
 

การดําเนินงาน
ประจําป�รอบ 
6 เดือน
กลุ่มนโยบายและแผน

สํานกังานเขตพื�นที�การศกึษาประถม
ศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

 



         สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 มบีทบาทและภารกิจหลักในการ
ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อใหป้ระชากรวัยเรยีนได้รบัการศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่ง
ทั�วถึงมคุีณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศกึษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.
2542 กําหนดไว้ชว่ยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคุีณธรรม จรยิธรรม มคุีณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหาลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 และพฒันาระบบบรหิารจดัการที�เน้นการมีส่วนรว่ม
เพื�อเสรมิสรา้งความรบัผดิชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
                  การจดัทําโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที�สอดคล้องกับยทุธศาสตรช์าติจดุประสงค์และความมุง่
หมายก็เพื�อใหก้ระบวนการจดัการเรยีนการสอน กระบวนการการเรยีนรูข้องนักเรยีนมผีลสัมฤทธิ� ที�ดียิ�ง
ขึ�น โดยเฉพาะอย่ายิ�ง ผูบ้รหิารและครผููส้อนได้รบัการพฒันาความรู ้และทกัษะการจดัการเรยีนการสอน
ที�สามารถตอบสนองต่อการศึกษาของไทยในอนาคตได้ ที�สาํคัญกระบวนการติดตามประเมนิผลและ
รายงานผลการดําเนินงานประจาํป�เป�นกลไกลหนึ�งที�สาํคัญ เนื�องจากผลที�ได้จากนําเสนอ ในรายงานเป�น
ผลการดําเนินงานในภาพรวม ซึ�งจะเป�นเครื�องมอืที�ชี�ใหเ้ป�นถึงความสาํเรจ็ หรอืความก้าวหน้า รวมทั�ง
ป�ญหา อปุสรรคในการดําเนินงานเพื�อเป�นขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะการดําเนินงานพฒันาคุณภาพการ
ศึกษาต่อไป 
                  สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 ได้จดัทาํรายงานผลการ
ดําเนินงานประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2564 – เมษายน 2565) โดยแสดง
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที�ใช ้ระยะเวลาในการดําเนินการ เพื�อ
ประมวลผลการดําเนินงานความสําเรจ็ ทั�งนี� ขอขอบคุณผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งทกุทา่นที�ได้อํานวยความ
สะดวกในการจดัทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนขอ
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราชเขต 4 สาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี และหวังเป�นอยา่ง
ยิ�งว่าเอกสารเล่มนี�จะเป�นประโยชน์ต่อการป�องกันและปราบปรามการทจุรติ 

คํานํา

ก

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนกลุ่มนโยบายและแผน
สพป.นศ.4

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กรกฏาคม 2565



ก
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คํานํา 
สารบัญ
ส่วนที� 1 บทนํา
ส่วนที� 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
          ในรอบ 6 เดือน 
          (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
 

9 ส่วนที� 3 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/       

          กิจกรรม

สารบัญ

76ภาคผนวก 

ข



         สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4
ได้ดําเนนิการขับเคลื�อนนโยบายสูก่ารปฏิบติัโดยการจดัทาํโครงการ/
กิจกรรมที�สอดคล้องตามแผนในระดับต่างๆ  ภายใต้กรอบนโยบาย และ
จดุเนน้ของ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน และกระทรวง
ศกึษาธิการ ประาจาํป�งบประมาณ 2564 - 2565 และสํานกังานเขต
พื�นที�การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4 ยงัม ีโมเดลเพื�อขบั
เคลื�อนจดุเนน้ของสาํนกังานเขตพื�นที�ฯ มาเป�นกรอบในการปฏิบติัเพื�อ
ให้การดําเนนิโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลวัุตถุและเป�าหมายได้
อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผล มุง่หวังพฒันาขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา นกัเรยีนทกุชว่งชั�นได้รบัการอบรมพฒันา
กระบวนการเรยีนการสอน การคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการพฒันาตนเอง
ให้เป�นผูม้คีวามรู ้ความสามารถด้านต่างๆ อยา่งครบถ้วน  

ส่วนที� 1
บทนํา

บริหารงานภายใต้
จุดเน้นและตัวชี�วัดตามจุดเน้นของ สพป.นศ.4

1

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
สพป.นศ.4

กลุ่มนโยบายและแผน



1.จดัการศกึษาเพื�อเสรมิสรา้งความมั�นคงของสถาบนัหลักของชาติและการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป�นประมขุ
2. พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถความเป�นเลิศทางวิชาการเพื�อสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั
         3.พัฒนาศกัยภาพและคณุภาพผูเ้รยีนใหม้สีมรรถนะตามหลักสตูรและคณุลักษณะ
 ในศตวรรษที� 21 
         4. สรา้งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื�อมล�า ใหผู้เ้รยีนทกุคนได้รบับรกิารทางการศกึษา    
 อยา่งทั�วถึงและเทา่เทยีม
5. พัฒนาผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษาให้เป�นมืออาชีพ
         6. จดัการศกึษาเพื�อพัฒนาคณุภาพชีวิตที�เป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม ยดึหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง และเป�าหมายการพัฒนาที�ยั�งยนื(Sustainable Development Goals: SDGs)
7. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการศกึษา ตามหลักธรรมาภิบาล 
8. จดัการศกึษาโดยใช ้เทคโนโลยดิีจทิลั (Digital Technology) เพื�อพฒันามุ่งสู่ Thailand 4.0 

พันธกิจ

2

“เป�นองค์กรคณุภาพจดัการศกึษาอยา่งทั�วถึง
เสมอภาค ได้มาตรฐาน 
 นอ้มนาํหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
สังคมอนาคตที�ยั�งยนื”

วิสัยทัศน์

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
สพป.นศ.4

กลุ่มนโยบายและแผน



“งานได้ผล คนเป�นสุข” : Happiness & Achievement

คติพจน์

3

“องค์กรเป�นหนึ�ง เข้าถึงพึ�งได้”

ค่านิยมองค์กร 

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนสพป.นศ.4
กลุ่มนโยบายและแผน



1.ผูเ้รียนมคีวามรกัในสถาบนัหลักของชาติ
และยดึมั�นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รง
เป�นประมุข มีทศันคติที�ถกูต้องต่อบา้น
เมือง มีหลักคิดที�ถกูต้อง และเป�นพลเมอืง
ดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม มีค่านยิม
ที�พึงประสงค์ มีจติสาธารณะ รบัผดิชอบต่อ
สังคมและผูอื้�น ซื�อสัตย ์สุจรติ มัธยสัถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินยั รักษาศลีธรรม
         2.ผูเ้รียนมคีวามสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ศลิปะ ดนตรี
กีฬา ภาษา และอื�น ๆ ได้รับการพัฒนา
อยา่งเต็มตามศกัยภาพ
         3.ผูเ้รียนเป�นบคุคลแหง่การเรียนรู้
คิดริเริ�มและสรา้งสรรค์นวัตกรรม มีความ
รู้ มีทกัษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ
คณุลักษณะของผูเ้รยีนในศตวรรษที� 21 มี
สุขภาวะที�เหมาะสมตามวัย มีความ
สามารถในการพึ�งพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เป�นพลเมือง พลโลกที�ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากลนาํไปสู่การสรา้งความ
สามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
         

4.ผูเ้รยีนที�มีความต้องการจาํเป�นพิเศษ 
(ผูพิ้การ) กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผูด้้อยโอกาส
และกลุ่มที�อยูใ่นพื�นที�หา่งไกลทรุกันดาร
 ได้รับการศกึษาอยา่งทั�วถึง เทา่เทยีม
 และมีคณุภาพ
 5.ผูบ้ริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษา
เป�นบคุคลแหง่การเรยีนรู ้มีความรูแ้ละ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชพี
 6.สถานศกึษาจดัการศกึษาเพื�อการบรรลุ
เป�าหมายการพัฒนาอยา่งยั�งยนื
(Sustainable Development
Goals:SDGs) และสร้างเสรมิคณุภาพชีวิต
ที�เป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม ตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 7.สํานกังานเขตพื�นที�การศกึษา สถาน
ศกึษา มีสมดุลในการบริหารจดัการเชงิ
บรูณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที�มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอยา่งเป�นระบบ ใชง้าน
วิจยั เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการขบั
เคลื�อนคณุภาพการศกึษา
 8.สํานกังานเขตพื�นที�การศกึษา สถาน
ศกึษา มีระบบการบรหิารจดัการที�มี
คณุภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล

เป�าหมาย

4

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
สพป.นศ.4

กลุ่มนโยบายและแผน



“นโยบายที� 1 ด้านการจดัการศกึษาเพื�อความมั�นคง
                       ของมนษุยแ์ละของชาติ
นโยบายที� 2 ด้านการจดัการศกึษาเพื�อเพิ�มความสามารถ
                      ในการแขง่ขนัของประเทศ
นโยบายที� 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศกัยภาพ
                      ทรัพยากรมนษุย์

นโยบาย 

5

นโยบายที� 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบรกิาร
                      การศกึษาที�มคีณุภาพ มมีาตรฐานและลดความ ิ  
                      เหลื�อมล�าทางการศกึษา
นโยบายที� 5  ด้านการจดัการศกึษาเพื�อพัฒนาคณุภาพชีวิตที� 
                       เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม
นโยบายที� 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
                       บริหารจดัการศกึษา

นโยบาย 

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนสพป.นศ.4
กลุ่มนโยบายและแผน



6

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนสพป.นศ.4

โมเดลการขับเคลื�อนจุดเน้นของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

กลุ่มนโยบายและแผน



เป�าหมายทางการเงิน

ลูกค้า - 45,000,000 บาท
การสมัครสมาชกิ - 30,000,000 บาท
พันธมติรทางดิจทัิล - 15,000,000 บาท

แหล่งรายได้เพิ�มเติม

แผนการเติบโตในอนาคต

การพัฒนาแอปใหม่ 6,000,000 บาท 
การเพิ�มประสทิธิภาพของผลิตภัณฑ์
ป�จจบัุน 6,000,000 บาท

เป�าหมายทางการเงิน

ลกูค้า - 45,000,000 บาท
การสมคัรสมาชกิ - 30,000,000 บาท
พันธมติรทางดิจทิลั - 15,000,000 บาท

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนสพป.นศ.4
กลุ่มนโยบายและแผน

ดูสิ�งที�ผู้คนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสนใจ
ส่วนที� 2
สรุปผลการเบิกจ่าย



8

สพป .นศ.4 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน



เป�าหมายทางการเงิน

ลูกค้า - 45,000,000 บาท
การสมัครสมาชกิ - 30,000,000 บาท
พันธมติรทางดิจทัิล - 15,000,000 บาท

แหล่งรายได้เพิ�มเติม

แผนการเติบโตในอนาคต

การพัฒนาแอปใหม่ 6,000,000 บาท 
การเพิ�มประสทิธิภาพของผลิตภัณฑ์
ป�จจบัุน 6,000,000 บาท

เป�าหมายทางการเงิน

ลกูค้า - 45,000,000 บาท
การสมคัรสมาชกิ - 30,000,000 บาท
พันธมติรทางดิจทิลั - 15,000,000 บาท

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนสพป.นศ.4
กลุ่มนโยบายและแผน

ดูสิ�งที�ผู้คนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสนใจ

ส่วนที� 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ/ กิจกรรม

 



นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือความมัน่คงของมนษุย์และของชาติ

1.โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมในเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา

ด าเนินกิจกรรม ไตรมาส 3 - 4 

- พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีบรูณาการพทุธธรรมสูกิ่จกรรมการเรียนรู้ทกุกลุม่สาระ

- การพฒันาอตัลกัษณ์  29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพทุธเพ่ือยกระดบั

เป็นโรงเรียนวิถีพทุธชัน้น า และโรงเรียนวิถีพทุธพระราชทาน

- การพฒันาโครงงานคณุธรรมสู่ความเป็นเลิศ 

“ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” แผนท่ีคนดี  จิตอาสาพฒันาชมุชนและสิ่งแวดล้อม

- นิเทศ ติดตาม การพฒันาครูสู่การเป็น Coach

แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการด าเนินงานร่วมกนั : เรืองเล่าเร้าพลงั

- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
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นโยบายท่ี 1 ด้านการจดัการศกึษาเพื่อความมัน่คงของมนษุย์และของชาติ
กิจกรรมท่ี 1.3 สร้างพลเมืองดีมีคณุธรรมด้วยกิจกรรมลกูเสือ
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นโยบายท่ี 1 ด้านการจดัการศกึษาเพื่อความมัน่คงของมนษุย์และของชาติ
กิจกรรมท่ี 2 โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศกึษาพอเพียง
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน                    

กิจกรรมท่ี 3.1 การประเมินคณุภาพผู้ เรียน
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน                    

กิจกรรมท่ี 3.1 การประเมินคณุภาพผู้ เรียน
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน                    

กิจกรรมท่ี 3.2 พฒันาจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนท่ี 
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงสู่สตวรรษท่ี 21 
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน                    

กิจกรรมท่ี 3.2 พฒันาจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนท่ี
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงสู่สตวรรษท่ี 21 
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
3. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน                    

กิจกรรมท่ี 3.3 พฒันาสมรรถนะการอ่านขัน้สงูส าหรับนกัเรียนชัน้         
มธัยมศกึษาตอนต้น
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
4. โครงการพฒันาครูเพ่ือยกระดบัสมรรถนะการส่ือสารภาษาองักฤษ

เพ่ือพฒันาผู้ เรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
4. โครงการพฒันาครูเพ่ือยกระดบัสมรรถนะการส่ือสารภาษาองักฤษ

เพ่ือพฒันาผู้ เรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศกึษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
5. โครงการพฒันาการขบัเคล่ือนยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษา

ปฐมวยั สพป.นศ.4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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นโยบายท่ี 2 ด้านการจดัการศกึษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
5. โครงการพฒันาการขบัเคล่ือนยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษา

ปฐมวยั สพป.นศ.4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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นโยบายท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์
6. โครงการพฒันาศกึภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมท่ี 6.1 พฒันาผู้บริหารสถานศกึษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ    
ประเมินต าแหน่งการเล่ือนวิทยาฐานะ
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นโยบายท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์
6. โครงการพฒันาศกึภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมท่ี 6. 2 ประชมุสมัมนาเพิม่ศกัยภาพการปฏิบตัิงานการเงินและบญัชี
พสัดขุองสถานศกึษา
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นโยบายท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์
6. โครงการพฒันาศกึภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมท่ี 6. 2 ประชมุสมัมนาเพิม่ศกัยภาพการปฏิบตัิงานการเงินและบญัชี
พสัดขุองสถานศกึษา
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นโยบายท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์
6. โครงการพฒันาศกึภาพครูและบคุลากรทางการศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมท่ี 6.3 ศกึษาดงูานแลกเปล่ียนเรียนรู้ Best Practice ระหว่างส านกั
งานเขตพืน้ท่ีการศกึษาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบออนไลน์    
ประจ าปีงบประมาณ 2565
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นโยบายท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์
7. โครงการยกย่องเชิดชเูกียรติข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาประจ าปี 2565

กิจกรรมท่ี 7.1 จดังานวนัครุ
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพมี  
มาตรฐาน และลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา 
8. โครงการโรงเรียนคณุภาพส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา    

ประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพมี  
มาตรฐาน และลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา 
9. โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร

กิจกรรมท่ี 9.1 ประชมุเชิงปฏิบตัิการ การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มา 
ใช้ในการปฏิบตัิงานตามภารกิจงานของสถานศกึษา 4 ด้าน
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพมี  
มาตรฐาน และลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา 
9. โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร

กิจกรรมท่ี 9.1 ประชมุเชิงปฏิบตัิการ การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มา 
ใช้ในการปฏิบตัิงานตามภารกิจงานของสถานศกึษา 4 ด้าน
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพมี  
มาตรฐาน และลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา 
9. โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร

กิจกรรมท่ี 9.2 ประชมุเชิงปฏิบตัิการข้อมลูสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการ
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพมี  
มาตรฐาน และลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา 
9. โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร

กิจกรรมท่ี 9.3 ปรับปรุงเวปไซต์หน่วยงาน
อยู่ระหว่างด าเนินการ
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพมี  
มาตรฐาน และลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา 
9. โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร

กิจกรรมท่ี 9.4 ผลิตสื่อประชาสมัพนัธ์และสร้างเครือข่าย           
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.1 เวทีระดมความร่วมมือ เร่ืองการสร้างเสริมสขุภาวะใน     

ระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน
กิจกรรมท่ี 10.2 จดัตัง้กองทนุการศกึษาในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดเพื่อช่วยเหลือ

นกัเรียนท่ีเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทนุ
ทรัพย์
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานระบบการดแูล 

ช่วยเหลือนกัเรียน สถานศกึษา ในสงักดั และคดัเลือก           
สถานศกึษาท่ีมีการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนดีเด่น
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานระบบการดแูล 

ช่วยเหลือนกัเรียน สถานศกึษา ในสงักดั และคดัเลือก           
สถานศกึษาท่ีมีการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนดีเด่น
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานระบบการดแูล 

ช่วยเหลือนกัเรียน สถานศกึษา ในสงักดั และคดัเลือก           
สถานศกึษาท่ีมีการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนดีเด่น

36



นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานระบบการดแูล 

ช่วยเหลือนกัเรียน สถานศกึษา ในสงักดั และคดัเลือก           
สถานศกึษาท่ีมีการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนดีเด่น

37



นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.4การเย่ียมโรงเรียนท่ีไม่มีผู้บริหารและเย่ียมบ้านนกัเรียนด้วยโอกาส
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.4การเย่ียมโรงเรียนท่ีไม่มีผู้บริหารและเย่ียมบ้านนกัเรียนด้วยโอกาส

39



นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.4การเย่ียมโรงเรียนท่ีไม่มีผู้บริหารและเย่ียมบ้านนกัเรียนด้วยโอกาส

40



นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.4การเย่ียมโรงเรียนท่ีไม่มีผู้บริหารและเย่ียมบ้านนกัเรียนด้วยโอกาส

41



นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.4การเย่ียมโรงเรียนท่ีไม่มีผู้บริหารและเย่ียมบ้านนกัเรียนด้วยโอกาส

42



นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.5 ประชมุเชิงปฏิบตัิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศกึษา 

ในการดแูลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภยัให้กบันกัเรียน
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี10.5 พฒันาระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนโดยใช้ภาคเครือข่ายเป็น

ฐานสู่โครงงานอาชีพ
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี10.5 พฒันาระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนโดยใช้ภาคเครือข่ายเป็น

ฐานสู่โครงงานอาชีพ
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.7 การเสริมสร้างความเข้มเข็งในการบริหารจดัการเรียนรวม
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพโรงเรียนคณุภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา
10. โครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้เครือข่ายเป็น 

ฐานสู่โครงงานอาชีพ 
กิจกรรมท่ี 10.8 เวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้การขบัเคล่ือนโรงเรียนสร้างเสริมสขุภาวะ

สพป.นศ.4
กิจกรรมท่ี  10.9 ประชมุสมัมนาภาคีเครือข่ายการขบัเคล่ือนระบบการดแูล

ช่วยเหลือนกัเรียน
กิจกรรมท่ี 10.10 อบรมพฒันา ครู สู่การดแูลใจ ศิษย์

เร่ิมกิจกรรมไตรมาส ท่ี 3 - 4 
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นโยบายท่ี 5 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
11. โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายท่ี 5 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
12. โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ปฏิบตัิงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ สพป.นศ.4 
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นโยบายท่ี 5 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
12. โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ปฏิบตัิงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ สพป.นศ.4 
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นโยบายท่ี 5 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
12. โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ปฏิบตัิงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ สพป.นศ.4 

51



นโยบายท่ี 5 ด้านการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
12. โครงการพฒันาศกัยภาพผู้ปฏิบตัิงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ สพป.นศ.4 
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
13. โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ      

และการส่ือสารทางไกลด้วยกระบวนการ 3  ป (AAA) ของ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
14. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

กิจกรรมท่ี 14.1 การนิเทศติดตาม สพป.นศ.4 
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
14. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

กิจกรรมท่ี 14.1 การนิเทศติดตาม สพป.นศ.4 
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
14.2 แผนปฏิบตัิการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
14.3 เพิม่ประสิทธิภาพ ก.ต.ป.น.
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
14.3 เพิม่ประสิทธิภาพ ก.ต.ป.น.
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
15. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการองค์กรและภาคเครือข่าย 

สู่ความเข้มแข็ง                     
กิจกรรมท่ี 15.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบคุลากรทางการศกึษา
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
15. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการองค์กรและภาคเครือข่าย 

สู่ความเข้มแข็ง                     
กิจกรรมท่ี 15.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบคุลากรทางการศกึษา
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
15. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการองค์กรและภาคเครือข่าย 

สู่ความเข้มแข็ง                     
กิจกรรมท่ี 15.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบคุลากรทางการศกึษา
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
15. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการองค์กรและภาคเครือข่าย 

สู่ความเข้มแข็ง                     
กิจกรรมท่ี 15.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบคุลากรทางการศกึษา
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
15. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการองค์กรและภาคเครือข่าย 

สู่ความเข้มแข็ง                     
กิจกรรมท่ี 15.2 โครงการขบัเคล่ือนนโยบายและจดุเน้นของกลุ่มเครือข่ายพฒันา

คณุภาพการศกึษา

63



นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
15. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการองค์กรและภาคเครือข่าย 

สู่ความเข้มแข็ง                     
กิจกรรมท่ี 15.3 ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
15. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการองค์กรและภาคเครือข่าย 

สู่ความเข้มแข็ง                     
กิจกรรมท่ี 15.3 ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565
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นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับปรุงสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการศกึษา
15. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจดัการองค์กรและภาคเครือข่าย 

สู่ความเข้มแข็ง                     
กิจกรรมท่ี 15.3 ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565
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เป�าหมายทางการเงิน

ลูกค้า - 45,000,000 บาท
การสมัครสมาชกิ - 30,000,000 บาท
พันธมติรทางดิจทัิล - 15,000,000 บาท

แหล่งรายได้เพิ�มเติม

แผนการเติบโตในอนาคต

การพัฒนาแอปใหม่ 6,000,000 บาท 
การเพิ�มประสทิธิภาพของผลิตภัณฑ์
ป�จจบัุน 6,000,000 บาท

เป�าหมายทางการเงิน

ลกูค้า - 45,000,000 บาท
การสมคัรสมาชกิ - 30,000,000 บาท
พันธมติรทางดิจทิลั - 15,000,000 บาท

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนสพป.นศ.4
กลุ่มนโยบายและแผน

ดูสิ�งที�ผู้คนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสนใจ

ภาคผนวก
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

นโยบาย ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล  นางวิยะดา    ไกรสร

1.1  การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล  นางวิยะดา    ไกรสร

- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการพุทธธรรมสู่กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 5,000       5,000          นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล  นางวิยะดา    ไกรสร

-  การพัฒนาอัตลักษณ์  29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือยกระดับ 11,800     11,800        นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล  นางวิยะดา    ไกรสร

   เป็นโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน -             
 

 
- การพัฒนาโครงงานคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ 10,040     10,040        นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล  นางวิยะดา    ไกรสร

  “ เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” แผนท่ีคนดี  จิตอาสาพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม -             

 - นิเทศ ติดตาม การพัฒนาครูสู่การเป็น Coach            -   5,000       5,000          นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล  นางวิยะดา    ไกรสร

   แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการด าเนินงานร่วมกัน : เรืองเล่าเร้าพลัง -             

-  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 3,000       3,000          นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล  นางวิยะดา    ไกรสร

           -         5,000      21,840       8,000         34,840

  

  
-  ประชุมคณะกรรมการ        1,000           1,000 นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ และคณะ

 

 
 - รอรับการจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ.               -   นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ

 

 
  -ด าเนินการตามกิจกรรม               -   นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ และคณะ

- สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน               -   นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ

           -         1,000            -              -            1,000

สรุปโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โครงการ/กิจกรรม
 ระยะเวลาด าเนินงาน

 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

รวม กิจกรมท่ี 1.1

1.2 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รวม กิจกรมท่ี 1.2
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
โครงการ/กิจกรรม

 ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

  

  
-  ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        5,100           5,100 น.ส.วรรณี  ใจห้าว

 

 
 - เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางลูกเสือ (ส ารอง, สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ )      56,950         56,950 น.ส.วรรณี  ใจห้าว และจนท.กลุ่มส่งเสริมฯ

 

 
  -นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา(ร.ร.นิเทศ ประเมินตนเอง)               -   น.ส.วรรณี  ใจห้าว

- สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน          850             850 คณะท างาน

           -        62,050            -            850         62,900

           -        68,050      21,840       8,850         98,740               -   

2. โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง สุนัฏฐา  นิชาภา  ฐานิศ

21,000     21,000        สุนัฏฐา  นิชาภา  ฐานิศ

เพ่ือพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (หน่ึงโรงเรียน 1 อาชีพ) -             และกลุ่มส่งเสริมฯ

10,200     10,200        สุนัฏฐา  นิชาภา  ฐานิศ และกลุ่มส่งเสริมฯ

ของเศรษฐกิจพอเพียง -             

17,000     17,000        สุนัฏฐา  นิชาภา  ฐานิศและกลุ่มส่งเสริมฯ

           -        21,000      17,000      10,200         48,200

รวมนโยบายท่ี 1            -        89,050      38,840      19,050       146,940

นโยบายท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นางวิยะดา ไกรสร / นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 8,600       8,600          นางวิยะดา ไกรสร

   ในรูปแบบออนไลน์ -             น.ส.สุนัฏฐา เจริญผล

- การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 20,600     20,600        น.ส.สุนัฏฐา เจริญผล

  ปีการศึกษา 2564  และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน -             นางวิยะดา ไกรสร

- ประเมินศูนย์การเรียนรู้/สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

รวม กิจกรมท่ี 1.3

รวมโครงการท่ี 1

-  น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม/โครงการ

 - พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ Best Practice

1.3 สร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมด้วยกิจกรรมลูกเสือ

3.1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน

รวมโครงการท่ี 2
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
โครงการ/กิจกรรม

 ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 -             

-  วิเคราะห์ผลการประเมิน RT, NT และจัดท ารายงานผลการประเมิน 4,000       4,000          คณะท างาน

 - การพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 5,000       5,000          น.ส.สุนัฏฐา เจริญผล

   โดยใช้ผลการประเมินด้านการอ่านเป็นฐาน -             นางวิยะดา ไกรสร

- สรุปรายงานโครงการ 2,000       2,000          นางวิยะดา ไกรสร / น.ส.สุนัฏฐา เจริญผล

รวมกิจกรรมท่ี 3.1 -          34,200     4,000      2,000      40,200        

3.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงสู่ศตวรรษท่ี 21

- ประชุมเชิงปฏิบัติโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 6,750       6,750          นางชัชลี  ล้ิมโอภาส

-  โรงเรียนด าเนินการพัฒนาส่ือนวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 20,000     20,000        นายพงศ์ศักด์ิ กาญจนภักด์ิ

-  นิเทศติดตามและประเมินผล 4,000       4,000          นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์

-  แลกเปล่ียนเรียนรู้ 7,500       7,500          นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม

-  น าเสนอผลงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 5,000       5,000          นางสาวปิยะฉัตร  เชาวลิต

- สรุปและรายงานผล  / -             

รวมกิจกรรมท่ี 3.2 -          30,750     7,500      5,000      43,250        

3.3  พัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูงส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

 - จัดท าคู่มือและชุดฝึกเพ่ือขยายผลการพัฒนาการอ่านข้ันสูง 9,915            30,085 40,000        นิชาภา พิกุลหอมและคณะ

    ให้กับครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมกิจกรรมท่ี 3.3 -          9,915      30,085     -          40,000        

รวมโครงการท่ี 3            -        74,865      41,585       7,000       123,450
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
โครงการ/กิจกรรม

 ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

4.  โครงการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR นางสุพิชา / นางสาวสุนัฏฐา/ นางวิยะดา

-  อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 20,800     20,800        นางสุพิชา / นางสาวสุนัฏฐา/ นางวิยะดา

ตามกรอบมาตรฐาน CEFR -             

11,750     11,750        นางสุพิชา / นางสาวสุนัฏฐา/ นางวิยะดา

     14,500 14,500        นางสุพิชา / นางสาวสุนัฏฐา/ นางวิยะดา

7,380       7,380          นางสุพิชา  เนตรวรนันท์

2,000       2,000          

รวมโครงการท่ี 4 -          -          54,430     2,000      56,430        

5. โครงการพัฒนาการขับเคล่ือนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.นศ.4 ประจ าปีงบประมาณ 2565

5.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยสพป.นศ.4  

  - พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 2562 29,000     29,000        

- อบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุราชการ ครูบรรจุใหม่       -             นางสาวฐานิศ หริกจันทร์

 ลูกจ้าง ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4      -             นางชัชลี  ล้ิมโอภาส

5.1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการ ค านวณระดับปฐมวัย 25,680     25,680        นายพงศ์ศักด์ิ  กาญจนภักด์ิ

5.1.4 นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ -             นางสาวนิชาภา พิกุลหอม

12,400     12,400        

การจัดประสบการณ์วิทยาการค านวณตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย -             

ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 -             

5.3 นิเทศ ติดตามโรงเรียนต้นแบบปฐมวัย และเครือข่ายต้นแบบ 21,600     21,600        

5.4 ประชุมปฏิบัติการสรุปและรายงานผลโครงการ 8,900       8,900          

รวมโครงการท่ี 5      29,000            -        59,680       8,900         97,580

รวมนโยบายท่ี 2      29,000      74,865    155,695      17,900       277,460

-  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

 - จัดท าคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

- วิพากษ์คู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

5.2 พัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(Best Practice) การคัดเลือกผลงาน ในการประกวดคลิป
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
โครงการ/กิจกรรม

 ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

6.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565

6.1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งการเล่ือนวิทยาฐะ        3,600           3,600 นางวันวิภา ชอุ่มดี

“ข้อตกลงในการพัฒนางาน” ข้อตกลงในการพัฒนางาน” ประจ าปี 2565               -   

6.2 ประชุมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา      17,115         17,115 นางนันทนา เสนล้ิน

6.3 ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ Best Practice ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        3,450           3,450 นางวันวิภา ชอุ่มดี

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565               -   

6.4  กิจกรรมให้ความรู้กฎหมาย ด้านวินัย อุทรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินการทางวินัยครู      31,300         31,300 นางกัลยา เวทมาหะ

              -   

รวมโครงการท่ี 6      24,165            -        31,300            -           55,465

7. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 2565

7.1  จัดงานวันครู      25,000         25,000 นางวันวิภา ชะอุ่มดี

7.2. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าประโยชน์    100,000       100,000 นางวันวิภา ชะอุ่มดี

 รวมโครงการท่ี 7            -        25,000            -      100,000       125,000

รวมนโยบายท่ี 3      24,165      25,000      31,300    100,000       180,465

8. โครงการโรงเรียนคุณภาพส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

 - การนิเทศ ติดตาม 2,000      2,000         นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ / นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์

 - การจัดท ารายงาน,เล่มรายงาน 8,000      8,000         นายอ านาจ สุทิน /นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ

รวม โครงการท่ี 8 -          2,000      -          8,000      10,000        

นโยบาย ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
โครงการ/กิจกรรม

 ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

9. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

9.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 13,000     2,000      15,000        นางภัทรพร  ผ่อนผัน

 ตามภารกิจงานของสถานศึกษา 4 ด้าน -             

9.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 3,100      11,140     2,260      16,500        นางภัทรพร  ผ่อนผัน

9.3 ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน 8,000      8,000         นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ

(ต่ออายุโดเมนเนมและเว็บโฮสต้ิงรายปี PNST4.GO.TH และ PNST4.NET และSSD Wed Hosting และจัดท ารายงาน) -             

9.4  ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9,300      9,300         นางสาวสิริลักษณ์  จุท่ิน

9.5  ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,700     16,700        นางสาวสิริลักษณ์  จุท่ิน

รวม โครงการท่ี 9 8,000      16,100     39,140     2,260      65,500        

10. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐานสู่โครงงานอาชีพ 

10.1 เวทีระดมความร่วมมือ เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  / 
 ไม่ใช้

งบประมาณ
นางอรศรี มากเกตุ และ

โดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน นายอดิศร อมรเวช

10.2 การจัดต้ังกองทุนการศึกษาในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนดี  / 
 ไม่ใช้

งบประมาณ
นางอรศรี มากเกตุ และ

มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นายอดิศร อมรเวช

10. 3 นิเทศ/ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษา      15,300         15,300 นางอรศรี มากเกตุ

ในสังกัด และคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น               -   นายอดิศร อมรเวช และคณะกรรมการด าเนินงาน

10.4 การตรวจเย่ียมโรงเรียนท่ีไม่มีผู้บริหารและเย่ียมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส        6,000          6,000 นางอรศรี มากเกตุ

              -   นายอดิศร อมรเวช และคณะกรรมการด าเนินงาน

10.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือ       5,600          5,600 นางอรศรี มากเกตุ

คุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน               -   นายอดิศร อมรเวช และคณะกรรมการด าเนินงาน

10.6 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคเครือข่ายเป็นฐานสู่โครงงานอาชีพ      50,000         50,000 นางอรศรี มากเกตุ, /นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล

              -   นายอดิศร อมรเวช และคณะกรรมการด าเนินงาน

10.7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการเรียนรวม      50,000         50,000
นางสาวณิชาภา พิกุลหอม และคณะกรรมการ

ด าเนินงาน
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
โครงการ/กิจกรรม

 ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

10.8 เวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้การ ขับเคล่ือนโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ สพป.นศ.4       6,300          6,300 นางสุรภี พรหมสุข

              -   นายอดิศร อมรเวชและคณะกรรมการด าเนินงาน

10.9 ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายการขับเคล่ือนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      17,900         17,900 นางอรศรี มากเกตุ

              -   นายอดิศร อมรเวช และคณะกรรมการด าเนินงาน

10.10 อบรมพัฒนา ครู สู่การดูแลใจ ศิษย์      61,600         61,600 นางอรศรี มากเกตุ, /นางวิยะดา ไกรสร

              -   นายอดิศร อมรเวช และคณะกรรมการด าเนินงาน

10.11 การประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานและ  /               -   ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน

รวมโครงการท่ี 10 21,300     111,900   79,500     -          212,700      

รวมนโยบายท่ี 4      29,300    130,000    118,640      10,260       288,200

นโยบาย ท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

11. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม    125,700       125,700 นางนางสาวจิราพร วิบุลศิลป์  และคณะ

- การด าเนินกิจกรรมร่วมจัดการความรู้คู่กิจกรรม 5 ส. จ านวน 5 คร้ัง

 - คัดเลือกกลุ่มงานท่ีมีการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก และดี

 - ท าป้ายประชาสัมพันธ์ของ กลุ่มงานต่างๆ / ท าป้ายช่ือกลุ่มงาน พร้อมวิสัยทัศน์ ทุกกลุ่ม

 - ติดฟิล์มบริเวณประตูหน้ากลุ่มอ านวยการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 - จัดท าฉากพลาสติกก้ัน ช่วยป้องกันโรค

รวมโครงการท่ี 11            -              -      125,700            -         125,700

12.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
นางนางสาวจิราพร วิบุลศิลป์ / นางสาวพนิดา 

มณี /
 - ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการ 2,000                2,000 นางจารีพร  จุลวัจน์

- ประชุมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สพ.นครศรีธรรมราช เขต 4 50,000     7,000               57,000

           -        52,000       7,000            -           59,000

รวมนโยบายท่ี 5            -        52,000    132,700            -         184,700

รวมโครงการท่ี 12
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
โครงการ/กิจกรรม

 ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

นโยบาย ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

13 .โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางไกลด้วยกระบวนการ 3ป (AAA) ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

 -ประกาศการใช้งานระบบและการประกาศค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาตามกรอบนโยบาย  P นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ นางศุภรินทร์  เด่นดวง

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 

 - อบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางไกล      23,400         23,400 นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ นางศุภรินทร์  เด่นดวง

 - ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินช้ินงานในระบบและนิเทศโรงเรียน       8,000          8,000 นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ นางศุภรินทร์  เด่นดวง

 - รวบรวม/สังเคราะห์ รายงานประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัด  P นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ นางศุภรินทร์  เด่นดวง

 -ประชุมน าเสนอผลการสังเคราะห์และการใช้งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      28,600         28,600 นายสุภักด์ิ  มีสิทธ์ิ นางศุภรินทร์  เด่นดวง

ประจ าปีการศึกษา/อบรมให้ความรู้

รวมโครงการท่ี 13            -        23,400       8,000      28,600         60,000

14. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

14.1 การนิเทศ ติดตาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4       8,230      41,770      41,120      36,290       127,410 นางสุพิชา  เนตรวรนันท์

14.2. แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      11,000       4,400       9,800         25,200 นางสมใจ  ศรีธรรมธร

14.3. เพ่ิมประสิทธิภาพ ก.ต.ป.น.      20,000      20,100         40,100 นายส าราญ  คงเพ็ชร์

รวมโครงการท่ี 14      19,230      61,770      65,620      46,090       192,710

15. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่าย สู่ความเข้มแข็ง

15.1 เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวพนิดา  มณี และคณะ

-  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา       5,100      10,200      15,300         30,600

 - ประชุมรองผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศน. และประชุมพุธเช้า      10,080      10,080       9,240         29,400

 - ประชุมรองผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศน. ประชุมพุธเช้า/ประธานเครือข่าย          720       3,720       6,720         11,160

 - ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       1,920       3,840       3,840          9,600
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 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
โครงการ/กิจกรรม

 ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

15.2. ขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา      80,000         80,000 นางธชมล  หม่ืนอักษร

15.3. ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      47,900         47,900 นางวันวิภา  ชะอุ่มดี

15.5. การด าเนินงานชมรมประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 20,000             20,000 นางสาววรรณี  ใจห้าว

15.4. สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4    120,000       120,000 นางภิรมย์  ยอดพิจิตร

รวมโครงการท่ี 15      47,900    117,820    147,840      35,100       348,660

16. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษา

 - การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา      40,000      40,000         80,000 นางสาวลออ  คงทอง

รวมโครงการท่ี 16            -        40,000            -        40,000         80,000

17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 - การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                            36,500         36,500 นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์

รวมโครงการท่ี 17       36,500            -              -              -           36,500

รวมนโยบายท่ี 6    103,630    242,990    221,460    149,790       717,870

รวมท้ังส้ิน    186,095    613,905    698,635    297,000    1,795,635

รวมไตรมาสท่ี 1 + ไตรมาสท่ี 2 1,795,635   

-             

800,000                    
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ที�ปรึกษา
ว่าที� ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษา
                                นครศรีธรรมราช เขต ๔
นายอํานาจ สุทิน  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษา
                  นครศรีธรรมราช เขต ๔
ดร. เสาวพจน์ รัตนบุรี  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษา
                  นครศรีธรรมราช เขต ๔
ดร. ศิราณี ศักรินพานิชกุล  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษา 
                  นครศรีธรรมราช เขต ๔

ผู้สนับสนุนข้อมูล
ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรสํานังานเขตพื� นที�การศึกษาประถมศึกษา       
                  นครศรีธรรมราช เขต 4 

ผู้รวบรวมข้อมูล
นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์ ปฏิบัติหน้าที� ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนพคุณ ลายพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นางธชมล หมื�นอักษร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

ผู้จัดทํารายงาน
นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์  ปฏิบัติหน้าที� ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางธชมล หมื�นอักษร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้ออกแบบปก
นางธชมล หมื�นอักษร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  

คณะผู้จัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนสพป.นศ.4
กลุ่มนโยบายและแผน



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

เว็บไซต์: www.pnst4.go.th 
อีเมล: plan@pnst4.go.th
โทร: 075 522 903
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