
แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง :กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช รหัส   รายงานผล ไตรมาสที ่3
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 

1.2 กจิกรรมหลกั

         1.1 ตัวช้ีวดั :

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

 ไดรั้บการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการมีความพึงพอใจ

    โครงการที ่1 :การตรวจ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช
    1. แผนการปฏิบัติงาน

รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

            1.1.1 ปริมาณ :

            1.1.3 เวลา :-

            1.1.2 คุณภาพ :

หน่วยงานการศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดันครศรีธรรมราช

มีความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย

การตรวจราชการ จ านวน 924สถานศึกษา

ในระดบัดีมาก

                 - หน่วยงานการศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-

กิจกรรมท่ี 1 รับการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ(รอบ 1-2)
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมสมัมนา/รับนโยบาย การตรวจราชการ
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตาม



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
80,000            30,164                 20,000            - 20,000            - 20,000            30,164            20,000         -

80,000            30,164                 - 20,000            30,164            - -

80,000            30,164                 20,000            - 20,000            - 20,000            30,164            20,000         -                 

       1.1.2 เชิงคุณภาพ

 และบริบทของพ้ืนท่ี
2.แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 มีความสอดคลอ้งและ
เช่ือมโยงกบัแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จงัหวดันครศรีธรรมราช
และมีโครงการสอดคลอ้งกบัหน่วยงานตน้สงักดัและบริบทของพ้ืนท่ี

คลุมครบถว้น

ไม่ใชง้บประมาณ

1 ร้อยละ80 ของผูเ้ขา้ประชุมจดัท าแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จงัหวดันครศรี
ธรรมราช

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

 พ.ศ.2565 และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด าเนินการ กิจกรรมท่ี 1 รับการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ(รอบ 1)
2.1 เงนิงบประมาณ

หนา้ 2

 ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา
         2.3 เงนินอกงบประมาณ

2 มีแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือให้หน่วยงานทางการ

ศึกษาในจงัหวดันครศรีธรรมราชใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษาของจงัหวดั
นครศรีธรรมราช

การพฒันาการศึกษา
5 มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3 ร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ

    โครงการที ่2 : จัดท าแผนพฒันาการจังหวดั
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :

4 มีแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการขบัเคล่ือน

สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์/นโยบายหน่วยงานตน้สงักดั

            1.1.3 เวลา :-
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-

1.แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จงัหวดันครศรีธรรมราชมีความ

3.รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีส่วนประกอบครอบ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

100,300          59,520                 - - 10,100            12,320            50,000            47,200            40,200         -

100,300          59,520                 - - 10,100            12,320            50,000            47,200            40,200         -

100,300          59,520                 - - 10,100            12,320            50,000            47,200            40,200         -

ประสิทธิภาพ

2 ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยนับ
 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ
 ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)รวมทั้งส้ิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จงัหวดันครศรี

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงนิงบประมาณ

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

1.2 กจิกรรมหลกั

         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา

หนา้ 3

1 ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จงัหวดันครศรี
ธรรมราช

ธรรมราช

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

         2.3 เงนินอกงบประมาณ

    โครงการที ่3 :แผนการตรวจสอบประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :
           1.1.1.1 กลุ่มอ านวยการ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดันครศรีธรรมราช
           1.1.1.2 โรงเรียนเอกชนในสงักดัจ านวน  27  โรงเรียน
           1.1.1.3 วิทยาลยัในสงักดัอาชีวศึกษา  จ  านวน 2 โรงเรียน
            1.1.2 คุณภาพ :

 1.1.2.3 มีเคร่ืองมือ นวตักรรม ท่ีสนบัสนุนการตรวจสอบประเมินผล และการให้
ค  าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
1.1.2.4มีการบูรณาการงานตรวจสอบประเมินผล และให้ค  าปรึกษาเพ่ือเพ่ิม

            1.1.3 เวลา :-

การตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ และสอดคลอ้งกบัระดบัต าแหน่ง

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-

1.1.2.1 หน่วยรับตรวจ มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล
1.1.2.2หน่วยรับตรวจ ไดรั้บการตรวจสอบประเมินผล และการให้ค  าปรึกษา ท่ีเพ่ิม
คุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
 1.1.2.3บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ศึกษาธิการจงัหวดันครศรีธรรมราช

จงัหวดันครศรีธรรมราช
กิจกรรมท่ี 4.การให้ค  าปรึกษาเร่ืองการใชจ่้ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลยั 2  แห่ง

15,200            2,720                   - - 5,000              - 5,000              2,720              5,200           -

15,200            2,720                   - - - - 5,000              2,720              5,200           -

15,200            2,720                   - - - - 5,000              2,720              5,200           -

แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา

1.2 กจิกรรมหลกั
กิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงิน ของส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดันครศรีธรรมราช
กิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่าย ส่งใชเ้งินยมืราชการ ของส านกังาน

หนา้ 4

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ
หน่วยนับ

รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบการจดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของส านกังานศึกษาธิการ

เอกชนในสงักดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 9 โรงเรียน

กิจกรรมท่ี 5การตรวจสอบการจ่ายเงินโครการให้ความเช่วยเหลือบรรเทาภาระ

กิจกรรมท่ี 6ตรวจบูรณาการตามโครงการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านกังาน

    โครงการที ่4 :สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือการป้องกนัและ

    1. แผนการปฏิบัติงาน

2.1 เงนิงบประมาณ
กิจกรรมท่ี 1-5
         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา
         2.3 เงนินอกงบประมาณ

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :
           1.1.1.1ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1 กิจกรรมการประชุม/ การจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2 กิจกรรมการบริหารจดัการการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจงัหวดั (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้
สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS

21,000            14,600                 - - 1,000              300                 10,000            14,300            10,000         -

10,000            14,300            

21,000            14,600                 - - 1,000              300                 10,000            14,300            10,000         -

โอกาสการเขา้ถึงการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม

ไดรั้บโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม

           1.1.1.1ร้อยละ50ของเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคนั ท่ีติดตามพบตวัหน่วยงาน

            1.1.3 เวลา :-

    โครงการที ่5 :พาน้องกลบัมาเรียน
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :

ทางการศึกษาจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม
          1.1.1.2 ร้อยละ40ของเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคนั ท่ีติดตามไม่พบตวัไดรั้บ

            1.1.2 คุณภาพ :
                   - หน่วยงานทางการศึกษาจดัการศึกษาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคนั

หนา้ 5

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ
หน่วยนับ

รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

                   - ผูป้ฏิบติังานดา้นยาเสพติดในสถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกแห่ง
            1.1.2 คุณภาพ :

หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช มี
การบูรณาการความร่วมมือในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา และมีขอ้มูลสารสนเทศดา้นยาเสพติดในการ
ขบัเคล่ือนการป้องกนัยาเสพติดในกลุ่มเฉพาะ
            1.1.3 เวลา :-
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

1.2 กจิกรรมหลกั

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงนิงบประมาณ
กิจกรรมท่ี 1-2
         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา
         2.3 เงนินอกงบประมาณ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 1 จดัท าไลน์กลุ่มโครงการพานอ้งกลบัมาเรียนเพ่ือรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด – 19)
2 แจง้โรงเรียนเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเสนอแต่งตั้งคณะท างานระดบัโรงเรียน                                  

ให้โรงเรียนสมคัรลงทะเบียนและเขา้ระบบตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลนกัเรียน
รายบุคคลให้สมบูรณ์ในระบบ
3 ก ากบัติดตามโรงเรียน จ านวน ๖๓  โรง ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลนกัเรียน
รายบุคคล ตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์

13,600            6,000                   - - - - 10,000            6,000              7,600           -

10,000            6,000              

13,600            6,000                   - - - - 10,000            6,000              7,600           -

ขั้นพ้ืนฐาน

และอุดมศึกษาในจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีสมบูรณ์ อยา่งนอ้ย 6 หลกัสูตร
            1.1.2 คุณภาพ :

ต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

           1.1.2.1 โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีสมบูรณ์สามารถจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนระดบั

            1.1.3 เวลา :-
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-

    โครงการที ่6 ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพฒันาหลกัสูตร

    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :
           1.1.1.1มีหลกัสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษา

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

1.2 กจิกรรมหลกั

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงนิงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายกิจกรรมท่ี 1-3
         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา
         2.3 เงนินอกงบประมาณ

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-
ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

หนา้ 6

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ
หน่วยนับ

รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕
1.2.2 ปรับปรุงหลกัสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕
1.2.3 จดัท าเวบ็ไซตเ์พ่ือเผยแพร่หลกัสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕
1.2.4 เผยแพร่หลกัสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕
1.2.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนรู้
1.2.6 น าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้
1.2.7 สรุปรายงานผล และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน

72,000            68,620                 - - 20,000            16,620            52,000            52,000            - -

52,000            52,000            

72,000            68,620                 -                  -                  20,000            16,620            104,000          104,000          -               -

1.ร้อยละของเดก็ปฐมวยัท่ีไดรั้บบริการทางการศึกษา

4.ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเดก็ ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ไดรั้บการส่งเสริม

6.ร้อยละสถานศึกษา/สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัสังกดักลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 

5.จ านวน รูปแบบและแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) ในการพฒันาเดก็ปฐมวยั

    โครงการที ่7 โครงการขับเคล่ือนการพฒันาการจัดการศึกษาปฐมวยัในระดับพืน้ที(่จังหวดั)
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :

2.เดก็ปฐมวยั (อาย ุ3-6 ปี) ไดรั้บการดูแล พฒันา จดัประสบการณ์เรียนรู้ และจดัการศึกษาให้มี

3.สถานศึกษา/สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัมีคุณภาพระดบัผา่นเกณฑข์ั้นตน้ตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็

1.2.1  ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาและตรวจสอบ หาคุณภาพหลกัสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงนิงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายกิจกรรมท่ี 1-7
         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา
         2.3 เงนินอกงบประมาณ

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

1.2 กจิกรรมหลกั
ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

หนา้ 7

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ
หน่วยนับ

รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

6 สรุปผลและจดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ

52,000            36,300                 - - 10,000            2,200              35,000            34,100            7,000           -

35,000            34,100            

52,000            36,300                 -                  -                  10,000            2,200              35,000            34,100            7,000           -

2.1 เงนิงบประมาณ

ค่าใชจ่้ายกิจกรรมท่ี 1-3

         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา

         2.3 เงนินอกงบประมาณ

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

1.เด็กปฐมวยัท่ีจบการศึกษาระดบัปฐมมีพฒันาการสมวยัในทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี
2.สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยั มีคุณภาพระดบัผ่านเกณฑข์ั้นตน้ ตามมาตรฐาน
สถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ  พ.ศ. 2562
            1.1.3 เวลา :-
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-
1.2 กจิกรรมหลกั

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะท างานจดัท าขอ้มูลสารสนเทศเด็กปฐมวยั/ พิจารณา 
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวยั แบบ Online และ Onsite
2 สร้างความรู้ความเขา้ใจการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัให้มีพฒันาการสมวยั ดว้ยระบบ
ออนไลน์ และประชุมปฏิบติัการกลุ่มยอ่ย แบบ Online และ Onsite

3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพฒันาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวยั สถานศึกษาท่ีเขา้ร่วม
 โครงการ ประชุมรายงานผลการนิเทศ /วิเคราะห์ขอ้มูล/สรุปและอภิปรายผลการนิเทศ         
แบบ Online และ Onsite
4 ประชุมน าเสนอผลงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ และคดัเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพฒันาเด็กปฐมวยั แบบ Online และ Onsite
5 จดัพิธีประกาศผลคดัเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ในการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั และมอบรางวลั

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม
หน่วยนับ

รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 

            1.1.2 คุณภาพ :

หนา้ 8

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ
 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
 ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

46,090            14,150                 - - - - 20,000            14,150            26,090         -

14,150            

46,090            14,150                 -                  -                  -                  -                  20,000            14,150            26,090         -

หนา้ 9

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

    โครงการที ่8 ส่งเสริมและพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภท

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวดั : ………………………………………………………………………………………..
            1.1.1 ปริมาณ :

สามัญศึกษา

ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชง้านระบบสารสนเทศดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  (E-SAR)

            1.1.2 คุณภาพ :

โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด าเนินงานประกนัคุณภาพ
โดยรวมในระดบัดี
            1.1.3 เวลา :-
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-

1.2 กจิกรรมหลกั

1. ประชุมปฏิบติัการจดัท าคู่มือพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

2. ประชุมปฏิบติัการส่งเสริมและพฒันาทกัษะการใชง้านระบบสารสนเทศดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา (E-SAR) จ านวน 4 รุ่น
3. สรุปรายงานผลการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (E-SAR)ปีการศึกษา 2564

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงนิงบประมาณ

ค่าใชจ่้ายกิจกรรมท่ี 1-3
         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา

         2.3 เงนินอกงบประมาณ

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

2. ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
3. ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ไดรั้บการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้สามารถใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารได้
4. ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice)

1 ครูผูส้อนภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดรั้บ
การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจ มีความมัน่ใจ และมีวิสยัทศัน์
2 ครูผูส้อนภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช มี
ความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

หนา้ 10

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

    โครงการที ่9 พฒันาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

ส าหรับครูผู้สอนภาษาองักฤษช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ในจังหวดันครศรีธรรมราช

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวดั : ………………………………………………………………………………………..

            1.1.1 ปริมาณ :
1.ร้อยละ 80 ของครูผูส้อนภาษาองักฤษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดรั้บ
การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีความ
มัน่ใจ และมีวิสัยทศัน์

            1.1.2 เชิงคุณภาพ :

            1.1.3 เวลา :-

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

2. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร ส าหรับครูผูส้อนภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
ของครูผูส้อนภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช       
ผ่านระบบออนไลน์

4. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) การจดัการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงรุก ของครูผูส้อนภาษาองักฤษชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช

5.มอบรางวลัวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน

9,150              9,150                   - - - - 9,150              9,150              - -

9,150              

9,150              9,150                   -                  -                  -                  -                  9,150              9,150              -               -

หนา้ 11

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

 - บุคลกรในสังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 60 คน

    โครงการที ่10 พฒันาศักยภาพด้านดิจิทัลเพ่ือการสร้างเวป็เพจและแพทฟอร์มในการ

บริหารงานส านักงานศึกษาการจังหวดันครศรีธรรมราช

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวดั : ………………………………………………………………………………………..
            1.1.1 ปริมาณ :

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

1.2 กจิกรรมหลกั

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

2.1 เงนิงบประมาณ

ค่าใชจ่้ายกิจกรรมท่ี 1-3

         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา

         2.3 เงนินอกงบประมาณ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

2..ร้อยละความถึงพอใจของบุคลากรต่อการพฒันาอยูใ่นระดบัดี

ประชุมเชิงปฎิบติัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นดิจิทลัเพ่ือการสร้างเวปเพจและ
แพทฟอร์มในการบริหารงานส านกังานศึกษาธิการจงัหวดันครศรีธรรมราช

40,000            40,000                 - - - - 40,000            40,000            - -

40,000            

40,000            40,000                 -                  -                  -                  -                  40,000            40,000            -               -

1.บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะดา้น
ดิจิทลัในเร่ืองการสร้างเวป็เพจ แพทฟอร์มหรือการผลิตคลิปสั้น ๆ เพ่ือสนองต่อการ

2.1 เงนิงบประมาณ

ค่าใชจ่้ายกิจกรรมท่ี 1
         2.2  เงนิงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา

         2.3 เงนินอกงบประมาณ

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

            1.1.2 เชิงคุณภาพ :

            1.1.3 เวลา :-
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :-

1.2 กจิกรรมหลกั

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

หนา้ 12

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพิม่เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  *

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ : …………………………………..
                              (นายชยัยศ  อลงกตกิตติคุณ  )                                                         นายสันติภัทร  โคจีจุล
                   ต  าแหน่ง :นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบติัการ                                  ต  าแหน่ง :  ศึกษาธิการจงัหวดันครศรีธรรมราช
วนั/เดือน/ปี  :    12    กรกฎาคม 2565 วนั/เดือน/ปี  :    12    กรกฎาคม 2565

ความเห็นหรือข้อสังเกต

  

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ผู้พจิารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

หน้า 13

ผู้รายงาน : ……………………………………………...

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ

ส าหรับส านักงบประมาณ 


