แบบติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดในนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อหน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ ๑ : ต.ค. - ธ.ค. 6๒
ไตรมาสที่ ๒ : ม.ค. - มี.ค. 6๓
 ไตรมาสที่ ๓ : เม.ย. - มิ.ย. 6๓
 ไตรมาสที่ ๔ : ก.ค. - ก.ย. 6๓
สถานะโครงการ
 ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๔. ความสอดคล้องกับตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล
5. หลักการและเหตุผล
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ดําเนินการบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ได้แก่
การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้กระทําผิดโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการฟื้นฟู
และบําบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ
สถานการณ์ ยาเสพติด ในพื้ น ที่จัง หวัด นครศรีธรรมราช
พบว่ าพื ช กระท่ อ มยั งคงเป็น พื ชเสพติ ด ที่มี
การลั ก ลอบปลู ก เป็ น จํ า นวนมาก กระจายเกื อ บทุ ก พื้ น ที่ ปั ญ หาที่ พ บมากในปั จ จุ บั น คื อ การนํ า พื ช กระท่ อ ม
ไปแปรรู ป และนํ า ไปเป็ น ส่ ว นผสมของเครื่ อ งดื่ ม
ซึ่ ง ขณะนี้ ก ลุ่ ม เด็ ก เยาวชน และกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงาน
ทั้งภาคการประมง และภาคการเกษตรนิยมเสพกันอย่างแพร่หลาย
ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นับเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะร่วมมือกันจากหลาย
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักเรียนทุกคน ต้องได้รับการฝึกทักษะจิตใจที่เข้มแข็ง และการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในสังคม
ปัจจุบัน
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6. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
7.๑ ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จํานวน 242 คน
7.๒ ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดได้
๘.กลุ่มเป้าหมายโครงการ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 22 โรงเรียน
๙. ระยะเวลาดําเนินการ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563
๑๐.สถานที่ดําเนินการ....โรงเรียนขยายโอกาส
๑๑.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ
1. อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
2. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
๑๒.ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
โรงเรียนขยายโอกาสทั้ง 22 โรงเรียน สามารถดําเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย ตามระยะเวลาที่กําหนด
1๓. ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดจากข้อ ๗
10.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จํานวน 552 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดจาก
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยในโรงเรียน จํานวน 673 คน
๑๔.ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม ที่สื่อของการดําเนินงานสู่ความสําเร็จ จํานวน ๕ ภาพ
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1๕. งบประมาณ
โครงการทีไ่ ด้รบั
งบประมาณทัง้ สิน้

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 4

291,000

176,000

-

176,000

-

-

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๖.๑ปัญหา อุปสรรค
1. การจัดแต่ละครั้งควรเพิ่มจํานวนผู้เข้าร่วมแต่ละโรงเรียนให้มากกว่านี้
2. ควรจัดกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด และมีการเชิญวิทยากรที่เป็นผู้ที่เคยติดยาเสพติด
โดยตรงมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ และควรจะได้ออกไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการบําบัดบ้าง
3.นักเรียนสามารถนําเอาความรู้ไปใช้ เผยแพร่กับเพื่อนๆ พี่น้องในโรงเรียน โดยให้คําปรึกษาและสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านภัยยาเสพติดได้
4. อยากให้มีการจัดการอบรมปีละ 2 ครั้ง
5. อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก เพราะได้รับความรู้ดีมาก
6.ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสารเสพติดให้มากขึ้น อยากให้ผู้ที่หลงผิดเรื่องสารเสพติดมาให้ความรู้
7. ควรมีกิจกรรมต้านภัยต่อเนื่องตลอดปี
8. ควรมีการต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น
9. สนุกได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เอาไปใช้ในสังคมได้
๑๖.๒ แนวทางแก้ไข
1๗. แผนที่จะดําเนินการต่อไป
ดําเนินกิจกรรมอื่นตามที่กําหนดในโครงการ
1๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1๙. ผู้รายงาน นางสาวอลิศรา สายวารี ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา หน่วยงาน สพป.นศ.1
โทรศัพท์ 08 75041497 โทรสาร ................................... E-mail: alissarasaiwaree@gmail.com
๒๐. วันที่รายงาน 26 พฤษภาคม 2563
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แบบติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดในนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อหน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ ๑ : ต.ค. - ธ.ค. 6๒
 ไตรมาสที่ ๒ : ม.ค. - มี.ค. 6๓
 ไตรมาสที่ ๓ : เม.ย. - มิ.ย. 6๓
 ไตรมาสที่ ๔ : ก.ค. - ก.ย. 6๓
สถานะโครงการ
 ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ความสอดคล้องกับตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล
5. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี น โยบายดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเรี ย นรู้ สู่ ส ากล โครงการย่ อ ยการพั ฒ นาความสามารถทางวิ ช าการของนั ก เรี ย นผ่ า นกระบวนการแข่ ง ขั น
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับ
ความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล โดยกําหนดพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่านร้อยละ 30 ของนักเรียนที่เข้าแข่งขันในรอบแรกจะได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง
ระดั บ ประเทศ ร้ อ ยละ 12 ของนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า แข่ ง ขั น ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รรางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น
เหรียญทองแดงและเหรียญชมเชย จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรอบสาม ค่ายวิชาการ
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๕
นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กไปแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู เ กี ย รติ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ณ ประเทศตามที่กําหนด จะได้รบั เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดําเนินการจัดสอบแข่งขันให้แก่
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกสังกัดทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองและเหรียญเงิน จะมีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันในรอบที่สองระดับประเทศ
ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.2 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
7.๑ ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 50 ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในรอบแรก สามารถสอบผ่านเข้าสู่รอบที่สอง
7.๒ ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
นักเรียนทีส่ มัครสอบทุกคนสามารถพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล
๘.กลุ่มเป้าหมายโครงการ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการทุกสังกัด
๙. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
๑๐.สถานที่ดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
และโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ
การดําเนินการจัดสอบให้แก่นกั เรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
๑๒.ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
จากการดํ า เนิ น การจั ด สอบคั ด เลื อ กตามโครงการดั ง กล่ า วให้ แ ก่ นั ก เรี ย นที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และนักเรียน ผู้ปกครอง ให้ความสนใจ
ในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่าง ซึ่งทําให้การดําเนินการจัดกิจกรรมสําเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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1๓. ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดจากข้อ ๗
10.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนที่สมัครเข้าสอบรอบแรก สอบผ่านได้รับเหรียญรางวัลแยกเป็นรายวิชาดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นักเรียนเข้าสอบ 334 คน ได้รบั เหรียญรางวัลดังนี้
เหรียญทอง
17 คน
เหรียญเงิน
36 คน
เหรียญทองแดง
41 คน
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนเข้าสอบ 52 คน ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
เหรียญทอง
4 คน
เหรียญเงิน
15 คน
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นักเรียน 733 คน ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
เหรียญทอง
41 คน
เหรียญเงิน
64 คน
เหรียญทองแดง
91 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนได้พัฒนาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล
๑๔.ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม ที่สื่อของการดําเนินงานสู่ความสําเร็จ จํานวน ๕ ภาพ
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1๕. งบประมาณ
โครงการทีไ่ ด้รบั
งบประมาณทัง้ สิน้

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 4

60,315.80

60,315.80

60,315.80

-

-

-

แหล่งงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๖.๑ปัญหา อุปสรรค
ไม่มี
๑๖.๒ แนวทางแก้ไข
ไม่มี
1๗. แผนที่จะดําเนินการต่อไป
1๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1๙. ผู้รายงาน นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้ว ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
หน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
โทรศัพท์ 075-356151 ต่อ 119 โทรสาร 075-347356 E-mail: annkaeo@gmial.ocm
๒๐. วันที่รายงาน ณ 25 พฤษภาคม 2563
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แบบติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดในนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อหน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ ๑ : ต.ค. - ธ.ค. 6๒
 ไตรมาสที่ ๒ : ม.ค. - มี.ค. 6๓
 ไตรมาสที่ ๓ : เม.ย. - มิ.ย. 6๓
 ไตรมาสที่ ๔ : ก.ค. - ก.ย. 6๓
สถานะโครงการ
 ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔. ความสอดคล้องกับตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล
5. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบัน การเจริญ เติบ โตด้า นเศรษฐกิจ สัง คมและเทคโนโลยี ได้เ ปลี่ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ว
และเกี่ ย วข้ อ งกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดําเนินชีวิต ของทุก ๆคน มีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจําเป็นต้องสร้างเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้น ฐานมีค วามเป็น เลิศ ทางวิช าการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา
ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมความพร้อ มให้เด็กและเยาวชนเป็นกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธ รรมราช เขต ๑
ในฐานะเป็น หน่ว ยงานหลัก ในการจัด การศึก ษาให้แ ก่เ ด็ก และเยาวชน ให้เ ป็น ผู ้ถ ึง พร้อ มด้ว ยคุณ ลัก ษณะ
ที่พึงประสงค์ (ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและ
สุ นทรี ยภาพ กิจกรรมสร้ างสรรค์ ตลอดจนสนั บ สนุน ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ใ ช้ค วามรู้
ความสามารถ ในการพั ฒนาการเรี ย นการสอนอย่างเต็มความสามารถได้
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสําคัญที่จะ ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ก ารพัฒ นาผู ้เ รีย นบรรลุจ ุด มุ ่ง หมายของหลัก สูต รและสู ่ค วามเป็น เลิศ ทั ้ง ด้า นวิช าการ ทัก ษะ
ศิล ปหัต ถกรรมและการงานอาชีพ รวมทั้ ง เป็ น การรวมพลั ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทําโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพือ่ ให้นกั เรียนได้แสดงศักยภาพ และผลงานทั้งด้านทักษะวิชาการ ด้านศิลปหัตถกรรม และวิชาอาชีพ
๖.๒ เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนทีม่ ีความสามารถ ได้นําเสนอผลงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการจัด
นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
๖.๓ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
7.๑ ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จัดนิทรรศการและเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในระดับภาคใต้
7.๒ ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
๑. เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการ สาขาต่าง ๆ
และสามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
๒. ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาในสัง กัด สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
๘.กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
๙. ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓
๑๐.สถานที่ดําเนินการ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
๑๑.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ
การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จําหน่ายผลผลิตของโรงเรียน นักเรียน และครู
๑๒.ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
๑. นักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานดีเด่นของโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2

๑๐
1๓. ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดจากข้อ ๗
10.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนในสังกัด ได้แสดงศักยภาพ ผลงานด้านทักษะวิชาการ วิชาอาชีพ เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ
10.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔.ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม ที่สื่อของการดําเนินงานสู่ความสําเร็จ จํานวน ๕ ภาพ

3

๑๑
1๕. งบประมาณ
โครงการทีไ่ ด้รบั
งบประมาณทัง้ สิน้

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)

๑๗๑,๕๗๒.-

๑๓๖,๗๗๒.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 4

แหล่งงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๖.๑ปัญหา อุปสรรค
๑๖.๒ แนวทางแก้ไข
1๗. แผนที่จะดําเนินการต่อไป
1๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ได้เห็นผลงานดีเด่นของโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1๙. ผู้รายงาน นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๓๕๖๑๕๑ ต่อ ๑๑๙ โทรสาร ๐๗๕ ๓๔๗๓๕๖ E-mail: pnst1@octlook.co.th
๒๐. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

4

๑๒
แบบติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
..........................................
๑ ชื่อหน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
๒. ห้วงเวลารายงาน
ไตรมาสที่ ๓ เม.ย.. – มิ.ย. ๖๓
สถานะโครงการ
สิน้ สุดโครงการแล้ว
๓. ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานของ สพป.นศ. ๑
๔. ความสอดคล้องกับตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาในการจัดการศึกษา
๕. หลักการและเหตุผล
กระแสความนิยมต่อการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานยุคใหม่ที่เป็นไปอย่างแพร่หลายโดยสื่อสังคม
ออนไลน์ ถูกนํามาใช้เป็นช่ องทางในการประชาสัมพันธ์อย่างกว้ างขวาง เช่น เว็บไซต์ บล็อก ทวิตเตอร์
เฟซบุ๊ค และระบบไลน์ อันจะส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถขับเคลื่อนงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและตัวชี้วัดขององค์กร
และตัวชี้วัดที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ทําให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจ ได้รับรู้ รับทราบ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้เห็นความสําคัญของการสร้าง
การรับรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดการศึกษาและรับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและการดํ า เนิ น งานของ
สถานศึกษาที่ทันสมัยที่จะทําให้การดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
เขต ๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้
๖. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร/นอกองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ธุรการโรงเรียน/ธุรการกลุ่ม ได้มคี วามรู้ในการเขียนข่าว บทความ การส่งข่าวผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออินเทอร์เน็ต ได้
๓. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของนักเรียน โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่ในรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ

๑๓
๗. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จัดประชุมอบรมธุรการโรงเรียน/ธุรการกลุ่ม ของ สพป.นศ. ๑ จํานวน ๑๒๗ คน
๗.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากโรงเรียน กลุ่มงานและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร
๒. มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการส่งข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ทั้งในด้านนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ
๘. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ธุรการโรงเรียน จํานวน ๑๐๙ คน ธุรการกลุ่ม ของ สพป.นศ.เขต ๑ จํานวน ๑๘ คน รวม ๑๒๗ คน
๙. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๐. สถานที่ดําเนินการ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทวดทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
๑๑.กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การนําเสนอข่าว กิจกรรม
ต่างๆจากโรงเรียน หน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
๑๒.ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การนําเสนอ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้อง มีการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสาร อย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
๑๓. ผลการดําเนินงาน ตามตัวชีว้ ัดจากข้อ ๗
๑๓.๑ เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการประชุมอบรม ร้อยละ ๑๐๐

๑๔
๑๓.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ผู้ เ ข้ า รั บ การประชุ ม อบรมได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรมต่ า งๆ จากโรงเรี ย น
กลุ่มงานและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
๒. มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการส่งข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ทั้งในด้านนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ
๑๔. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ ภายในโครงการ/กิจกรรม ที่สอื่ ของการดําเนินงานสู่ความสําเร็จ จํานวน ๕ ภาพ

๑๕
๑๕.งบประมาณ
โครงการทีไ่ ด้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 4

๒๖,๘๓๐

๒๖,๘๓๐

-

๒๖,๘๓๐

-

-

แหล่งงบประมาณ สพป.นศ.เขต ๑
หมวดรายจ่าย งบดําเนินงาน

งบรายจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๑๖.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
๑๖.๑ ปัญหา อุปสรรค
๑๖.๒ แนวทางแก้ไข
๑๗. แผนที่จะดําเนินการต่อไป
จะติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณต่อไป
๑๘. ประโยชน์ทสี่ าธารณชนได้รบั
สาธารณชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากโรงเรียน หน่วยงาน อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ ในหลายๆช่องทาง สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๙. ผู้รายงาน นางโสภา คํามะเนิน ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ
หน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
โทร ๐๘๗ ๒๘๓๘๗๙๐
๒๐. รายงาน ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๖
แบบติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดในนครศรีธรรมราช
๑. ชื่อหน่วยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑
๒. ห้วงเวลารายงาน
สถานะโครงการ

 ไตรมาสที่ ๑ : ต.ค. - ธ.ค. 6๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เม.ย. - มิ.ย. 6๓
 ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

 ไตรมาสที่ ๒ : ม.ค. - มี.ค. 6๓
 ไตรมาสที่ ๔ : ก.ค. - ก.ย. 6๓
 สิ้นสุดโครงการแล้ว

๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและวิพากษ์การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สพป.นศ. เขต ๑
๔. ความสอดคล้องกับตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล
5. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามข้อ 5 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
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๑๗
อํานาจหน้าที่ (1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธรรมราช เขต 1 โดยกลุ่ ม นโยบายและแผนซึ่ งเป็ น
หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วมการบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล
อย่างเป็นระบบ เพื่ อยกระดับ คุณภาพการบริหารจั ดการศึกษาขั้นพื้ นฐานของเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานชาติ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น
๖. วัตถุประสงค์
๖.1 เพื่ อจั ดทําแผนปฏิ บัติ ก ารประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.นศ. เขต 1
๖.2 เพื่ อให้ สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครศรี ธรรมราช เขต 1 มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.3 เพื ่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของสํ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ให้สอดคล้องกับระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ศธภ. 5 จ.นศ. ศธจ.นศ.และ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเป็ น แนวทางให้ กั บ โรงเรี ย นต่ า ง ๆ ในการกํ า หนดแนวทางในการบริ ห าร
จั ด การศึ กษาของโรงเรี ย นตามบริ บทของพื้ น ที่
๖.4
เพื่ อ ส่ง เสริ ม การบริ ห ารจัด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยใช้พื้ น ที ่ เ ป็ น ฐาน และสนั บ สนุ น
ให้ ทุ กภาคส่ วนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมบริห ารจั ด การศึกษา
๗. ตัว ชี้ วั ดความสําเร็ จ ของโครงการ
๗.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๗.๑.๑. สพท. และโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติการประจําปี และนําแผน ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ๑๐๐%
๗.๒ ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
๗.๒.1. สพท. และโรงเรียนในสังกัด จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๐๐%
๗.๒.2. สพท. และโรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ๑๐๐%
๗.๒.3. สพท. และโรงเรียนในสังกัดใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ๑๐๐%
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๑๘
๘. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้บริหาร สพป.นศ. เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ. /ก.ต.ป.น./ ประธานเครือข่ายโรงเรียน 7 เครือข่าย
ผู้ แ ทนผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา ศึ ก ษานิ เทศก์ ทุ ก คน และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน สพป.นศ. เขต 1 ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวม 48 คน
๙. ระยะเวลาดําเนินการ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๐. สถานที่ดําเนินการ
ห้องประชุมโรงแรมขนอมซันไรส์โฮเต็ล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
๑๑. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ
๑1.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร สพป.นศ. เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ. /ก.ต.ป.น./
ประธานเครือข่ายโรงเรียน 7 เครือข่าย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรทางการศึกษา
ใน สพป.นศ. เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง รวมจํานวน 48 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
๑๑.2 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.นศ. เขต 1 จํานวน 30 เล่ม
๑๑.3 ทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.นศ. เขต 1
จํานวน 30 เล่ม
๑๒.ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
๑๒.1 ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการได้มีโอกาสระดมสมอง เสนอปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะ
ตรงตามภารกิจ และบทบาทหน้าที่ และร่วมกันพิจารณานําเสนอโครงการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และหน่วย
เหนือทุกระดับ รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา
๑๒.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่
กลไกการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
1๓. ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดจากข้อ ๗
๑๓.1. สพป.นศ. เขต 1 มีกรอบทิศทางในการพัฒนา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย มาตรฐานการศึ ก ษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓.2. สพป.นศ. เขต 1 บริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based
Management) โดยมี
กระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ
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๑๙
๑๔.ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม ที่สื่อของการดําเนินงานสู่ความสําเร็จ จํานวน ๕ ภาพ

1๕. งบประมาณ
โครงการทีไ่ ด้รบั
งบประมาณทัง้ สิน้

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 4

117,200

89,217

-

89,217

-

-

แหล่งงบประมาณ งบดําเนินงาน สพป.นศ. เขต ๑ จํานวน 117,200 บาท
๑๖. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๖.๑ ปัญหา อุปสรรค ๑๖.๒ แนวทางแก้ไข1๗. แผนที่จะดําเนินการต่อไป
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
1๘. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1๙. ผู้รายงาน นางอุบลรัตน์ ผดุงกิจ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
หน่วยงาน สพป.นศ. เขต ๑
โทรศัพท์ 081-0900060 โทรสาร 075-356151 ต่อ 120 E-mail: ubpa06@gmail.com
๒๐. วันที่รายงาน ๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
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