
กลุ่ม/เครือข่ายท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.)

1. คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับ ส่งเสริม 400,000     50,900 349,100

   กลุ่มจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2563 การจัดการศึกษา
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.)

2. รณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 ส่งเสริม 5,000        5,000

การจัดการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์(งบส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.)

3. ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ นิเทศฯ 69,000      65,170 3,830

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2564

โครงการตามกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จากส านักต่างๆ ของ สพฐ.

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 



กลุ่ม/เครือข่ายท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.)

4. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ัน ป.1 และการ นิเทศฯ 124,685     124,685

   ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันป.3 ปีการศึกษา 2563

5. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันป.6 และ ม.3 นิเทศฯ 295,793     295,793

   ปีการศึกษา 2564

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา)

6. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นิเทศฯ 15,000      15,000

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.)

7. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ และส่งเสริมการอ่าน นิเทศฯ 5,000        5,000

   ตามแนวทางการประเมินของ PISA

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.)

8. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยเปล่ียนบทบาท นิเทศฯ 2,000        2,000

    ครูเป็นโค้ช ร่วมกับภาคีเครือข่าย



กลุ่ม/เครือข่ายท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.)

9. พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 นิเทศฯ 5,700        5,700

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 2 จ านวน  9  โครงการ 922,178    50,900 789,578 65,170 16,530

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ

                ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.)

1. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นิเทศฯ 5,000        5,000

   และทักษะชีวิต

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักพัฒนาระบบบริหารบุคคลและนิติการ สพฐ.)

2. การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร บุคคล 37,600      21,300 16,300

   ทางการศึกษา ท่ีขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ



กลุ่ม/เครือข่ายท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.)

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ นิเทศฯ 17,000      17,000      

   Active Learning
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.)

4. ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลประเมินตนเองของสถานศึกษา นิเทศฯ 10,000      10,000

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 3  จ านวน  4 โครงการ 69,600      5,000 21,300 43,300

กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

                มีมาตรฐาน และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.)

1. ประเมินและติดตามนักเรียนท่ีมีความเส่ียงด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม ส่งเสริม 15,000      2,000 6,500 6,500

การจัดการศึกษา

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 4  จ านวน  1  โครงการ 15,000      2,000 6,500 6,500

กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

                และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ



กลุ่ม/เครือข่ายท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)

(งบส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.)

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา นิเทศฯ 50,000      17,000 33,000

   (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณพ.ศ. 2564

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.)

2. นิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นิเทศฯ 15,000      15,000

3. ส่งเสริมการนิเทศสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา นิเทศฯ 7,000        7,000

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

(งบส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.)

4. โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ) นิเทศฯ 45,000      45,000

5. องค์กรคุณธรรม ก้าวน าเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นิเทศฯ 42,000      42,000

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 6  จ านวน  5  โครงการ 159,000    15,000 17,000       127,000

รวมท้ังส้ิน  19  โครงการ 1,165,778  55,900       806,578     109,970     193,330    


