางการในการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการ

ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ 

(O-NET)  โดยใช้ผลการทดสอบ 

O-NET เป็นฐาน

*นอกแผน แต่ต้องน าเข้าข้อมูลใน

ระบบ eMENSCR

สถาบัน

ทดสอบ

ทาง

การศึกษา

แห่งชาติ

        27,650 14,850 16,280 12,800 0 - - - - - ด าเนินการโครงการเสร็จส้ินแล้ว

ในไตรมาส 1

กลุ่มนิเทศฯ

น.ส.ศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ

โทร. 0936312787

5 ศธ 

04164-64-

0025

การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน *นอกแผน แต่ต้องน าเข้าข้อมูลใน

ระบบ eMENSCR

งบ สพฐ.       680,000 68,000 68,000 204,000 204,000 204,000 68,000 204,000 การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนละ 17,000 

บาท

จ้างครูผู้ทรงคุณค่า จ านวน 4 อัตรา กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 -30 มิถุนายน 2564) ท่ีน าเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ท่ี
รหัส

โครงการ

ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน

ในระบบ eMENSCR
แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)
ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
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ช่ือโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี
รหัส

โครงการ

ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน

ในระบบ eMENSCR
แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)
ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

6 ศธ 

04164-64-

0027

การจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียน

ท่ัวไปจัดการเรียนรวม

*นอกแผน แต่ต้องน าเข้าข้อมูลใน

ระบบ eMENSCR

งบ สพฐ.     8,083,800    2,020,950   1,980,720    2,020,950   1,985,585.80   2,020,950  2,018,032.26    2,020,950 การท าสัญญาจ้างและออกค าส่ังจ้าง พ่ีเล้ียงเด็กพิการ

โรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม อัตราค่าจ้างช่ัวคราว 

รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท

1 ด าเนินการจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียน

ท่ัวไปจัดการเรียนรวม อัตราค่าจ้างช่ัวคราว

รายเดือน เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 57 

อัตรา 

2 ด าเนินการจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการโรงเรียน

ท่ัวไปจัดการเรียนรวม อัตราจ้างเหมาบริการ

เดือนละ 9,000 บาท 

จ านวน 16 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

7 ศธ 

04164-64-

0028

การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

*นอกแผน แต่ต้องน าเข้าข้อมูลใน

ระบบ eMENSCR

งบ สพฐ.     1,440,000       360,000 	370,800 360,000 370,800     360,000 375,000      360,000 การท าสัญญาจ้างและออกค าส่ังจ้าง บุคลากร

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เดือนละ 15,000 บาท

เม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ แจ้งโรงเรียนท่ีมี

อัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจัดท าสัญญาจ้าง ณ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรวจสอบ 

รวบรวมสัญญาจ้างเสนอผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงนามใน

สัญญาจ้าง และลงนามในค าสังจ้าง พร้อมแจ้ง

โรงเรียน/กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนให้ลูกจ้างชัวคราวต่อไป โดยจ้าง

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จ านวน 8 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.อ าไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

8 ศธ 

04164-64-

0029

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

*นอกแผน แต่ต้องน าเข้าข้อมูลใน

ระบบ eMENSCR

งบ สพฐ.  103,130,648   34,861,559 34,861,559   68,269,089     16,054,680             -      44,438,927  12,129,750

*รอจัดสรร

เพ่ิมเติม

            -   1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(เรียนฟรี 15 ปี)

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบเงินอุดหนุน ส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยครอบครัวและสถานประกอบการ

3. สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน)

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 

15 ปี) ตามสัดส่วนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก 

สพฐ. (กรณีน้ีได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตาม

วงเงินงบประมาณรายการค่าหนังสือให้สถานศึกษา

ยืมเงินจากงบเงินอุดหนุนรายการกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนมาใช้เป็นล าดับแรกก่อน สพฐ.คงค้างจัดสรร 

12,129,750 บาท)

2. ครอบครัวและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสถาน

ประกอบการ ได้รับงบประมาณสนับสนุน ส าหรับ

ผู้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวและจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสถาน ประกอบการ ตาม

สัดส่วนงบประมาณทีได้รับจัดสรรจากสพฐ.

3. นักเรียนยากจนทุกคนได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนตามสัดส่วนงบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรรจาก สพฐ.

กลุ่มนโยบายและแผน

นางณปภัช ชูประเสริฐ

โทร. 0611423338

9 ศธ 

04164-64-

0030

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

งบบริหาร

เขต

      137,000 137,000 137,000 - - - - - - - ด าเนินการโครงการเสร็จส้ินแล้ว

ในไตรมาส 1

กลุ่มอ านวยการ

นางจรรยารักษ์ นิลเอก

โทร. 0813265687
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ช่ือโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี
รหัส

โครงการ

ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน

ในระบบ eMENSCR
แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)
ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

10 ศธ 

04164-64-

0031

การพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้

จากวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

การพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรู้จาก

วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

งบบริหาร

เขต

        29,830 29,830 22,830 - - - - - - - ด าเนินการโครงการเสร็จส้ินแล้ว

ในไตรมาส 1

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

น.ส.อัจฉรา ชุมวรฐายี

โทร. 0872728685

11 ศธ 

04164-64-

0034

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา

งบ สพฐ.         50,000 - -        50,000           50,000 - - - - - ด าเนินการโครงการเสร็จส้ินแล้ว

ในไตรมาส 2

กลุ่มนิเทศฯ

นางวิภาวดี ไตรรัตน์

โทร. 0935818964

12 ศธ 

04164-64-

0035

สร้างวินัยและจิตส านึกพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมและจัดการขยะใน

สถานศึกษา

สร้างวินัยและจิตส านึกพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมและจัดการขยะใน

สถานศึกษา

งบบริหาร

เขต

52,800 - - - - - 52,800 - - กลุ่มส่งเสริมฯ

นางกนกพัชร ณ นคร

โทร.	089 08744588

13 ศธ 

04164-64-

0036

เพ่ิมศักยภาพนักเรียนและ

สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน

เพ่ิมศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษา

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน

งบบริหาร

เขต

38,450 - - - - -  - 38,450 ปรระชาสัมพันธ์และแจ้งปฏิทินการด าเนินงานให้

สถานศึกษาในสังกัดและสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินทราบ

อยู่ระหว่างการด าเนินการ ได้ปรระชาสัมพันธ์

และแจ้งปฏิทินการด าเนินงานให้สถานศึกษา

ในสังกัดและสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินทราบ 

(ยังไม่ได้ใช้งบประมาณในไตรมาส 3)

กลุ่มส่งเสริมฯ

นางกนกพัชร ณ นคร

โทร.	089 08744588

14 ศธ 

04164-64-

0037

สร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วย

ความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้มีส่วน

เก่ียวข้องทุกภาคส่วน

สร้างโอกาสทางการศึกษา ด้วยความ

ร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุก

ภาคส่วน

งบบริหาร

เขต

6,500 - - - - 6,500 - - ประชุมเสวนา 8 เครือข่าย เพ่ือระดมความคิดเห็น

และความร่วมมือในการติดตามเด็กเข้าเรียน รณรงค์

การเรียนต่อ และลดอัตราการออกกลางคัน

ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักเรียน โรงเรียน

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ออก

กลางคัน และอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค 19 (Covid - 19) 

จึงไม่สามารถจัดประชุมเสวนาตามโครงการได้

กลุ่มส่งเสริมฯ

นางปัทมา แพเร่ือง

โทร.081 8954087
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ช่ือโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี
รหัส

โครงการ

ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน

ในระบบ eMENSCR
แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)
ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

15 ศธ 

04164-64-

0038

1. เสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งบ สพฐ.         15,000 - - - - - 11,280        15,000 เสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 - การเย่ียมบ้านนักเรียน จ านวน 4 หลัง

 - สถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการและ

ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเต็ม

รูปแบบ ผ่านการประเมิน  1  โรง

 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

โดยเฉพาะนักเรียนท่ีต้องการช่วยเหลือเป็น

กรณีพิเศษ ได้รับการเย่ียมบ้าน และแก้ปัญหา

ได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและ

ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือได้อย่างเต็ม

รูปแบบ

กลุ่มส่งเสริมฯ

นางประนอม โอมาก

โทร.0897311865

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

และโรคทางจิตเวช (50,000)

งบบริหาร

เขต

        50,000               -               -                 -                   -               -                   -          50,000 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้างความรู้

ความเข้าใจพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ

โรคทางจิตเวช

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและโรคทางจิตเวช นโยบายของ

หน่วยงานของวิทยากร ท่ีเชิญมาในการอบรม

ไม่สามารถมาให้ความรู้ในการอบรมได้

เน่ืองจากวิทยากรออกปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี

ไม่ได้ ก าลังรอการพิจารณาในท่ีประชุมอีกคร้ัง

กลุ่มส่งเสริมฯ

นางสาวสุทิดา บัวแก้ว

โทร.0806999207

16 ศธ 

04164-64-

0039

ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งบบริหาร

เขต

93,300 - - 93,300 - - 28,350 - 1. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างระบบและกลไกการ

บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ

การประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

2. จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. จัดกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมิน

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา” 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนละ  1  คน  ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน

หรือครูวิชาการ  โรงเรียนละ 1  คน  รวม

โรงเรียนละ 2  คน  ได้ด าเนินการจัดประชุม

รูปแบบปกติ  เม่ือวันท่ี  7-8 เมษายน 2564 ณ

 ห้องไชยชนะวดี  ในอ าเภอท่าชนะและอ าเภอ

ไชยา    และจัดการประชุมรูปแบบทางไกล ใน

วันท่ี 13  พฤษภาคม  2564  ให้กับผู้บริหาร

สถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพหรือครูวิชาการ ท่ีเหลืออีก 6  อ าเภอ 

ได้แก่  อ าเภอพุนพิน, คีรีรัฐนิคม, บ้านตาขุน, 

พนม, ท่าฉาง  และวิภาวดี (ก าลังด าเนินการอีก 

2 กิจกรรม)

กลุ่มนิเทศฯ

นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์

โทร.081-5970018

17 ศธ 

04164-64-

0040

การน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10

 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

การน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู่

การปฏิบัติในสถานศึกษา

งบบริหาร

เขต

        17,200 - - - - -        17,200 1. จัดส่งแนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษาให้สถานศึกษาจ านวน 180 โรง

โรงเรียนในสังกัดยังไม่เปิดภาคเรียน จึงไม่

ด าเนินโครงการได้ เพราะเป็นโครงการท่ีต้อง

ลงติดตามโรงเรียนในช่วงขณะการเรียนการ

สอน

กลุ่มส่งเสริมฯ

นายจีรายุ ไชยเชียงของ

โทร.088-7524650

การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง

นักเรียน
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ช่ือโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี
รหัส

โครงการ

ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน

ในระบบ eMENSCR
แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)
ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

18 ศธ 

04164-64-

0041

พัฒนาศักยภาพการอ่าน การเขียน

เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

พัฒนาศักยภาพการอ่าน การเขียน

เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

งบบริหาร

เขต

        50,000 - - - -       50,000 - 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมเร่ืองการ

อ่าน การเขียนเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการอ่าน การ

เขียนโดยใช้ส่ือ/นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี

 21

ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (Covid - 19)  ซ่ึงไม่สามารถ

จัดการประชุมได้และจะด าเนินการในรูปแบบ

การจัดการประชุมโดยใช้วิธิการออนไลน์

กลุ่มนิเทศฯ

นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย

โทร.0853545469

19 1. จัดต้ังศูนย์ส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงาน

เขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสุ

ราษฎร์ธานี เขต 2

งบบริหาร

เขต

13,060 - - - - - - 13,060 จัดต้ังศูนย์ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ของส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี เขต 2

1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดรูปแบบของศูนย์

ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (Covid - 19)  จะมีการเปล่ียน

รูปแบบการจัดการประชุมโดยใช้ระบบ

ออนไลน์ ประมาณเดือนสิงหาคม

กลุ่มนิเทศ

นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ

โทร. 0809978793

2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาทางไกล

งบบริหาร

เขต

40,000 - - - - 16,300 - 23,700 2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล

2.1 ประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมส าหรับการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาทางไกล

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาทางไกล

2.5 ประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อมส าหรับการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูในการใช้

งาน National Digital Learning Platform (DEEP) 

ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส

2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูใน

การใช้งาน National Digital Learning Platform 

(DEEP) ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส

ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (Covid - 19)  จะมีการเปล่ียน

รูปแบบการจัดการประชุมโดยใช้ระบบ

ออนไลน์ ประมาณเดือนสิงหาคม

กลุ่มนิเทศ

นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ

โทร. 0809978793

1. การพัฒนาห้องเรียนพิเศษใน

สถานศึกษา

งบบริหาร

เขต

100,000 - - 1.2 ศึกษาดูงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ 

1.3ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

ของครูผู้สอนและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือการจัดการเรียนการ

สอนห้องเรียนพิเศษ 

1.4 การปฏิบัติการนิเทศติดตาม  ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา

ยุติโครงการเน่ืองจากลักษณะกิจกรรมไม่

สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 

2564 

กลุ่มนิเทศฯ

นางมณีรัตน์ อินทร์คง

โทร. 0895385568

20

จัดต้ังศูนย์ส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา และ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาทางไกล

ศธ 

04164-64-

0042

พัฒนาห้องเรียนพิเศษใน

สถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอนภาษาตามกรอบการ

พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)

ศธ 

04164-64-

0043
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ช่ือโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี
รหัส

โครงการ

ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน

ในระบบ eMENSCR
แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)
ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

2. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษา

ตามกรอบการพัฒนาทางด้านภาษา 

(CEFR)

งบบริหาร

เขต

50,000 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์แนวทางการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Communicative 

approach)

2.4 ประชุมปฏิบัติการวางแผนการด าเนินงานจัดท าคู่มือ

นิเทศและชุดนิเทศ

2.5 ประชุมนิเทศติดตามแบบพบกลุ่ม

2.6 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการ

ส่ือสาร(Communicative Approach

2.7 ประชุมวางแผนประชุมการประชุมปฏิบัติการการจัดการ

เรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารตามกรอบอ้างอิง

ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

2.8 ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือ

การส่ือสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ

สหภาพยุโรป (CEFR)

ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (Covid - 19)  จึงไม่สามรถ

จัดการประชุมได้

กลุ่มนิเทศฯ

นางสาววนิดา สุวรรณสินธ์ุ

โทร. 0805789795

1. สรรหาและเลือกสรรพนักงาน

ราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างจาก

เงินงบประมาณ

งบบริหาร

เขต

- - 1.1 การสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ทุกกรณี

1.2 การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว 

อยู่ระหว่างด าเนินการ กลุ่มบุคคล

นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว

โทร.0935799063

พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

งบบริหาร

เขต

           7,975 2.1 การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัดท่ีรับการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลและ

ยกย่องเชิดชูเกียรติมีความรู้ความเข้าใจ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

(OBEC AWRDS) ระดับภูมิภาค คร้ังท่ี 10 

จ านวน 33 ผลงาน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

น.ส.อัจฉรา ชุมวรฐายี

โทร. 0872728685

22 ศธ 

04164-64-

0045

เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1 พัฒนาระบบการนิเทศเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

งบบริหาร

เขต

50,000 - - 30,600 - 18,000 - 1,400 - 1.2 การนิเทศแบบรายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน

ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (Covid - 19)

กลุ่มนิเทศฯ

นางมณีรัตน์ อินทร์คง

โทร. 0895385568

 2. พัฒนากระบวนการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน

งบบริหาร

เขต

50,000 - - 4,250 - 40,650 - 5,100 - 2.2ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม

 ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี เขต 2

2.3ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ท่ี

เก่ียวข้อง ในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 2

ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากอยู่ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (Covid - 19)

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา (นอกแผน)

งบ สพฐ. 15,000 3.1 การประชุมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจ อยู่ระหว่างการด าเนินการและข้ันตอนในการ

ด าเนินการยังไม่ได้ใช้งบประมาณในไตรมาส 3

20

ศธ 

04164-64-

0044

21 สร้างและพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาห้องเรียนพิเศษใน

สถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอนภาษาตามกรอบการ

พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)

ศธ 

04164-64-

0043
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ช่ือโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี
รหัส

โครงการ

ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน

ในระบบ eMENSCR
แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)
ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

1. เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ

และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ระดับปฐมวัย

งบบริหาร

เขต

50,000        - - 59,000 - 81,000 6,310 - กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ

และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

1.1 อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการ

1.2 อบรมปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพครูปฐมวัยด้าน

การบูรณาการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

2.3ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

2.5นิเทศติดตาม

กิจกรรมท่ี1 ครูปฐมวัยร้อยละ 89.00  รับรู้ 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และ

การประเมินพัฒนาการ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในระดับ

มากถึงมากท่ีสุด

โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

เต็มตามศักยภาพ และได้รับการยอมรับจาก

ผู้ปกครองและชุมชน

เด็กปฐมวัยร้อยละ 90.55 มีผลการประเมิน

พัฒนาการท้ัง 4 ด้านในระดับดี ( เด็กปฐมวัย 

จ านวน 5,595 คน จาก จ านวนเต็ม 6,179 คน 

กิจกรรมท่ี 2  ยังไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากอยู่

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา (Covid - 19)

กลุ่มนิเทศฯ

นางปรวีณ  เลิศสุข

โทร. 094 584 1168

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

งบบริหาร

เขต

90,000        

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร

จัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ

งบบริหาร

เขต

1,065,800 - - - - 1,065,800 84,000              -               -   กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

1.การประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด

2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนในสังกัด

3.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563

4.พัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอ้ือในการปฏิบัติงาน(เติมรักษ์

ส านักงานด้วยกิจกรรม 5+1 ส)

5. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน สพท.

6.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานเขตพ้ืนท่ี

7.พัฒนาองค์กร

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรในสังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

และประสิทธิภาพ เก่ียวกับ

- การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อนโยบาย

และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/กระทรวงศึกษาธิการ

และรัฐบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 จัด 1 คร้ัง  วันท่ี  2  เมษายน  2564 ณ  

โรงแรมบรรจงบุรี  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี

กลุ่มอ านวยการ

นางจรรยารักษ์ นิลเอก

โทร.081 326 5687

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ

งบบริหาร

เขต

13,500             -                   -   13,500 - - กลุ่ม ICT

นายวิเชียร  ช่วยหนู  

โทร. 095 365 0820

25 ศธ 

04164-64-

0048

การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน 

ปีการ 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน ปี

การ 2563

งบ สพฐ. 147,460 - - 147,460 147,460 - - - - กลุ่มนิเทศ

นางสาวนุชจิรา แดงวันสี

โทร.0622317636

23

24 ศธ 

04164-64-

0047

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหาร

จัดการส านักงานและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ

เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ

เรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

ศธ 

04164-64-

0046
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ช่ือโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ท่ี
รหัส

โครงการ

ช่ือโครงการ / การด าเนินงาน

ในระบบ eMENSCR
แหล่งเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใช้จ่าย/ผลการเบิกจ่าย  (บาท)
ไตรมาส 3 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

26 ศธ 

04164-64-

0049

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ

ไทย  ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ  

 2564

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ   2564

งบ สพฐ. 15,000       15,000          15,000     กิจกรรมท่ี 1  อบรมปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน ใน 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

กิจกรรมท่ี 4 ประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน

 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมท่ี 1 อบรมปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน ใน 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

1) ส ารวจผู้ไม่เคยผ่านการอบรม ข้ัน 1,2 เร่ืองน้ า

และอากาศ ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

2) ประชุมวางแผน  แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงานตามโครงการ

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองน้ าและ

อากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ

ไทย ระดับปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2564

4) รายงานสรุปผลการอบรม

กิจกรรมท่ี4 ประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตรา

พระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

1)ประชุมวางแผน  แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงานตามโครงการ

กลุ่มนิเทศ

นางสาวบุบผา  พรมหลง

โทร.0854755550

27 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ 

และตรวจสอบความถูกต้องแบบ

รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (ปพ.๓)

งบ สพฐ.         20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ

นางกนกพัชร ณ นคร

โทร.	089 08744588
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  

  ไตรมาสที่ 1    ไตรมาสที่ 2              ไตรมาสที่ 3           ไตรมาสที่ 4 

  (ตุลาคม – ธันวาคม 63)     (มกราคม – มีนาคม 64)     (เมษายน – มิถุนายน 64)      (กรกฎาคม – กันยายน 64) 

 

1.ชื่อโครงการ/การดำเนินงาน           

2.กลุ่มท่ีรบัผิดชอบโครงการ/การดำเนินงาน          

3.ผู้รับผิดชอบโครงการ/การดำเนินงาน          

4.งบประมาณโครงการ/การดำเนินงาน          

5.งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง           

6.สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน (เช่น ปรับโครงการ/กิจกรรม,กลุ่มเป้าหมายลดลง เป็นต้น)

              

7.สรุปผลการดำเนินงาน  

    7.1 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/การดำเนินงาน รายไตรมาส (กรณีโครงการที่ดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น)  

  1) ความก้าวหน้าของกิจกรรม ในไตรมาสนี้ (รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม 

ตามท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงาน/ข้อเสนอโครงการ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว พร้อมทั้งระบุช่วงเวลา

และสถานที่ดำเนินการ)           

             

             

              

  2) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในไตรมาสนี้ (ถ้ามี)     

             

             

              

  3) แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานในไตรมาสนี้ (ถ้ามี)    
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 7.2 รายงานสรุปผล โครงการ/การดำเนินงาน (กรณีดำเนินการเสร็จสิ้น โดยสรุปวิธีการทำงาน และ ผลของ

การดำเนินงาน) 

  1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  (รายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงผลผลิตที่ระบุไว้

ในแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงาน/ข้อเสนอโครงการ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว)    

             

              

  2) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (รายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ที่ระบุไว้

ในแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงาน/ข้อเสนอโครงการ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว)    

             

              

  3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ (รายงานให้สอดคล้องกับดัชนีวัดความสำเร็จที่ระบุไว้ใน

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานการดำเนินงาน/ข้อเสนอโครงการ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว)     

             

              

  4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน (รายงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ที่ระบุไว้

ในแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงาน/ข้อเสนอโครงการ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เป็นอย่างน้อย)   

             

             

              

8.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (ถ้ามี)      

             

             

              

9.แนวทางการนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการจัดโครงการ/การดำเนินงาน ในครั้งต่อไป  (ถ้ามี)  

             

              

10.รูปภาพกิจรรม (รูปภาพไม่น้อยกว่า 3 ภาพ)        

              


