
กลุ่ม/เครือข่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ ท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64)

กลยุทธ์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบบริหารจัดการส านักงาน)

1. กิจกรรมวันส าคัญ อ านวยการ 16,000              4,000 4,000 4,297 11,703

2. ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นิเทศฯ 60,600              41,240 38,092 22,508

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 1 จ านวน 2 โครงการ 76,600             4,000 45,240 42,389 34,211

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบบริหารจัดการส านักงาน)

1. โรงเรียนฐานวิจัย นิเทศฯ 50,000              19,200 7,000 26,200 23,800

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว นิเทศฯ 56,400              35,800 20,600 48,224 8,176

แบบอินเดีย (เวทคณิต: Vedic Mathematics)

3. ประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 นิเทศฯ 40,000              40,000 39,082 918

4. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มโรงเรียน 150,000             20,000 130,000 150,000  -

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

โครงการตามกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา



กลุ่ม/เครือข่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ ท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64)

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 2 จ านวน  4 โครงการ 296,400            75,000 197,600 263,506 32,894

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ

                ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบบริหารจัดการส านักงาน)

1. การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการ พัฒนาครูและ 8,980                1,980 7,000 8,980  -

   ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ บุคลากรฯ

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม นิเทศฯ 20,730              20,730 20,730  -

3. พัฒนาศักยภาพครูประจ าช้ันเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น ส่งเสริม 36,500              36,500  - 36,500

   นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา การจัดการศึกษา

4. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานฯ และการประเมินสัมฤทธิผลการ บุคคล               87,000 11,160 26,040 12,000 75,000

   ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาใหม่

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 3  จ านวน  4  โครงการ 153,210            13,140 90,270 41,710 111,500       

กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

                มีมาตรฐาน และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบบริหารจัดการส านักงาน)

1. การด าเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ส่งเสริม 7,000                6,400 3,090 3,910           

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 4  จ านวน  1  โครงการ 7,000               6,400 3,090 3,910          



กลุ่ม/เครือข่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ ท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64)

กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

                และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบบริหารจัดการส านักงาน)

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ นโยบายและแผน 150,000             150,000 150,000  -

    จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564

2. ประชุมจัดต้ัง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 นโยบายและแผน 28,000              19,725 4,750 6,270 21,730

3. นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา นิเทศฯ 45,000              45,000 45,000  -

    คุณภาพการศึกษา

4. การสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ บุคคล 104,600             51,450 26,880 77,720

5. ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา อ านวยการ 132,900             28,000 28,000 69,525 63,375

    ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

6. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพ่ือพัฒนาองค์กร อ านวยการ 30,000              5,000 5,000 800 29,200

    ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

7. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นิเทศฯ 60,000              15,000 15,000 10,510 49,490

    (ก.ต.ป.น.)

8. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษา 87,260              16,210 10,400 76,860

   สารสนเทศและการส่ือสาร ปีการศึกษา 2564 ทางไกลฯ



กลุ่ม/เครือข่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ ท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64)

9. ประชุมคณะกรรมการเกล่ียอัตราก าลัง/ย้ายข้าราชการ/พิจารณาความดี บุคคล 10,000              500 2,300 3,635 6,365

    ความชอบ และการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา

10. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายและแผน 12,900              12,900  - 12,900

11. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ นิเทศฯ 35,000              12,550 10,900 9,760 25,240

12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน 11,520              5,760 3,240 8,280

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 6  จ านวน  12  โครงการ 707,180            327,225 100,820 336,020 371,160       

รวมท้ังส้ิน 23 โครงการ 1,240,390         419,365            440,330            686,715 553,675       



กลุ่ม/เครือข่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ ท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64)

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.)

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

   กลุ่มจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2563 การจัดการศึกษา

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.)

2. รณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5,000          5,000 5,000               -            

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.)

3. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ัน ป.1 และการ นิเทศฯ 124,685       124,685 101,960 22,725

   ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันป.3 ปีการศึกษา 2563

4. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันป.6 และ ม.3 นิเทศฯ 295,793       295,793 255,689 40,104

งบด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จากส านักต่างๆ ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

โครงการตามกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

 ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



กลุ่ม/เครือข่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ ท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64)

   ปีการศึกษา 2564

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(งบส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา)
5. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นิเทศฯ 15,000        15,000 15,000  -

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 2 จ านวน  5  โครงการ 840,478      50,900 789,578 777,649 62,829

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ

                ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.)

1. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นิเทศฯ 5,000          5,000 3,132 1,868

   และทักษะชีวิต

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 3  จ านวน  1 โครงการ 5,000         5,000 3,132 1,868        

กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

                มีมาตรฐาน และการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.)

1. ประเมินและติดตามนักเรียนท่ีมีความเส่ียงด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 15,000        2,000 8,800 6,200         

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 4  จ านวน  1  โครงการ 15,000        2,000 8,800 6,200        

กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

                และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร



กลุ่ม/เครือข่าย ด าเนินการ ด าเนินการ

กลยุทธ์/โครงการ ท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

(ต.ค.- ธ.ค.63) (ม.ค.- มี.ค.64)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(งบหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.)

1. นิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา นิเทศฯ 15,000        - 15,000 - 15,000

รวมงบประมาณกลยุทธ์ท่ี 6  จ านวน  1  โครงการ 15,000        15,000 15,000      

รวมท้ังส้ิน 8  โครงการ 875,478      55,900          806,578            789,581          85,897      


