
 
 

 

แผนการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน/โครงการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

กลุมนโยบายและแผน 



แผนการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน/โครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6(7) กำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ มาตรา 9(3) สวนราชการตองจัดใหมี 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กำหนด มาตรา 20 เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายใน 

สวนราชการเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ใหสวนราชการกำหนดเปาหมายแผนการทำงาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และ งบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพร 

ใหขาราชการและประชาชนทราบท่ัวกัน  

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ตามภารกิจของสำนักงาน ใหเช่ือมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายหลักของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2564 – 2565 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และใชเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนนำนโยบายและจุดเนนไปสูการปฏิบัติ 

การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการเบิกจายตลอด ปงบประมาณใหบรรลุผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  จึงจัดทำแผนกำกับติดตาม\

การดำเนินงาน/โครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน เพื่อใหผูท่ีรับผิดชอบโครงการ สามารถดำเนินการไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค  

1. เพื่อกำกบั ติดตาม รวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพื่อใหทราบผล ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมตาง ๆ ซึ่ง จะนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะตอไป  

3. เพื่อนำขอมูลไปพัฒนางาน/โครงการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

4. เพื่อใหงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เปาหมาย  

1. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม / งาน /โครงการท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / งาน /โครงการท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 



วิธีการดำเนินงาน  

1. พิจารณางาน /โครงการท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. จัดทำปฏิทินกำหนดภารกิจติดตาม ประเมินผลและรายงาน  

3. แจงทุกกลุม และผูรับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

4. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินท่ีกำหนด  

5. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

ระยะเวลาดำเนินการ   

- ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) รวม 4 ไตรมาส/ป  

ไตรมาสท่ี 1 ผลการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563  

ไตรมาสท่ี 2 ผลการดำเนินงานเดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564  

ไตรมาสท่ี 3 ผลการดำเนินงานเดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564  

ไตรมาสท่ี 4 ผลการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564  

ผูรับผิดชอบ  

งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

  



ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรมท่ีดำเนินงาน ระยะเวลา ผูใหขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

1 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- แบบติดตามท่ีกำหนด  

- ผูรับผิดชอบรายงานขอมูล  

- สงแบบรายงาน 

- สงแบบรายงาน ไตรมาส 1 – 4 

ไตรมาส 1 ภายในวันท่ี 5 มกราคม 2564 

ไตรมาส 2 ภายในวันท่ี 5 เมษายน 2564  

ไตรมาส 3 ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

ไตรมาส 4 ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2 รวบรวมขอมูล  

- ผูรวบรวมแบบรายงาน ไตรมาส 1 – 4 

ไตรมาส 1 ภายในวันท่ี 10 มกราคม 2564 

ไตรมาส 2 ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2564  

ไตรมาส 3 ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 

ไตรมาส 4 ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2564 

กลุมนโยบายและแผน งานติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน 

3 สรุปผล/รายงานผล 

- รายงานสรปุกิจกรรมของโครงการ  

- รายงานผลตอผูท่ีเกี่ยวของ 

ไตรมาส 1 ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2564 

ไตรมาส 2 ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2564  

ไตรมาส 3 ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

ไตรมาส 4 ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

กลุมนโยบายและแผน งานติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ

1 ศธ 04164-64-0021 การจางธุรการโรงเรียน กิจกรรมคืนครูใหนักเรียน การจางธุรการโรงเรียน กิจกรรมคืนครูใหนักเรียน งบ สพฐ.    8,352,000 8,352,000 รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

/ / / / กลุมบริหารงานบุคคล

น.ส.อําไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

2 ศธ 04164-64-0022 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน งบบริหารเขต        29,400 - 14,700 - 14,700 / / / / หนวยตรวจสอบภายใน

นางโชคดี ทองเกิด

โทร. 	0935794479

3 ศธ 04164-64-0023 สรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ และจัดทํา

แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทํา

กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ และจัดทําแผนปฏิบัติ

การ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

งบบริหารเขต       713,900       493,000 - - 220,900 / - - / กลุมนโยบายและแผน

นางศิริพร พลวิชัย

โทร. 0866869258

4 ศธ 04164-64-0024 การพัฒนาแนวทางการในการยกระดับคุณภาพ

ผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ 

(O-NET)  โดยใชผลการทดสอบ O-NET เปนฐาน

การพัฒนาแนวทางการในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใน

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)  โดยใช

ผลการทดสอบ O-NET เปนฐาน

สถาบัน

ทดสอบทาง

การศึกษา

แหงชาติ

       27,650 14,850 12,800 - - / / - - กลุมนิเทศฯ

น.ส.ศุภรัตน อินทรสุวรรณ

โทร. 0936312787

5 ศธ 04164-64-0025 การจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน การจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน งบ สพฐ.       680,000 68,000 204,000 204,000 204,000 / / / / กลุมบริหารงานบุคคล

น.ส.อําไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

6 ศธ 04164-64-0027 การจางพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียน

รวม

การจางพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม งบ สพฐ.    3,306,000    3,306,000 - รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

/ / / / กลุมบริหารงานบุคคล

น.ส.อําไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

7 ศธ 04164-64-0028 การจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร งบ สพฐ.       757,400       757,400 รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

/ / / / กลุมบริหารงานบุคคล

น.ส.อําไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

8 ศธ 04164-64-0029 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบ สพฐ.  34,861,559  34,861,559 รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

/ / / / กลุมนโยบายและแผน

นางณปภัช ชูประเสริฐ

โทร. 0611423338

แผนการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน/โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่นําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ณ ไตรมาส 1 - 2

ที่ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ / การดําเนินงาน 

ในระบบ eMENSCR
แหลงเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส (บาท) แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

หมายเหตุไตรมาส 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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ/

ผูประสานงาน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯที่ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ / การดําเนินงาน 

ในระบบ eMENSCR
แหลงเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส (บาท) แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

หมายเหตุไตรมาส 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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ/

ผูประสานงาน

9 ศธ 04164-64-0030 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน

สังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 2

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.สุราษฎร

ธานี เขต 2

งบบริหารเขต       137,000 137,000 - - - / - - - กลุมอํานวยการ

นางจรรยารักษ นิลเอก

โทร. 0813265687

10 ศธ 04164-64-0031 การพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่

เปนเลิศ

การพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ งบบริหารเขต        29,830 29,830 - - - / - - - กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

น.ส.อัจฉรา ชุมวรฐายี

โทร. 0872728685

11 ศธ 04164-64-0034 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งบ สพฐ. - 50000 - - - / - - กลุมนิเทศฯ

นางวิภาวดี ไตรรัตน

โทร. 0935818964

12 ศธ 04164-64-0035 สรางวินัยและจิตสํานึกพัฒนาสิ่งแวดลอมและจัดการขยะ

ในสถานศึกษา

สรางวินัยและจิตสํานึกพัฒนาสิ่งแวดลอมและจัดการขยะใน

สถานศึกษา

งบบริหารเขต 52,800 - - - 52,800 - - - / กลุมสงเสริมฯ

นางกนกพัชร ณ นคร

โทร.	089 08744588

13 ศธ 04164-64-0036 เพิ่มศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทาน

เพิ่มศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน งบบริหารเขต 38,450 - - - 38,450 - - / / กลุมสงเสริมฯ

นางกนกพัชร ณ นคร

โทร.	089 08744588

14 ศธ 04164-64-0037 สรางโอกาสทางการศึกษา ดวยความรวมมือระหวางชุมชน

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค

สวน

สรางโอกาสทางการศึกษา ดวยความรวมมือระหวางชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน

งบบริหารเขต 6,500 - - 6,500 - - - / - กลุมสงเสริมฯ

นางปทมา แพเรื่อง

โทร.081 8954087

15 ศธ 04164-64-0038 การดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 1. เสริมสรางความแข็งแรงและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสรางความรูความเขาใจ

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและโรคทางจิตเวช

งบบริหารเขต

งบ สพฐ.

         65,000 - - -        65,000 - - / / กลุมสงเสริมฯ

นางประนอม โอมาก

โทร.0897311865

ก.1 งบ สพฐ. 15,000

ก.2 งบเขต 50,000

16 ศธ 04164-64-0039 สงเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

สงเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

งบบริหารเขต 93,300 - 93,300 - - - / / - กลุมนิเทศฯ

นายสุวัฒน อนุพัฒน

โทร.081-5970018

17 ศธ 04164-64-0040 การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติในสถานศึกษา

การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล

ที่ 10 สูการปฏิบัติในสถานศึกษา

งบบริหารเขต          17,200 - - -        17,200 - - / / กลุมสงเสริมฯ

นายจีรายุ ไชยเชียงของ

โทร.088-7524650

18 ศธ 04164-64-0041 พัฒนาศักยภาพการอาน การเขียนเพื่อการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

พัฒนาศักยภาพการอาน การเขียนเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21

งบบริหารเขต          50,000 - -         50,000 - - - / / กลุมนิเทศฯ

นางสาวศุภมาศ คงคาชวย

โทร.0853545469
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ชื่อโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯที่ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ / การดําเนินงาน 

ในระบบ eMENSCR
แหลงเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส (บาท) แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

หมายเหตุไตรมาส 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

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ/

ผูประสานงาน

19 ศธ 04164-64-0042 จัดตั้งศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล

1. จัดตั้งศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ

สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล

งบบริหารเขต 53,060 - - 16,300 36,760 - - / / กลุมนิเทศ

นางสาวภัคนัย ชุมชะนะ

โทร. 0809978793

ก.1 งบเขต 13,060

ก.2 งบเขต 40,000

20 ศธ 04164-64-0043 พัฒนาหองเรียนพิเศษในสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพ

ครูผูสอนภาษาตามกรอบการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR)

1. การพัฒนาหองเรียนพิเศษในสถานศึกษา

2. การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนภาษาตามกรอบการพัฒนา

ทางดานภาษา (CEFR)

งบบริหารเขต 150,000 - 19,600 123,200 7,200 - / / / กลุมนิเทศฯ

นางมณีรัตน อินทรคง

โทร. 0895385568

ก.1 งบเขต 100,000

ก.2 งบเขต 50,000

21 ศธ 04164-64-0044 สรางและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวที่

จางจากเงินงบประมาณ 

2. พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบบริหารเขต 1,193,250 - 37,350 169,500 986,400 - / / / กลุมบุคคล

นางสาววันเพ็ญ สิงหแกว

โทร.0935799063

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

น.ส.อัจฉรา ชุมวรฐายี

โทร. 0872728685

ก.1 งบเขต 120,000

ก.2 งบเขต 1,073250

22 ศธ 04164-64-0045 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พัฒนาระบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน

3. สงเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา

งบบริหารเขต

งบ สพฐ.

115,000 - 34,850 15,375 64,775 - / / / กลุมนิเทศฯ

นางมณีรัตน อินทรคง

โทร. 0895385568

ก.1 งบเขต 50,000

ก.2 งบเขต 50,000

ก.3 งบ สพฐ. 15,000

23 ศธ 04164-64-0046 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรูและการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา

1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการจัดประสบการณการ

เรียนรูระดับปฐมวัย

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูการวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรู

งบบริหารเขต 140,000.0     - 59,000 81,000 - - / / / ก.1 งบเขต 50,000

ก.2 งบเขต 90,000

24 ศธ 04164-64-0047 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสํานักงานและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูความเปนเลิศ

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสูความเปนเลิศ

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

งบบริหารเขต 1,079,300 - - 1,065,800 13,500 - - / / กิจกรรมหลักที่ 1 

กลุมอํานวยการ

นางจรรยารักษ นิลเอก

โทร.081 326 5687

กิจกรรมหลักที่ 2

กลุม ICT

นายวิเชียร  ชวยหนู  

โทร. 095 365 0820

ก.1 งบเขต 

1,065,800

ก.2 งบเขต 13,500

25 ศธ 04164-64-0048 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกัน

คุณภาพผูเรียน ปการ 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพ

ผูเรียน ปการ 2563

งบ สพฐ. 147,460 - 147,460 - - - / - - กลุมนิเทศ

นางสาวนุชจิรา แดงวันสี

โทร.0622317636
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1 ศธ 04164-64-0021 การจางธุรการโรงเรียน กิจกรรมคืนครูใหนักเรียน งบ สพฐ.    8,352,000 8,352,000 รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

1. การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจางธุรการ

โรงเรียน อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท

2. การจางธุรการโรงเรียน อัตราคาจาง เดือนละ 

9,000 บาท

1. การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจางธุรการ

โรงเรียน อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท

2. การจางธุรการโรงเรียน อัตราคาจาง เดือนละ 

9,000 บาท

1. การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจางธุรการ

โรงเรียน อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท

2. การจางธุรการโรงเรียน อัตราคาจาง เดือนละ 

9,000 บาท

1. การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจางธุรการ

โรงเรียน อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท

2. การจางธุรการโรงเรียน อัตราคาจาง เดือนละ 

9,000 บาท

กลุมบริหารงานบุคคล

น.ส.อําไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

2 ศธ 04164-64-0022 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน งบบริหารเขต        29,400 - 14,700 - 14,700 ตรวจสอบ ประเมินและใหคําปรึกษาการปฏิบัติงาน

การเงิน การบัญชีของสถานศึกษา จํานวน 15 โรง

ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน  จํานวน 

 5  โรง

ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน  จํานวน 

 5  โรง

ตรวจสอบการดําเนินงานเงินอุดหนุนที่ไดรับจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (โครงการอาหาร

กลางวัน)  จํานวน  10  โรง

หนวยตรวจสอบภายใน

นางโชคดี ทองเกิด

โทร. 	0935794479

3 ศธ 04164-64-0023 สรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ และจัดทํา

แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

งบบริหารเขต      713,900      493,000 - - 220,900 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจ

นโยบาย สพฐ. การเขียนโครงการ การรายงานผล

การดําเนินงานที่สอดคลองกับระบบติดตามและ

ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) และการจัดเตรียม

ขอมูลที่เกี่ยวของ

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดําเนินงาน

ตาม แผนปฏิบัติการ ประจําป งบประมาณ 2563 

การจัดทํากรอบแนว ทางการพัฒนาคุณภาพ และ

การวิเคราะห ผลการประเมินตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติ

ราชการ (ARS) ผลการประเมินตัวชี้วัดตาม 

มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

ราชการ (KRS) และ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

- - การสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

กลุมนโยบายและแผน

นางศิริพร พลวิชัย

โทร. 0866869258

4 ศธ 04164-64-0024 การพัฒนาแนวทางการในการยกระดับคุณภาพ

ผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ 

(O-NET)  โดยใชผลการทดสอบ O-NET เปนฐาน

สถาบัน

ทดสอบทาง

การศึกษา

แหงชาติ

       27,650 14,850 12,800 - - 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน วิธีการ

ดําเนินงานในการยกระดับคุณภาพ ผูเรียนในการ

ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) โดยใชผล

การทดสอบ O-NET เปนฐาน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติสังเคราะหวิธีการ ดําเนินงานใน

การยกระดับคุณภาพผูเรียน ในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (O-NET)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารูปเลมเอกสารแนว

ทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2

- - กลุมนิเทศฯ

น.ส.ศุภรัตน อินทรสุวรรณ

โทร. 0936312787

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

 บาท

การจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน เดือนละ 17,000

 บาท

การจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน เดือนละ 17,000

 บาท

การจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน เดือนละ 17,000

 บาท

กลุมบริหารงานบุคคล

น.ส.อําไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ/

ผูประสานงาน

แผนการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน/โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่นําเขาขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ณ ไตรมาส 1 - 2

ที่ รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ / การดําเนินงาน 

ในระบบ eMENSCR
แหลงเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส (บาท) แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

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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หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ/

ผูประสานงาน
ที่ รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ / การดําเนินงาน 

ในระบบ eMENSCR
แหลงเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส (บาท) แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

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 การจางพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียน

รวม

งบ สพฐ.    3,306,000    3,306,000 - รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม อัตราคาจางชั่วคราว 

รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท

การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม อัตราคาจางชั่วคราว 

รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท

การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม อัตราคาจางชั่วคราว 

รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท

การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม อัตราคาจางชั่วคราว 

รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท

กลุมบริหารงานบุคคล

น.ส.อําไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

7 ศธ 04164-64-0028 การจางบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร งบ สพฐ.      757,400      757,400 รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจาง บุคลากร

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เดือนละ 15,000 บาท

การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจาง บุคลากร

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เดือนละ 15,000 บาท

การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจาง บุคลากร

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เดือนละ 15,000 บาท

การทําสัญญาจางและออกคําสั่งจาง บุคลากร

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เดือนละ 15,000 บาท

กลุมบริหารงานบุคคล

น.ส.อําไพ แสงสุข

โทร. 0806984208

8 ศธ 04164-64-0029 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบ สพฐ.  34,861,559  34,861,559 รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

รอจัดสรร

เพิ่มเติม

1. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เรียนฟรี 15 ป)

2. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน

 งบเงินอุดหนุน สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยครอบครัวและสถานประกอบการ

1. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เรียนฟรี 15 ป)

2. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน

 งบเงินอุดหนุน สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยครอบครัวและสถานประกอบการ

3. สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (ปจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน)

1. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เรียนฟรี 15 ป)

2. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน

 งบเงินอุดหนุน สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยครอบครัวและสถานประกอบการ

3. สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (ปจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน)

1. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เรียนฟรี 15 ป)

2. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน

 งบเงินอุดหนุน สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยครอบครัวและสถานประกอบการ

3. สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (ปจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน)

กลุมนโยบายและแผน

นางณปภัช ชูประเสริฐ

โทร. 0611423338

9 ศธ 04164-64-0030 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน

สังกัด สพป.สุราษฎรธานี เขต 2

งบบริหารเขต      137,000 137,000 - - - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธิภาพผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา

 และบุคลากรในสังกัด สพป. สุราษฎรธานี เขต 2 

จํานวน 270 คน

- - - กลุมอํานวยการ

นางจรรยารักษ นิลเอก

โทร. 0813265687

10 ศธ 04164-64-0031 การพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรูจากวิธีปฏิบัติที่

เปนเลิศ

งบบริหารเขต        29,830 29,830 - - - การประชุมสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจในการ

พัฒนาดวยการเรียนรูจากการปฏิบัติที่เปนเลิศ และ

ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิธีการ

ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ

- - - กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

น.ส.อัจฉรา ชุมวรฐายี

โทร. 0872728685

11 ศธ 04164-64-0034 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา

งบ สพฐ. - 50000 - - -

กิจกรรมหลัก 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน

- คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับ 

AA เปนโรงเรียนตนแบบ

- จัดทําเอกสารคูมือ แนวการดําเนินงานการประเมิน 

ITA ออนไลน ใหกับสถานศึกษาในสังกัด

- จัดทําเครื่องมือในการวัดพฤติกรรมความซื่อสัตย

สุจริตใหแกโรงเรียนในสังกัดนําไปใช

กิจกรรมหลัก 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเว็ปไซต

เปดเผยขอมูลสาธารณะรองรับการประเมิน ITA 

ออนไลนของสถานศึกษา

- นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินกิจกรรมภายใต

โครงการฯ

- แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมภายใตโครงการฯ

 ระดับเครือขาย

- - กลุมนิเทศฯ

นางวิภาวดี ไตรรัตน

โทร. 0935818964

Page 2 of 6



หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ/

ผูประสานงาน
ที่ รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ / การดําเนินงาน 

ในระบบ eMENSCR
แหลงเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส (บาท) แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

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

12 ศธ 04164-64-0035 สรางวินัยและจิตสํานึกพัฒนาสิ่งแวดลอมและจัดการขยะ

ในสถานศึกษา

งบบริหารเขต 52,800 - - - 52,800 - - - 1. ประชุมครูเพื่อสรางความเขาใจสรางวินัยและจิตสํานึกใน

การจัดสิ่งแวดลอมและการคัดเยกขยะอยางถูกวิธีใน

สถานศึกษา

2. ประกวดสถานศึกษาที่จัดสิ่งแวดลอมการคัดแยกและลด

ขยะในสถานศึกษาอยางถูกวิธี

3. ประชุมคณะกรรกรเพื่อพิจารณาหลักเกณฑประกวด

โรงเรียนจัดสิ่งแวดลอมการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี

กลุมสงเสริมฯ

นางกนกพัชร ณ นคร

โทร.	089 08744588

13 ศธ 04164-64-0036 เพิ่มศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทาน

งบบริหารเขต 38,450 - - - 38,450 - - ปรระชาสัมพันธและแจงปฏิทินการดําเนินงานใหสถานศึกษา

ในสังกัดและสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ

1.ประชุมสัมมนาผูบริหาร ครู นักเรียน และกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เสนอชื่อเขารับการประเมินเพื่อรับ

รางวัลฯ

2. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนและสถานศึกษาดําเนินการ

ตามหลักเกณฑการประเมินฯ

กลุมสงเสริมฯ

นางกนกพัชร ณ นคร

โทร.	089 08744588

14 ศธ 04164-64-0037 สรางโอกาสทางการศึกษา ดวยความรวมมือระหวางชุมชน

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค

สวน

งบบริหารเขต 6,500 - - 6,500 - - - ประชุมเสวนา 8 เครือขาย เพื่อระดมความคิดเห็นและความ

รวมมือในการติดตามเด็กเขาเรียน รณรงคการเรียนตอ และ

ลดอัตราการออกกลางคัน

- กลุมสงเสริมฯ

นางปทมา แพเรื่อง

โทร.081 8954087

15 ศธ 04164-64-0038 การดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน งบบริหารเขต

งบ สพฐ.

          65,000 - - -         65,000 - - กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสรางความแข็งแรงและพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมหลักที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสราง

ความรูความเขาใจพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ

โรคทางจิตเวช

กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสรางความแข็งแรงและพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมหลักที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสราง

ความรูความเขาใจพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ

โรคทางจิตเวช

กลุมสงเสริมฯ

นางประนอม โอมาก

โทร.0897311865

ก.1 งบ สพฐ. 15,000

ก.2 งบเขต 50,000

16 ศธ 04164-64-0039 สงเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

งบบริหารเขต 93,300 - 93,300 - - - 1. จัดกิจกรรมการเสริมสรางระบบและกลไกการบริหาร

จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน

คุณภาพที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน

2. จัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

3. จัดกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมิน

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

1. จัดกิจกรรมการเสริมสรางระบบและกลไกการบริหาร

จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน

คุณภาพที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน

2. จัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

3. จัดกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมิน

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

- กลุมนิเทศฯ

นายสุวัฒน อนุพัฒน

โทร.081-5970018

17 ศธ 04164-64-0040 การนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติในสถานศึกษา

งบบริหารเขต           17,200 - - -         17,200 - - 1. จัดสงแนวทางการนอมนําพระบรมราโชบายดาน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติใน

สถานศึกษาใหสถานศึกษาจํานวน 180 โรง

2. สถานศึกษานําแนวทางการจัดกิจกรรมนอมนําพระบรมรา

โชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ

ใสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงใหเห็นผลเปนรูปธรรม

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหนาของสถานศึกษา

โดยการสุมตรวจ

4. สถานศึกษารายงานการจัดกิจกรรมนอมนําพระบรมรา

โชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปปฏิบัติจริง

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 สรุปผลการจัดกิจกรรมนอมนําพระบรมราโชบายดาน

การศึกษา

ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

กลุมสงเสริมฯ

นายจีรายุ ไชยเชียงของ

โทร.088-7524650
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หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ/

ผูประสานงาน
ที่ รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ / การดําเนินงาน 

ในระบบ eMENSCR
แหลงเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส (บาท) แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

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 พัฒนาศักยภาพการอาน การเขียนเพื่อการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21

งบบริหารเขต           50,000 - -          50,000 - - - 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมเรื่องการอาน 

การเขียนเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการอาน การเขียน

โดยใชสื่อ/นวัตกรรมเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

3. นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุมเปาหมาย กลุมนิเทศฯ

นางสาวศุภมาศ คงคาชวย

โทร.0853545469

19 ศธ 04164-64-0042 จัดตั้งศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล

งบบริหารเขต 53,060 - - 16,300 36,760 - - กิจกรรมหลักที่ 1 จัดตั้งศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุ

ราษฎรธานี เขต 2

1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดรูปแบบของศูนย

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ทางไกล

2.1 ประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอมสําหรับการประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาทางไกล

2.5 ประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอมสําหรับการประชุม

เชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพครูในการใชงาน National

 Digital Learning Platform (DEEP) สําหรับครูผูสอน

โรงเรียนขยายโอกาส

2.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพครูในการใช

งาน National Digital Learning Platform (DEEP) 

สําหรับครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาส

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดตั้งศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุ

ราษฎรธานี เขต 2

1.2 ประกวดและรวบรวมสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูตนแบบ/

แหลงเรียนรู ผานระบบ Internet และเครือขาย

1.3 ประชาสัมพันธใหบริการกับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในการคนควาหาความรู การสรางและแสวงหาความรู

ใหม การใชสื่อการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา

1.4 สรุปผล/รายงานโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ทางไกล 

2.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

2.4 คัดเลือก Best Practice โรงเรียนตนแบบการจัด

การศึกษาทางไกล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2.7นิเทศ ติดตาม ประเมินผลครูผูสอนในโรงเรียนขยาย

โอกาส

2.8 สรุปผล/รายงานโครงการ

กลุมนิเทศ

นางสาวภัคนัย ชุมชะนะ

โทร. 0809978793

ก.1 งบเขต 13,060

ก.2 งบเขต 40,000

20 ศธ 04164-64-0043 พัฒนาหองเรียนพิเศษในสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพ

ครูผูสอนภาษาตามกรอบการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR)

งบบริหารเขต 150,000 - 19,600 123,200 7,200 - กิจกรมหลักที่ 1 การพัฒนาหองเรียนพิเศษในสถานศึกษา

1.1ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจในการพัฒนา

หองเรียนพิเศษ 

กิจกรรมหลักที่ 2การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนภาษาตาม

กรอบการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR)  

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative 

approach) 

กิจกรมหลักที่ 1 การพัฒนาหองเรียนพิเศษในสถานศึกษา

1.2 ศึกษาดูงาน โครงการหองเรียนพิเศษ 

1.3ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการของ

ครูผูสอนและผูเกี่ยวของ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

หองเรียนพิเศษ 

1.4 การปฏิบัติการนิเทศติดตาม  ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา

กิจกรรมหลักที่ 2การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนภาษาตาม

กรอบการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหแนวทางการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative 

approach)

2.4 ประชุมปฏิบัติการวางแผนการดําเนินงานจัดทําคูมือ

นิเทศและชุดนิเทศ

2.5 ประชุมนิเทศติดตามแบบพบกลุม

2.6 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการ

สื่อสาร(Communicative Approach

2.7 ประชุมวางแผนประชุมการประชุมปฏิบัติการการจัดการ

เรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามกรอบอางอิง

ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

2.8 ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อ

กิจกรมหลักที่ 1 การพัฒนาหองเรียนพิเศษในสถานศึกษา

1.4 การปฏิบัติการนิเทศติดตาม  ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา

1.5รายงานผลการดําเนินการโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 2การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนภาษาตาม

กรอบการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR)  

2.3 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร(Communicative approach)

2.9 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของ

สหภาพยุโรป (CEFR)

กลุมนิเทศฯ

นางมณีรัตน อินทรคง

โทร. 0895385568

ก.1 งบเขต 100,000

ก.2 งบเขต 50,000
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หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ/

ผูประสานงาน
ที่ รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ / การดําเนินงาน 

ในระบบ eMENSCR
แหลงเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส (บาท) แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

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

21 ศธ 04164-64-0044 สรางและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา งบบริหารเขต 1,193,250 - 37,350 169,500 986,400 - กิจกรรมหลักที่ 1 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

และลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ 

1.1 การสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ทุกกรณี

1.2 การสรรหาลูกจางชั่วคราว 

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2.4 การพัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

2.5 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

รับรางวัลและยกยองเชิดชูเกียรติ

กิจกรรมหลักที่ 1 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

และลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ 

1.1 การสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ทุกกรณี

1.2 การสรรหาลูกจางชั่วคราว 

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2.1 การปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย

กิจกรรมหลักที่ 1 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

และลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ 

1.1 การสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ทุกกรณี

1.2 การสรรหาลูกจางชั่วคราว

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2.2 การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการยกยองเชิด

ชูเกียรติผูทําคุณประโยชนใหแก  แผนดิน ประจําป 2564

2.3การพัฒนาบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม

ความตองการ/จําเปนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  กิจกรรม การศึกษาและดู

งานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนเลิศ

กลุมบุคคล

นางสาววันเพ็ญ สิงหแกว

โทร.0935799063

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

น.ส.อัจฉรา ชุมวรฐายี

โทร. 0872728685

ก.1 งบเขต 120,000

ก.2 งบเขต 1,073250

22 ศธ 04164-64-0045 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบบริหารเขต

งบ สพฐ.

115,000 - 34,850 15,375 64,775 - กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

1.2 การนิเทศแบบรายโรงเรียนแบบมีสวนรวมโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหแนวทางการพัฒนา

กระบวนการดําเนินงานขององคคณะบุคคลในการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต

 2

กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน

2.2ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการนิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต

 2

2.3ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของ 

ในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2

กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

3.1 การประชุมออนไลนสรางความรูความเขาใจ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหและพัฒนารูปแบบการ

นิเทศสูแผนการนิเทศการศึกษา 

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน

2.4 การปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา

กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

3.2 การนิเทศแบบรายโรงเรียนแบบมีสวนรวมโดยใช

เครือขายสถานศึกษา

กลุมนิเทศฯ

นางมณีรัตน อินทรคง

โทร. 0895385568

ก.1 งบเขต 50,000

ก.2 งบเขต 50,000

ก.3 งบ สพฐ. 15,000
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หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ/

ผูประสานงาน
ที่ รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ / การดําเนินงาน 

ในระบบ eMENSCR
แหลงเงิน

งบประมาณ

จัดสรร

(บาท)

แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส (บาท) แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

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

23 ศธ 04164-64-0046 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเรียนรูและการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา

งบบริหารเขต 140,000.0      - 59,000 81,000 - - กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการ

จัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย

1.1 อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและ

การประเมินพัฒนาการ

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูการวัด

และประเมินผลการจัดการเรียนรู

2.1 ประสานงานและชี้แจงโรงเรียนกลุมเปาหมายเพื่อแจง

ครูผูชวยไดศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทํา

หนวยการเรียนรู และแนวทางการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21

2.2ประชุมวางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

2.4ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหแนวทางการพัฒนาดุลย

ภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการ

จัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย

1.1 อบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและ

การประเมินพัฒนาการ

1.2 อบรมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูปฐมวัยดานการบูรณา

การ การจัดประสบการณการเรียนรู

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูการวัด

และประเมินผลการจัดการเรียนรู

2.3ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

2.5นิเทศติดตาม

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูการวัด

และประเมินผลการจัดการเรียนรู

2.5นิเทศติดตาม

ก.1 งบเขต 50,000

ก.2 งบเขต 90,000

24 ศธ 04164-64-0047 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสํานักงานและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูความเปนเลิศ

งบบริหารเขต 1,079,300 - - 1,065,800 13,500 - - กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูความเปนเลิศ

1.การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารการศึกษา

 ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด

2.เสริมสรางความรูความเขาใจและพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด

3.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2563

4.พัฒนาอาคารสถานที่ใหเอื้อในการปฏิบัติงาน(เติมรักษ

สํานักงานดวยกิจกรรม 5+1 ส)

5. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน สพท.

6.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานเขตพื้นที่

7.พัฒนาองคกร

กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสูความเปนเลิศ

1.การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารการศึกษา

 ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด

2.เสริมสรางความรูความเขาใจและพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด

3.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2563

4.พัฒนาอาคารสถานที่ใหเอื้อในการปฏิบัติงาน(เติมรักษ

สํานักงานดวยกิจกรรม 5+1 ส)

5. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน สพท.

6.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานเขตพื้นที่

7.พัฒนาองคกร

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2

2. อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงทาง ไซเบอร (Cyber 

Security) และการประยุกตใช Google Apps เพื่อการ

บริหารจัดการ การจัดทําขอมูลสารสนเทศผานระบบออนไลน

กิจกรรมหลักที่ 1 

กลุมอํานวยการ

นางจรรยารักษ นิลเอก

โทร.081 326 5687

กิจกรรมหลักที่ 2

กลุม ICT

นายวิเชียร  ชวยหนู  

โทร. 095 365 0820

ก.1 งบเขต 

1,065,800

ก.2 งบเขต 13,500

25 ศธ 04164-64-0048 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกัน

คุณภาพผูเรียน ปการ 2563

งบ สพฐ. 147,460 - 147,460 - - - 1.การประเมินดานการอานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

2.การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3

- - กลุมนิเทศ

นางสาวนุชจิรา แดงวันสี

โทร.0622317636
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แบบฟอรมขอเสนอโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ช่ือโครงการ  (ระบุช่ือท่ีชัดเจน ส้ัน กระชับ เขาใจงาย สอดคลองกับส่ิงท่ีทำ)    

ลักษณะโครงการ  โครงการท่ีใชงบประมาณ    โครงการท่ีไมใชงบประมาณ  

   ดำเนินการเอง                     จัดจาง   

กลุม/หนวยท่ีรับผิดชอบ             

ผูรับผิดชอบโครงการ            

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ช่ือ - นามสกุล.......................................................................  โทรศัพท............................................................... 

สวนท่ี  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ   

แผนระดับท่ี 2  

- แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

- แผนการปฏิรูปประเทศ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

- แผนความมั่นคงแหงชาติ) 

แผนระดับ 3 

- ความสอดคลองกับนโยบายหลักของรัฐบาล  

- แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

- ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

* กำหนดใหผูเสนอโครงการใชแบบวิเคราะหความเชื ่อมโยงความสอดคลองของโครงการกับสาระสำคัญของแผน 

ในระดับตางๆ เปนเครื่องมือในการวิเคราะหความเชื่อมโยง และจัดสงขอมูลการวิเคราะหพรอมกับขอเสนอโครงการ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

สวนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

 (กลาวถึงความเปนมา หลักการและเหตุผล ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ศาสตรชาติ รวมถึงนโยบายหรือแผนอื่นๆท่ีเกี่ยวของ และความจำเปนของโครงการนี)้    

             

               



- 2 - 
 
2. วัตถุประสงค 

          (แสดงใหเห็นวาถาทำตามที่โครงการกำหนดแลว จะเห็นผลงานใดเกิดขึ้น ผลิตผลที่จะเกิดคืออะไร ระบุให

ชัดเจน ปฏิบัติได วัดได และประเมินผลได นิยมเขียนวัตถุประสงคเพียง 1-3 ขอ)    

             

             

             

             

              

3.  เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)          

  (ผลท่ีเกิดข้ึนทันทีเมื่อดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเสร็จส้ิน สามารถวัดผลไดท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ)             

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)         

  (ผลประโยชนท่ีเกิดจากการนำผลผลิตไปใช)       

              

4.  กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

     (ระบุผูเขารวมโครงการ ไดแก บุคคล/กลุมคน/องคกร ท่ีตองการใหไดรับผลจากกระทำจากโครงการ)  

               

5. พื้นท่ีดำเนินการ 

     (ระบุสถานท่ีใหชัดแจนและเจาะจง)          

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระบุหวงเดือนท่ีเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ)       

7. แผนการดำเนินการ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ชวงเวลาท่ีจะ

ดำเนินการ 

   (ระบุเดือน) 

    

    

8. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณท่ีใช 

 8.1  งบประมาณท้ังส้ิน    บาท (     ) 

   งบบริหารสำนักงาน จำนวน  บาท 

   งบ สพฐ.จากสำนัก........................................... จำนวน            บาท 

   งบอื่น ๆ (ระบุ)................................................. จำนวน      บาท 
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 8.2  รายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

รวม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

      

      

      

 รวม     

หมายเหตุ ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ 

9. การประเมินผล 

ดัชนีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

(กำหนดตัวชี้วัดที่จะวัดผลสำเร็จตามเปาหมาย

เชิงผลผลิตและผลลัพธ ของโครงการท ี ่ ได

กำหนดไวแลวในขอ 3)  

                                                 

  

 

 

 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 (ใหระบุหรือบอกวาเพื่อโครงการท่ีทำส้ินสุดลง จะมีผลกระทบในทางท่ีดีท่ีคาดวจะเกิดข้ึนโดยตรงและโดย

ออม โดยระบุใหชัดเจนวาใครจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบนั้นไดรับในลักษณะอยางไร ทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ)             

 

 

 

ลงชื่อ                         ผูเสนอโครงการ 

     (    ) 

ตำแหนง       

 

 

    ลงชื่อ                ผูเห็นชอบโครงการ        

             (    )                                  

ตำแหนง       

   

        ลงชื่อ             ผูอนุมัติโครงการ 

                                        (    ) 

   ตำแหนง       
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แบบวิเคราะหความเช่ือมโยงความสอดคลองของโครงการกับสาระสำคัญของแผนในระดับตางๆ 

 

ช่ือโครงการ             

ผูประสานงาน (ช่ือ – สกุล)           

โทรศัพท (มือถือ)    E mail        

 

 
 

แผนระดับท่ี 1 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ   

ยุทธศาสตรชาติดาน เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

 1. ยุทธศาสตรชาติดานความ

มั่นคง 

 1. ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 

 2. บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 3. กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

 4. ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนท่ีช่ืนชมและไดรับการ

ยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ 

 5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ยุทธศาสตรชาติดานการ

สรางความสามารถในการแขงขัน 

 1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมี

เสถียรภาพและยั่งยืน 

 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

คำอธิบาย :  แบบวิเคราะหความเช่ือมโยงความสอดคลองของโครงการกับสาระสำคัญของแผนในระดับตางๆ 

จัดทำขึ้นโดยกลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เพื่อให

ผูรับผิดชอบโครงการ มีเครื่องมือสำหรับวิเคราะหความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะ

ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยแบบวิเคราะหฉบับนี้ ไดสรุปเนื้อหาที่จำเปนตองนำเขา

ขอมูลในระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ในสวนของ M1 : ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตางๆ  

                ท้ังนี้ ผูรับผิดชอบโครงการ สามารถศึกษาขอมูลรายละเอียดของแผนในระดับตางๆ ไดท่ีเว็บไซต 

http://nscr.nesdb.go.th/ดาวนโหลดเอกสาร/  

http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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ยุทธศาสตรชาติดาน เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ

ท่ี 21 

 2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคน

ตลอดชวงชีวิต 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการ

สรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 

 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหล่ือมลาในทุกมิติ 

 2. กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาส

ใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

 3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ 

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการ

สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม 

ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 

 2. ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อลด

ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

 3. ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 4. ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม 

และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตรชาติดานการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

โปรงใส 

 2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

 3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 4. กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 
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แผนระดับท่ี 2 (ประกอบดวย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ/แผนการปฏิรูปประเทศ/แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12/แผนความม่ันคงแหงชาติ) (อยางนอยตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา) 

ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ประเด็น เปาหมาย แผนยอย 

 1.ความมั่นคง  1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุก

มิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 

 2. ประชาชนอยูดี กินดี และมี

ความสุขดีข้ึน 

 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 

 2. การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบ

ตอความมั่นคง 

 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศ 

 4. การบูรณาการความรวมมือ ดานความมั่นคง

กับอาเซียน และนานาชาติ รวมท้ังองคกรภาครัฐ

และมิใชภาครัฐ 

 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ

มั่นคงแบบองครวม 

 10.การ

ปรับเปล่ียนคานิยม

และวัฒนธรรม 

 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และ

ภูมิใจในความเปนไทย คนไทย นำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การดำรงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและ

เปนท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 1. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ

การเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 

 2. การใชส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝง

คานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

 3. การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพงึประสงค

จากภาคธุรกิจ 

 11. ศักยภาพ

คนตลอดชวงชีวิต 

 คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 

ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดาน

รางกาย สติปญญา และคุณธรรม

จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

 1. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

 2. การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการต้ังครรภจนถึง

ปฐมวัย 

 3. การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

 4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

 5. การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ 

 12. การ

พัฒนาการเรียนรู 

 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจำเปน

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการ

 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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ประเด็น เปาหมาย แผนยอย 

แกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มี

นิสัย ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปญญา 

 2. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ี

หลากหลาย 

  

 17. ความเสมอ

ภาคและ

หลักประกนัทาง

สังคม 

 คนไทยทุกคนไดรับการคุมครอง

และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 

 1. การคุมครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและ

หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

 2. มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อ

แกปญหาเฉพาะกลุม  

 18. การเติบโต

อยางยั่งยืน 

 สภาพแวดลอมของประเทศไทยมี

คุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน 

 1. การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว 

 2. การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจภาคทะเล 

 3. การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ี

เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

 4. การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ ให

เปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล 

 5. การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนด

อนาคตประเทศ 

 20. การบริการ

ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ

มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

 ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมี

ประสิทธิภาพดวยการนำนวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

 1. การพัฒนาบริการประชาชน 

 2. การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

 3. การปรับสมดุลภาครัฐ 

 4. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 5. การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 21. การตอตาน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

 1. การปองกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2. การปราบปรามการทุจริต  
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ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

เปาหมายรวม เร่ืองและประเด็นปฏิรูป 

 1. ยกระดับคุณภาพของการ

จัดการศึกษา 

 2. ลดความเหล่ือมล้ำ

ทางการศึกษา 

 3. มุงความเปนเลิศและ

สรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

 4. ปรับปรุงระบบการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพของการใช

ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน

การรองรับความหลากหลายของ

การจัดการศึกษาและสรางเสริม

ธรรมาภิบาล 

 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ฉบับใหม และกฎหมายลำดับรอง 

 2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบ

วิชาชีพครูและอาจารย 

 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 

 6. การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมาย

ในการปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน 

 7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

 

แผนระดับ 3 

ความสอดคลองกับนโยบายหลักของรัฐบาล  

ดาน รายการยอย 

 การปกปองและและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลัก

สำคัญ 

 ตอยอดการดำเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชน

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำร ิ

 สรางการตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย

และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระมหากษัตริยทุกพระองค 
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ดาน รายการยอย 

 การสรางความมั่นคงและความ

ปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข

ของประเทศ 

 รักษาและปองกันอธิปไตยและความคงภายในของประเทศ 

 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิและศักด์ิศรีความเปนชาติไทย การมี

จิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ รักษา

ผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ

เอื้อเฟอเผ่ือแผระหวางกันของประชาชน 

 พัฒนาและเสริมสรางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุท่ีมีธรรมาภิบาล 

ความรักชาติและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

 สรางความสงบและความปลอดภัย ต้ังแตระดับ ชุมชน 

  แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังท้ังระบบ 

 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 สงเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ 

 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม 

กตัญูความซื่อสัตยการมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและ

การมีสวนรวม ทำประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองท่ีดี 

 ทำนุบำรุงศาสนาใหมีความเขมแข็ง 

 สรางความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม 

ของประเทศเพื่อนบาน ยอมรับและเคารพในประเพณีวัฒนธรรม

ของกลุมชาติพันธุและ ชาวตางชาติท่ีมีความหลากหลาย ใน

ลักษณะพหุสังคมท่ีอยูรวมกัน 

 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการ

พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 

 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงาน

รองรับ อุตสาหกรรม 4.0 

 ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทำงานกับคนไทย และ

สงเสริม ผูมีความสามารถสูง 

 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 

 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 
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ดาน รายการยอย 

 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ

หลักประกันทางสังคม 

 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทยสมัยใหมและแพทยแผน

ไทย 

 สงเสริมการปองกันและควบคุมปจจัยเส่ียงตอ สุขภาพ 

 พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูบาน (อสม.) 

 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ 

การมีงานทำท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุม 

 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม 

 ปรับเปล่ียนกระบวนการอนุมัติอนญุาตของทางราชการ ท่ีมี

ความสำคัญตอการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให

เปนระบบดิจิทัล 

 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน 

 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ 

 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการ

สาธารณะ และการตรวจสอบภาครัฐ 

 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทําธุรกิจและการใช 

ชีวิตประจําวัน 

 กระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการ

ปกครอง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสงเสริมบทบาทของ

เอกชนและชุมชนในการใหบริการ สาธารณะ 

 การปองกนัและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ และ กระบวนการ

ยุติธรรม 

แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำ 

 เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นโยบาย จุดเนน 

 1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูป

องคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานประชาสัมพันธ ดาน

การตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารุลดการใช

ทรัพยากรทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการ

นำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษา

รองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูป

กระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถ

ตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังกระบวนการจัดทำ

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวน

ตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและรวมสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

 3. ปรับรื้อและเปล่ียนแผลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนา

กำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงบริหารจัดการอัตรากำลังให

สอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน

รองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอด

ชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา 

 5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

ดาน รายละเอียด 

 1. ดานความปลอดภัย 

 

 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวตอโรค

อุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 

 2. ดานโอกาส 

 

 2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทาง

รางกาย จิตใจ วินับ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

 2.2 ดำเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อ

การศึกษาตอ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อปองกันไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็ก

ออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียม 

 2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได

อยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ดานคุณภาพ 

 

 3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะ

ท่ีจำเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

 3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิด

ข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพื่อการมีงานทำ 

 3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะ

หลักท่ีจำเปนในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ัง

สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 
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ดาน รายละเอียด 

 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มี

ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตยเองทางวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง รวมท้ัง มีจิตวิญญญาณความเปนครู 

 4. ดานประสิทธิภาพ  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไก

หลักในการขับเคล่ือนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน 

 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน

ขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมี

คุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจำนวนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

 4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค

เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

 4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาและการเพิ่มความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 

เปาประสงค (Goal) นโยบาย (Policy) จุดเนน (Focus) 

 1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาส  

และไดรับการบริการทางการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เทาเทียม 

ตามศักยภาพ  

2. ผูเรียนทุกคนเปนคนดี มีวินัย  

มีสุขภาวะท่ีดี ปลอดภัยจากภัย 

คุกคาม มีความรักในสถาบันหลัก 

1. พัฒนาระบบและกลไกการดูแล

ความปลอดภัยใหกับครู ผูเรียน 

บุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติ และภัย

คุกคามทุกรูปแบบ  

1. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหอานออก

เขียนไดตามระดับช้ัน 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรรถนะ 

และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 

21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน 
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เปาประสงค (Goal) นโยบาย (Policy) จุดเนน (Focus) 

ของชาติ มีทัศนคติท่ีถูกตองตอ

บานเมือง ยึดมั่นการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

3. ผูเรียนทุกคนมีสมรรถนะ และ 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  

5. สถานศึกษาทุกแหง ใชหลักสูตร

ฐานสมรรถนะในการพัฒนาผูเรียน         

6. สถานศึกษาทุกแหง เปนองคกร

แหงการเรียนรู บนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เปนองคกรคุณภาพวิถีใหม      

 

2. สงเสริมและสนับสนุนการจัด

สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุข

ภาวะท่ีดี  

3. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก

ปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มี

พัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ

สติปญญาอยางเต็มศักยภาพ 

4. สงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดรับ

โอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

อยางเต็มศักยภาพ มีทักษะในการ

ดำเนินชีวิตและทักษะอาชีพ บน

พื้นฐานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท

อยูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ

แกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเส่ียงแ

เด็กออกกลางคัน  

6. สงเสริมการจัดการศึกษาให

ผูเรียนเปนคนดี มีวินัย มีความรักใน

สถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติท่ี

ถูกตองตอบานเมือง ยึดมั่นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

7. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียน

มีสมรรถนะ มีทักษะการเรียนรูและ

ทักษะท่ีจำเปนของโลกในศตวรรษท่ี 

21  

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกระดับ 

4. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคน

ในเขตบริการ ใหไดรับโอกาสใน

การเขาถึงบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึง เทาเทียม และมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 

5. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

และกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ

ลงมือปฏิบัติจริง  พัฒนาระบบการ

วัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  

7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาให

เขมแข็ง 

8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจากภัยพิบัติและภัย

คุกคามทุกรูปแบบ 

9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

10. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
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เปาประสงค (Goal) นโยบาย (Policy) จุดเนน (Focus) 

8. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเปน

หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ

สงเสริมใหสถานศึกษามีระบบการ

วัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ

ท่ีมีประสิทธิภาพ  

9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร

สมรรถนะ มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณ

ความเปนครู พัฒนาตนเองดวย

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย

ใชเครือขายสถานศึกษาเปนฐาน มี

นวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคล่ือนบนฐานขอมูลสารสนเทศ

ท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน 

11. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยูไดอยาง

มีคุณภาพ สอดคลองกับบริบทของ

พื้นท่ี 

12. สงเสริมและสนับสนุนให

สถานศึกษาทุกแหง พัฒนา

นวัตกรรมเปนกลไกในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 
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เปาประสงค (Goal) นโยบาย (Policy) จุดเนน (Focus) 

13. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการจัดการศึกษา 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

  ไตรมาสท่ี 1    ไตรมาสท่ี 2              ไตรมาสท่ี 3           ไตรมาสท่ี 4 

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

 

1.ช่ือโครงการ/การดำเนินงาน           

2.กลุมท่ีรับผิดชอบโครงการ/การดำเนินงาน          

3.ผูรับผิดชอบโครงการ/การดำเนินงาน          

4.งบประมาณโครงการ/การดำเนินงาน          

5.งบประมาณท่ีเบิกจายจริง           

6.สาเหตุท่ีไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามแผนงาน (เชน ปรับโครงการ/กิจกรรม,กลุมเปาหมายลดลง เปนตน)

              

7.สรุปผลการดำเนินงาน  

    7.1 รายงานความกาวหนาของโครงการ/การดำเนินงาน รายไตรมาส (กรณีโครงการท่ีดำเนินการยังไมเสร็จส้ิน)  

  1) ความกาวหนาของกิจกรรม ในไตรมาสนี้ (รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดรายกิจกรรม 

ตามท่ีระบุไวในแบบฟอรมขอมูลพื้นฐานการดำเนินงาน/ขอเสนอโครงการ ท่ีไดรับอนุมัติแลว พรอมท้ังระบุชวงเวลา

และสถานท่ีดำเนินการ)           

             

             

              

  2) ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในไตรมาสนี้ (ถามี)     

             

             

              

  3) แนวทางการแกไขปญหาในการดำเนินงานในไตรมาสนี้ (ถามี)    
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 7.2 รายงานสรปุผล โครงการ/การดำเนินงาน (กรณีดำเนินการเสร็จส้ิน โดยสรุปวิธีการทำงาน และ ผลของ

การดำเนินงาน) 

  1) ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเมื่อเสร็จส้ินโครงการ  (รายงานใหสอดคลองกับเปาหมายเชิงผลผลิตท่ีระบุไว

ในแบบฟอรมขอมูลพื้นฐานการดำเนินงาน/ขอเสนอโครงการ ท่ีไดรับอนุมัติแลว)    

             

              

  2) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเมื่อเสร็จส้ินโครงการ (รายงานใหสอดคลองกับเปาหมายเชิงผลลัพธท่ีระบุไว

ในแบบฟอรมขอมูลพื้นฐานการดำเนินงาน/ขอเสนอโครงการ ท่ีไดรบัอนุมัติแลว)    

             

              

  3) ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ (รายงานใหสอดคลองกับดัชนีวัดความสำเร็จท่ีระบุไวใน

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานการดำเนินงาน/ขอเสนอโครงการ ท่ีไดรับอนุมัติแลว)     

             

              

  4) สรุป วิธีการ/กระบวนการดำเนินงาน (รายงานใหสอดคลองกับแผนการดำเนินงาน ท่ีระบุไว

ในแบบฟอรมขอมูลพื้นฐานการดำเนินงาน/ขอเสนอโครงการ ท่ีไดรับอนุมัติแลว เปนอยางนอย)   

             

             

              

8.ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ (ถามี)      

             

             

              

9.แนวทางการนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงการจัดโครงการ/การดำเนินงาน ในครั้งตอไป  (ถามี)  

             

              

10.รูปภาพกิจรรม (รูปภาพไมนอยกวา 3 ภาพ)        

              


	ใบสรุป
	แผนกำกับติดตาม 



