




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีภำรกิจหลักในกำรจัด และ 
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่เป็นส่วนเชื่อมและส่งต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำจำกรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไปสู่ สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน ให้เกิดคุณภำพตำมเจตนำรมณ์ของกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เป็นกระบวนกำร 
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้ เห็นถึงควำมส ำเร็จ 
ควำมก้ำวหน้ำ  รวมทั้งปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำร     
ให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง    
ท ำให้ เอกสำรฉบับนี้ส ำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ ให้ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ             
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
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   ข้อมูลพื้นฐำน  

สภำพทั่วไป 
 ที่ตั้ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 สถำนที่ตั้ง เลขที่ 27 ซอย 2 ถนน
ประชำรำษฎร์ ต ำบลขันเงิน อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 และอำคำรส ำนักงำนกำรประถมศึกษำ
อ ำเภอหลังสวน เป็นอำคำรส ำนักงำน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2546 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 

 พื้นที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำน 5 อ ำเภอ คือ 1) อ ำเภอสวี 2) อ ำเภอทุ่งตะโก 3) อ ำเภอหลังสวน 4) อ ำเภอพะโต๊ะ 5) อ ำเภอ
ละแม พ้ืนที่ทั้งหมด 3,444.3 ตำรำงกิโลเมตร ระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 545 กิโลเมตร 

 อำณำเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อ อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
  ทิศใต้  ติดต่อ อ ำเภอท่ำชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ อ่ำวไทย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ อ ำเภอเมืองชุมพร อ ำเภอละอุ่น อ ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
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                               อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภำค สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด   
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริม  กำรด ำเนินงำนของอนุกรรมกำร คณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 11. ประสำน ปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่           
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
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            โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

 

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีกำรจัดรูปแบบองค์กรโดยแบ่งออกเป็น    
9 กลุ่ม 1 หน่วย คือ กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์        
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กลุ่มกฎหมำยและคดี และหน่วยตรวจสอบภำยใน มีสถำนศึกษำในสังกัด 119 โรงเรียน แบ่งกำรบริหำร
ออกเป็น 9 เครือข่ำยสถำนศึกษำ ดังนี้ 

 
ที ่ เครือข่ำยสถำนศึกษำ อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน 
1 หลังสวน 1 หลังสวน 12 
2 หลังสวน 2 หลังสวน 9 
3 หลังสวน 3 หลังสวน 13 
4 ภูผำนำสัก สว ี 14 
5 พระธำตุสวี สว ี 14 
6 สวี ครน วิสัย สว ี 12 
7 ทุ่งตะโก ทุ่งตะโก 15 
8 ละแม ละแม 16 
9 พะโต๊ะ พะโต๊ะ 14 

รวม 119 
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  ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 จัดกำรศึกษำ มีคุณภำพได้มำตรฐำน บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. ประสำน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร 
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้ำงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำม
รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม
ค่ำนิยมองค์กร (Values) 

เต็มใจบริกำร ประสำนสัมพันธ์ 

 เป้ำหมำย (Goal) 

1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง 
2. ผู้เรียนมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประกำร 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะตำมสมรรถนะตำมสำยงำนและ

ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 และสถำนศึกษำ มีระบบกำรบริหำร

จัดกำรที่มีคุณภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

2. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
 2. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
 5. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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3. จุดเน้นกำรด ำเนินงำน 
 จุดเน้นที่ 1 กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 จุดเน้นที่ 2 กำรอ่ำนออกเขียนได้ 
 จุดเน้นที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 จุดเน้นที่ 4 ด้ำนควำมปลอดภัย 
 จุดเน้นที่ 5 ด้ำนโอกำส 
 จุดเน้นที่ 6 ด้ำนคุณภำพ 
 จุดเน้นที่ 7 ด้ำนประสิทธิภำพ 

4.ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 จ ำแนกตำมกลุ่ม 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 
3 ศึกษำนิเทศก์ 3 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2)  
 อ ำนวยกำร 3 
 บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 5 
 บริหำรงำนบุคคล 7 
 นโยบำยและแผน 5 
 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 7 
 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล 1 
 ตรวจสอบภำยใน 2 
 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 
 กฎหมำยและคดี 2 
 ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 1 

5 พนักงำนรำชกำร (นักจิตวิทยำ) 1 
6 ลูกจ้ำงประจ ำ 5 
7 ลูกจ้ำงชั่วครำว 12 
8 พนักงำนพิมพ์ดีด 1 
9 พนักงำนท ำควำมสะอำด 1 

10 ยำม 2 
รวม 64 
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จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 
1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 103 
2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 6 
3 ครูผู้สอน 1014 
4 พนักงำนรำชกำร 63 
5 ลูกจ้ำงประจ ำ 44 
6 ลูกจ้ำงชั่วครำว 375 

รวม 1,605 
                                                                            ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564 

จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564 

สถำนศึกษำ 
อ ำเภอ 

 

ปฐมวัย-ประถมศึกษำ 
 

ประถมศึกษำ 
ปฐมวัย-มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 

 

รวม 

สว ี 31 - 9 40 
ทุ่งตะโก 11 - 4 15 
หลังสวน 28 - 6 34 
พะโต๊ะ 9 - 5 14 
ละแม 12 - 4 16 

รวม 91 0 28 119 
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564 
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จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกรำยชั้น เพศ ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน  

ห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบำล 1 290 295 585 62 
อนุบำล 2 905 884 1789 144 
อนุบำล 3  1084 976 2060 148 

รวมก่อนประถม 2279 2155 4434 354 
ประถมศึกษำปีที่ 1 1226 1082 2308 158 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1255 1171 2426 161 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1311 1189 2500 162 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1315 1249 2564 156 
ประถมศึกษำปีที่  5 1301 1155 2456 161 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1301 1126 2427 156 

รวมประถมศึกษำ 7709 6972 14681 954 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 420 261 681 44 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 399 296 695 47 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 335  298 633 49 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1154 855 2009 140 
รวมทั้งสิ้น 11142 9982 21124 1448 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564 
 
 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  

พ.ศ.2562-2563 

 
ด้ำน 

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิม่ 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิ่ม/ 
-ลด 

ระดับประเทศ 68.50 74.14 +5.64 72.81 71.86 -0.95 70.66 73.02 +2.36 
ระดับเขตพ้ืนที่ 68.40 74.00 +5.6 72.76 71.67 -1.09 70.58 72.85 +2.27 
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 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3   พ.ศ.2562 - 2563 
 

 
ด้ำน 

คณิตศำสตร์ ภำษำไทย รวม 2 ด้ำน 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิ่ม/ 
-ลด 

ระดับประเทศ 44.94 38.90 -6.04 46.46 46.16 -0.3 45.70 42.53 -3.17 
ระดับ สพฐ. 45.64 43.53 -2.11 46.00 50.82 +4.82 45.82 47.18 +1.36 
ระดับเขตพ้ืนที่ 43.81 40.47 -3.34 45.82 47.46 +1.65 44.64 43.97 -0.68 
 

 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 พ.ศ. 2562-2563 

วิชำ 
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

ระดับประเทศ 49.07 44.54 -4.53 32.90 29.99 -2.91 35.55 38.78 +3.23 34.42 43.55 +9.13 

ระดับ สพฐ. 47.95 43.41 -4.54 31.60 28.59 -3.01 34.30 37.64 +3.34 30.86 38.87 +8.01 

ระดับเขต
พื้นที่ 

50.16 45.21 -4.95 32.74 29.27 -3.47 35.57 38.48 +2.91 29.98 39.80 +9.82 

 

 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 พ.ศ. 2562-2563 

วิชำ 
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

2562 2563 
+เพิ่ม 
/-ลด 

ระดับประเทศ 55.14 56.20 +1.06 26.73 25.46 -1.27 30.07 29.89 -0.18 33.25 34.38 +1.13 

ระดับ สพฐ. 55.91 54.96 -0.95 26.98 25.82 -1.16 30.22 30.17 -0.05 32.98 34.14 +1.16 

ระดับเขต
พื้นที่ 

53.73 57.29 -3.56 22.42 20.42 -2.00 29.01 27.80 -1.21 28.87 28.05 0.82 
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โครงกำร/กิจกรรมที่ สพป.ชพ.2 ด ำเนินกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณที่ใช้ 

นโยบำยที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ  

 กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
และพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถำนศึกษำ          

260,000.00 

รวม 1 โครงกำร 260,000.00 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

 ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม  

รวม 0 โครงกำร 00.00 

นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
1 พัฒนำนวัตกรรม “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน” 5,000.00 

2 กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 6,550.00 

3 ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  40,310.00 

4 โครงกำรคอนเน็กอีดี/งำนแลกเป้ำ ยุวทูตควำมดี ศตวรรษที่ 21 33,040.00 

5 ประชุมปฏิบัติกำร/อบรมกำรจัดท ำและศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ปพ.3) 

4,230.00 

6 ส่งเสริมสนับสนุนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัล
พระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

7,500.00 

7 กำรพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีในสถำนกำรณ์  
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

90,285.00 

8 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning         
ปีงบประมำณ 2564 

37,210.00 

9 ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ          
ปีงบประมำณ 2564 

177,530.00 

10 สนับสนุน ส่งเสรมิสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนส ำหรับผูเ้รยีนในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) เพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) (Quick win)  

8,160,000.00 

11 โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพ 

102,058.00 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณที่ใช้ 

12 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV) 

94,500.00 

13 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 15,000.00 

14 ครูคลังสมอง (ครูวิทย์-ครูคณิต) 2,079,000.00 

15 พัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ 00.00 

16 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

00.00 

17 โครงกำรออกติดตำมเก็บข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

22,285.00 

18 กำรจดัสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 298,870.00 

19 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

45,068.00 

20 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญตำมแนวคิดมอนเตสเซอรี (Montessori) ในบริบท ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

645,562.00 

21 ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 ปีกำรศึกษำ 2563 

5,200.00 

22 ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 748,000.00 

23 สนับสนุนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ           
ด้ำนงำนธุรกำรและอำคำรสถำนที่ 

20,914,200.00 

24 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

139,770.00 

รวม 24 โครงกำร 33,671,168.00 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลด 
                  ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

1 กำรขับเคลื่อนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชพ.2 4,380.00 

2 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำน 

48,436,762.00 

รวม 2 โครงกำร 48,441,142.00 
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นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม 00.00 

รวม 0 โครงกำร 00.00 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

1 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมำณ 2564 

155,000.00 

2. พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรกำรศึกษำ               
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

40,291.00 

3. ตรวจสอบภำยใน 17,148.00 

4 โครงกำรสวัสดิกำร สวัสดิภำพบุคลำกรในสังกัด สพป.ชพ.2 2,380.00 

5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำ 70,740.00 

รวม 5 โครงกำร 285,559.00 

รวมทั้งสิ้น 32 โครงกำร 82,657,869.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ผลกำรด ำเนินงำน   

  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2       
ได้จัดสรรงบประมำณ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ประกอบด้วย นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ ด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ จ ำนวน 24 โครงกำร/กิจกรรม  
นโยบำยที่ 4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 2 โครงกำร/กิจกรรม  และนโยบำยที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ       
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม สรุปผลกำรด ำเนินงำนโดยใช้ฐำนข้อมูลจำกระบบ
ติดตำม และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

โครงกำร กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ     
และพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้วิธีกำรป้องกันยำเสพติด และสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม 

ใหม่ได้  
2. เพ่ือส่งเสริม พัฒนำกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังป้องกันยำเสพติดผ่ำนกิจกรรมอบรมค่ำยชีวิต 

 3. เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน เป็นสถำนศึกษำสีขำว 
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  

4. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมที่ท ำให้วิถีชีวิต 
เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำพฤติกรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิต มีควำมเข้ำใจ รู้ทันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่    

รู้วิธีกำรป้องกันยำเสพติดพัฒนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้จักควบคุมตนเอง มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์        
และมีเป้ำหมำยในชีวิตไม่ย่อท้อต่อปัญหำอุปสรรค  

4. นักเรียนทุกคนที่เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ มีกำรปรับพฤติกรรมสำมำรถน ำไปใช้      
ในชีวิตประจ ำวันได้เป็นอย่ำงดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

 5. สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภำพ  
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงยั่งยืน และผู้เรียนมีสุขภำพกำยใจที่ร่ำเริง แจ่มใส สมวัย 



13 
ปัญหำและอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ท ำให้กำรจัดกิจกรรม 
ต่ำงๆ  ค่อนข้ำงอยำก 

ข้อเสนอแนะ  

ควรเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

  ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม 

 
นโยบำยที่ 3  ดำ้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

1. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรม “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน” 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอน พัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ของนักเรียน 
2. เพ่ือพัฒนำสื่อ/นวัตกรรม แก้ปัญหำกำรอ่ำนออก เขียนได้ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ครูสำมำรถพัฒนำสื่อ นวัตกรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้หลำกหลำย 

ปัญหำและอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถ 
ลงพ้ืนที่กำรนิเทศได้จึงได้น ำไปสู่กำรประกวดนวัตกรรม  
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ข้อเสนอแนะ 

จัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติม เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่หลำกหลำย 

 

 

 

 
 
 

2. โครงกำร กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรรับนักเรียนมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนรับนักเรียน     
สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. เพ่ือให้บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง และประชำชน เกิดควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรรับนักเรียน  
และให้ควำมร่วมมือในกำรส่งเด็กเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับและขั้นพ้ืนฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 สำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2564 ได้ร้อยละ 100 โดยประชำกรวัยเรียนใน ทร. 14 มี จ ำนวน 2,602 คน เข้ำเรียน   
สังกัด สพป. จ ำนวน 1,742 คน สังกัด สศศ. จ ำนวน 2 คน สังกัดอ่ืน จ ำนวน 729 คน เข้ำเรียนชั้นอ่ืน   
(รวมทุกสังกัด) จ ำนวน 129 คน 

ข้อเสนอแนะ 

ควรก ำหนดปฏิทินกำรรับนักเรียนช่วงเดือนพฤษภำคม 
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2. โครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

เพ่ือประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออก ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1                  
ปีกำรศึกษำ  2563 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรด ำเนินโครงกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ด ำเนินกิจกรรม ตำมแผนกิจกรรม  1. ประชุมคณะท ำงำนระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ                 
2. กำรด ำเนินกำรจัดสอบ  3. กำรประกำศเกียรติคุณ 

ปัญหำและอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และค ำสั่งจังหวัด 
ชุมพร ที่ห้ำมกำรรวมกลุ่มคน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป จึงไม่สำมำรถรวมบุคลำกรในกำรท ำงำนเพ่ือจัดท ำข้อมูล/
สังเครำะห์ข้อมูลได้ ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล       
กำรประเมินโดยไม่ใช้งบประมำณ 

ข้อเสนอแนะ 

กำรท ำงำนเพ่ือจัดท ำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  สำมำรถด ำเนินกำร    
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้งบประมำณ จึงเห็นควรว่ำงบประมำณในส่วนที่เหลือ ควรได้น ำไปรวบรวมเพ่ือใช้ 
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ต่อไป ในช่วงสถำนกำรณ์ปกติ 

 

 

 
 
         
  
 

  4. โครงกำรคอนเน็กอีดี/งบแลกเป้ำ ยุวทูตควำมดี ศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน  
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. กิจกรรมโครงกำรคอนเน็กซ์อีดี ด ำเนินกำรนิเทศได้ตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
 2. กิจกรรมงบแลกเป้ำ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจัดสรรงบประมำณด ำเนินกิจกรรม         

ได้ตำมกรอบท่ีวำงไว้            
3. ยุวฑูตควำมดี ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจัดสรรงบประมำณด ำเนินกำร      

ได้ตำมกรอบท่ีวำงไว้ 

ปัญหำและอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  กิจกรรม          
บำงกิจกรรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 
 
 

 

 
 

 
 
    5. โครงกำรประชุมปฏิบัติกำร/อบรมกำรจัดท ำและศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
        ขั้นพื้นฐำน (ปพ.3) 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรรำยงำน ตรวจสอบ และกำรจัดเก็บแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563     
ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 2. เพ่ือประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 37 วรรค 2  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ 
กำรปฏิบัติรำชกำร 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติ 
หน้ำที่ของตนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพด้วยระบบและวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสม  
ในกำรพัฒนำแต่ละกลุ่ม โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ห่ำงไกล เสี่ยงภัย ยำกล ำบำก และทุรกันดำร      
ให้ได้รับควำมสะดวกในกำรพัฒนำ  

2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนมีชื่อในระบบจัดท ำ และศึกษำตำมหลักสูตร 
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.3) ออนไลน์ ทุกคน 

 

 

 
 
 

  6. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล   
                        พระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู และ
คุณภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูและคุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของผู้ บริหำรสถำนศึกษำ   
ที่สำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยระดับท้องถิ่นและชุมชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมรับผิดชอบ         
และผลักดันกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเข้มแข็งยั่ งยืนภำยใต้ระบบกำรบริหำรและจัดกำร                   
ที่มีประสิทธิภำพ  

2. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษำที่เรียนดี มีควำมประพฤติดี และ 
สถำนศึกษำท่ีบริหำรจัดกำรศึกษำดีจนนักเรียนได้รับผลกำรเรียนดีเป็นส่วนรวม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 
กำรประเมินตำมตัวชี้วัดคุณภำพตำมแบบคู่มือกำรประเมินนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 

ปัญหำ/อุปสรรค 

  เนื่องจำกต้องด ำเนินงำนตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
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ข้อเสนอแนะ 

  ควรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้สถำนศึกษำเห็นถึงกำรพัฒนำ
คุณภำพ 
 

 

 
 
 

 

7. โครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีในสถำนกำรณ์    
    กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตสมวัย จิตใจ สดชื่น 
พร้อมที่จะเฝ้ำระวังสุขภำพอนำมัยของตนเอง ให้มีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพ่ือนและครอบครัว  

4. เพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดีในสถำนกำรณ์กำรแพร่ 
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/โรงเรียน          
ใหส้ำธำรณชนรับทรำบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  1. สพป.ชพ.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรและเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ที่มีผลงำนนวัตกรรม
กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียนส่งผลงำนเข้ำประกวด  

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำเกณฑ์และวิธีกำรประกวด พร้อมก ำหนดเงินรำงวัลส ำหรับ     
ผู้ชนะกำรประกวด โดยแยกเป็นขนำดของโรงเรียน ดังนี้ ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ขนำดละ 5 
รำงวัล  

3. มีโรงเรียนส่งผลงำนเข้ำประกวด จ ำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ ขนำดเล็ก จ ำนวน 3 โรงเรียน  
ขนำดกลำง จ ำนวน 1 โรงเรียน และขนำดใหญ่ จ ำนวน 2 โรงเรียน  
  4.จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ และพิจำรณำผลงำนของโรงเรียน  
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5. ประกำศผลกำรประกวด และมอบรำงวัลให้โรงเรียนที่ชนะกำรประกวด รวม 6 โรงเรียน 

 
 
 
 

 

  8. โครงกำรส่งเสริมการจดัการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  เพ่ือพัฒนำครูกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมำณ 2564 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนภำยใต้สถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 โดยด ำเนินกำรดังนี้  

1. จัดสรรงบประมำณให้ครูผู้สอนกลุ่มเป้ำหมำย ได้จัดท ำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก เช่น โครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ครูกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถออกแบบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ      
ขั้นพ้ืนฐำนได ้

 2.ใช้กระบวนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำร 
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส่งผลให้ครูผู้สอน นำยสิทธิชัย คงนวน ครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนำรำม 
นำงสำวณัฐฌำนันท์  สิงอุดม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนำรำม นำงสำววรรณ์ฤทัย แสงนิล 
ศึกษำนิเทศก์ ร่วมถึงโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนำรำม และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
ได้รับกำรยอมรับเป็นแบบอย่ำงในกำรขยำยผล และขับเคลื่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่ ำงมี
คุณภำพ 

ปัญหำ อุปสรรค 

  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ส่งผลให้         
กำรขับเคลื่อน/กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้ไม่เต็มที่ เช่น กำรนิเทศ ติดตำม โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่คณะนิเทศ  
ไม่สำมำรถลงนิเทศโรงเรียนได้โดยตรง ต้องใช้วิธีกำรนิเทศออนไลน์ ซึ่งไม่สำมำรถสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจ/ชี้แนะ
แนวทำงและเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนได้เต็มศักยภำพ  
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ข้อเสนอแนะ 

จ ำนวนงบประมำณท่ีให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรจัดสรรให้เพิ่มมำกข้ึนเพ่ือขยำยผล 
ให้โรงเรียนอ่ืนๆได้รับกำรพัฒนำอย่ำงท่ัวถึง 
 
 

 
 
 
 

 

 

  9. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ                     
                        ปีงบประมำณ 2564  

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพแก่ครูผู้สอนสำระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษำ ให้มีควำมรู้     
ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี (วิทยำกำร
ค ำนวณ) ประกอบไปด้วยกำรอบรมโดยใช้หลักสูตรของ สสวท. ที่ผ่ำนกำรรับรองจำก ก.ค.ศ. จ ำนวน 3 
หลักสูตร ได้แก่ - หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับครูประถมศึกษำ
ปีที่ 1-3 Coding for grade 1-3 Teacher (C4T-2) - หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับครูประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ Coding for grade 4-6 Teacher (C4T-3) - หลักสูตร 
Scratch ขั้นพ้ืนฐำน ส ำหรับจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ระดับประถมศึกษำ  

2. ครูผู้สอนสำระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ได้รับกำร 
นิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม             
เชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่   

1. หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับครู 
ประถมศึกษำปีที่ 1-3 Coding for grade1-3 Teacher (C4T-2) ระหว่ำงวันที่ 28-29 กันยำยน 2564  

2. หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับครูประถมศึกษำปีที่ 4-6 Coding for  
grade4-6 Teacher (C4T-3) ระหว่ำงวันที่ 5-6 กันยำยน 2564    
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3. หลักสูตรScratch ขั้นพ้ืนฐำน ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ระดับ 

ประถมศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 ตุลำคม 2564 ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรจำก สสวท. ที่ผ่ำนกำร
รับรองจำก กคศ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ด ำเนินกำรจัดอบรม          
เป็นที่แล้วเสร็จ    

4. กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโดยคณะกรรมกำรนิเทศ  
ติดตำม จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยตรง ซึ่งด ำเนินกำรนิเทศครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย คือ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 10 โรงเรียน    

5. กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโดยใช้กระบวนกำรนิเทศ 
ภำยในของโรงเรียน โดยครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณทุกคน ทุกโรงเรียนจะได้รับกำรนิเทศจำกคณะกรรมกำร
ภำยในโรงเรียนตนเอง    

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ด ำเนินกำรจัดประกวดแข่งขัน 
กำรปฏิบัติที่ดี ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ จ ำนวน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย           
มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 1 คน ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-3 จ ำนวน 1 คน และระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 จ ำนวน 
1 คน ซึ่งด ำเนินกำรเป็นที่แล้วเสร็จ 

ปัญหำอุปสรรค 

  ด้วยสถำนกำรณ์ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้พ้ืนที่จังหวัดชุมพร เป็นพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด ตำมมติ ศบค. ทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่ได้รับอนุญำตให้เดินทำงลงจัดกิจกรรมใดๆ 
กับโรงเรียน เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จึงไม่สำมำรถ นิเทศ ติดตำม       
เป็นครั้งที่ 2 ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 10 โรงเรียนได้แต่ใช้วิธีกำรติดตำมผ่ำน  google from 

ข้อเสนอแนะ 

  กำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณควรได้รับงบประมำณเพ่ิมขึ้น 
และเร่งจัดสรรเพ่ือพัฒนำในไตรมำตรที่1 เพ่ือเอ้ือให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้วำงแผนกำรด ำเนินงำนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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  10. โครงกำรสนับสนุน ส่งเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับผู้เรียน    
                          ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
                          เพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (Quick win) 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรจัดหำสื่อเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน  

2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้ 
สถำนกำรณ์โรคระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สถำนศึกษำในสังกัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชุมพร เขต 2 ได้รับกำรจัดสรร 
งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ส ำหรับจัดหำสื่อนวัตกรรมส ำหรับ    
กำรเรียนกำรสอน เพื่อแก้ปัญหำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 8,160,000 บำท  ประกอบด้วย       
1) งบประมำณในกำรจัดหำสื่อหนังสือเสริมทักษะส ำหรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน On-Hand , On-air  
On-Line และ On-demand ในสถำนกำรณ์โควิด - 19 (COVID-19) จ ำนวน 25 โรงเรียน รวมงบประมำณ
ทั้งสิ้น 5,160,000 บำท  2) งบประมำณในกำรจัดหำสื่อส่งเสริมสมรรถนะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับ
ผู้เรียนแบบผสมผสำนเพ่ือสอดรับวิถีใหม่ (New Normal) จ ำนวน 20 โรงเรียน รวมงบประมำณทั้งสิ้น 
2,000,000 บำท  3) งบประมำณในกำรจัดหำสื่อส่งเสริมสมรรถนะทำงภำษำไทย พัฒนำผู้เรียนให้อ่ำนออก
เขียนได้และคิดเป็น ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำนเพ่ือสอดรับวิถีใหม่ (New Normal) จ ำนวน 
10 โรงเรียน รวมงบประมำณทั้งสิ้น 1,000,000 บำท ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นผู้เรียนที่มีศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องภำยใ ต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) พร้อมรับกำรปรับเปลี่ยนเพ่ือก้ำว
เข้ำสู่วิถีชีวิตศตวรรษที่  21 

ปัญหำอุปสรรค 

สถำนศึกษำในสังกัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชุมพร เขต 2 บำงแห่งอยู่ในพื้นท่ี 
ที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรน ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงทั่วถึง 
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ข้อเสนอแนะ 

สถำนศึกษำในสังกัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชุมพร เขต 2 ควรได้รับกำรสนับสนุน 
งบประมำณในกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนให้ทั่วถึงมำกขึ้น 

 
 
 
 

 
 
  11. โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อควำมก้ำวหน้ำ 
                          ทำงวิชำชีพ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้ข้ำรำชกำรครูพัฒนำตนเองเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ และ        

ควำมมั่นคงในกำรด ำเนินชีวิต  
3. เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ              

ในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรไห้ได้มำตรฐำนและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
4. เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ         

และมีขวัญก ำลังใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนหรือคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ เป็นโครงกำร
เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร เพ่ือมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ 
เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของตน ส่งผลต่อควำมอยู่ดีมีสุข       
ของครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุด ท ำให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข และปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง      
อย่ำงเต็มศักยภำพ ทั้งนี้ ครูจะต้องพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ น ำผลกำรพัฒนำที่ได้ไปพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
เพ่ือสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศต่อไป 

ปัญหำอุปสรรค 

1. เนื่องจำกโครงกำรได้ก ำหนดกำรด ำเนินกำรทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในช่วงของกำร 
แพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19)  ในช่วงแรกของกำรระบำดรอบสอง  
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2. กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรปรับเปลี่ยนรุ่นในกำรอบรม เนื่องจำกติดภำรกิจของทำงโรงเรียน  

ส่งผลให้จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยในแต่ละรุ่น 

ข้อเสนอแนะ 

จำกสรุปรำยงำนผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้เสนอแนะเพ่ือน ำไปพัฒนำ 
โครงกำรในโอกำสต่อไป ดังนี้ ควรจัดโครงกำรทุก ๆ ปี เพ่ือให้ควำมรู้แก่ครูรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยเข้ำรับ  
กำรอบรมได้รับกำรอบรม 

 
 
 
 
 

  12. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม   
                          (DLTV)    

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
2. เพ่ือสนับสนุนกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมของโรงเรียนในโครงกำร 

กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ที่ช ำรุด  
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรใช้งำนอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม 

ในโรงเรียน 
4. เพ่ือด ำเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตำม และประเมินผลโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย  
5. เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบเครือข่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  สพป.ชุมพร เขต 2 ได้ด ำเนินกำรประชุมพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียน        
โดยประกอบด้วยกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ โดยมีมติพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน จ ำนวน 27 โรง โรงเรียนละ 3,500 บำท 
โดยโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรนี้ จะต้องไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล       
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขณะนี้ โรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์โครงกำรเรียบร้อยแล้ว         
ครบทุกโรงเรียน เบิกจ่ำยครบตำมจ ำนวน โรงเรียนละ 3,500 บำท ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19)  ส่งผลให้โรงเรียนไม่สำมำรถเปิดเรียนได้ตำมปกติ ไม่ได้ใช้
อุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม แต่ใช้รูปแบบ  On Hand เป็นหลัก จึงส่งผลให้รูปแบบกำรจัด 
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กำรเรียนกำรสอนด้วยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมที่ดี  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้     
ซึ่งจะน ำปัญหำอุปสรรคนี้ใช้เป็นฐำนข้อมูลเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณถัดไป 

ปัญหำอุปสรรค 

  สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 COVID19) ส่งผลให้           
กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 

กำรจัดสรรงบประมำณที่รวดเร็ว และครอบคลุมโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
  13. โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพ่ือสร้ำงผู้น ำเครือข่ำยท้องถิ่น (Local Network : LN) วิทยำศำสตร์ท้องถิ่น (Local 
Trainer : LT) และเพ่ิมพูนพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ  

2. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถบูรณำกำร 
กิจกรรมกำรเรียน กำรสอนวิทยำศำสตร์ที่ถูกต้องตำมหลักกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยได้ 

5. เพ่ือส่งเสริมกำรเปิดโอกำสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมควำมพร้อมและมีประสบกำรณ ์
กำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือท ำด้วยตนเอง มีทักษะกำรสังเกต รู้จักตั้งค ำถำม และหำค ำตอบด้วยตนเอง ผ่ำนกำร
ทดลองอย่ำงง่ำย และเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

6. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย วำงรำกฐำนระยะยำวในกำรสร้ำง 
นักวิทยำศำสตร์  วิศวกร และทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพ และขยำยผลโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร             
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ให้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  กำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำโรงเรียนส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ตำมแนวทำงโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
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ปัญหำอุปสรรค 
สถำนศึกษำในสังกัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 บำงแห่ง   

อยู่ในพื้นท่ีที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรน ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 

ควรต่อยอดเพ่ือพัฒนำเด็กให้สู่ระดับชำติ 
 
 
 
 

 
 

  14. โครงกำรครคูลังสมอง (ครูวิทย์-ครูคณิต)    

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในโรงเรียนที่มีผล          
กำรประเมินคุณภำพวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์อยู่ในระดับที่ควรต้องปรับปรุง ซ่ึงเป็นโรงเรียนประถมศึกษำ 
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีประสบปัญหำขำดแคลนครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

2. เพ่ือลดระดับควำมขำดแคลนครูในโรงเรียนประถมศึกษำและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 สำมำรถจ้ำงครูคลังสมอง (ครูวิทย์ - 
ครูคณิต) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ครบตำมจ ำนวน 12 คน และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร้อยละ 100 หรือเป็นเงินจ ำนวน 2,079,000 บำท โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้  

1.สำมำรถจัดสรรงบประมำณในกำรจ้ำงครูคลังสมอง (ครูวิทย์-ครคูณิต) ได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ เป็นธรรม รวดเร็ว ทั่วถึง ไม่มีปัญหำกำรร้องเรียนอันเกิดจำกกำรจัดสรรงบประมำณในครั้งนี้ 

2.นักเรียนในสังกัด สพป.ชพ.2 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ  
3.นักเรียนในโรงเรียน ที่รับจัดสรรครูโครงกำรครูคลังสมอง (ครูวิทย์-ครูคณิต) มีผลสัมฤทธิ์ 

ทำงกำรเรียนในวิชำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์สูงขึ้นกว่ำเดิม เมื่อเทียบกับผลกำรเรียนในปีที่ผ่ำนมำ 
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  15. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรนิเทศกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำในสังกัด มีควำมรู้        
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. เพ่ือนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/จุดเน้น  
และกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ  

3. เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นเลิศ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของครูให้มีควำมพร้อม สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 

ปัญหำอุปสรรค 

  นักเรียนจะได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำร และ
กำรจดักำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 

ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือกำรสร้ำงโอกำสให้นักเรียนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำร 
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร 

 
 
 

 
 
  16. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  
                          และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)    

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำในสังกัด มีควำมรู้         
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. เพ่ือนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/จุดเน้น  
และกำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ  

3. เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นเลิศ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม กำรตรวจสอบ           
กำรประเมินผล และกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 กำรติดตำม กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล    
และกำรนิเทศกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ข้อ 25 กำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำร 
ด ำเนินกำร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด เป็นภำรกิจหลักของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ในขอบข่ำยงำนทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนบริหำร
ทั่วไป ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคคล และด้ำนวิชำกำร ซึ่งได้ใช้กลไกดังกล่ำว  เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน    
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด โดยเฉพำะกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมตัวชี้วัดในค ำรับรอง
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ทั้งนี้ ในกำรท ำหน้ำที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้ดูแล ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกำรได้เรียนรู้วิถีทำงปฏิบัติของตนเองที่ผ่ำนมำท ำให้มองเห็น    
แนวทำงกำรพัฒนำในล ำดับ เกิดกำรขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภำพและยั่งยืนส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในที่สุด โดยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.) ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เ พ่ือนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม/จุดเน้น กำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ปัญหำอุปสรรค 

เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด จึงไม่ได้ติดตำม แบบลงพื้นที่ ต้องติดตำมโดยระบบ 
Zoom Meeting แต่ขำดกำรสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ในปัจจัยกำรบริหำร 4 M (Man, Money, 
Material, Management) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



29 
  17. โครงกำรออกติดตำมเก็บข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
                          ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ    

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือออกติดตำมเก็บข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู   
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  

2. เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้สำมำรถ 
ปฏิบัติหน้ำที่ครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และ        
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป  

3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยำบรรณวิชำชีพ ได้อย่ำงเหมำะสม  

4. เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ       
มีควำมมั่นคงในกำรด ำเนินชีวิต และมีขวัญก ำลังใจในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติงำน       
ในหน้ำที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 สำมำรถด ำเนินกำร  1. ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  2. สำมำรถเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป  3. ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ หรือผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร รอบ 6 
เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยำยน 2564 และจัดส่งเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือแสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และสำมำรถ
ปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ เพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2564)  4. สำมำรถเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2564) ได้ภำยในก ำหนดปฏิทิน     
กำรเลื่อนเงินเดือนของ สพฐ. 

ปัญหำอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในจังหวัดชุมพร     
มีควำมรุนแรงขึ้น สพป.ชพ. 2 จึงปรับเปลี่ยนแผนจำกกำรออกติดตำม เก็บข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 119 คน เปลี่ยนเป็น 
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เปลี่ยนเป็นกำรจัดส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 6 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2564 ถึง   
วันที่ 30 กันยำยน 2564 และจัดส่งเล่มรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ แทน 
 

 
 
 
 
 
 

 
  18. โครงกำรกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
                          ปีกำรศึกษำ 2563 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  ๑. เพ่ือทดสอบควำมรู้และควำมคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ด้วยควำม
เรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำ
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนดบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒. เพ่ือน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน         
ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๒ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  โครงกำรกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร จ ำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ ไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 3 กิจกรรม คือ 1. จัดประชุม
กรรมกำรระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ วันที่ 9 มีนำคม 2564  2. กำรรักษำแบบทดสอบ วัสดุ      
อุปกรณ์กำรสอบ จัดเตรียมแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบเพ่ือส่งสนำมสอบและส่งคืน สทศ. ระหว่ำงวันที่  
10-17 มีนำคม 2564  3.บริหำรจัดสอบ ด ำเนินกำรสอบ วันที่ 13-14 มีนำคม 2564 โดยใช้งบประมำณ
ในกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 298,870 บำท คิดเป็นร้อยละ 92.84 ของงบประมำณ ไตรมำสที่ 3 จ ำนวน 1 
กิจกรรม คือ สรุปรำยงำนผลและประชำสัมพันธ์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ื นฐำน           
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดรับทรำบผล ทั้งผลกำรทดสอบระดับโรงเรียน ระดับ
เครือข่ำยกำรศึกษำ และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จโดยไม่ใช้
งบประมำณ 
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ปัญหำอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และค ำสั่งจังหวัด 
ชุมพร ที่ห้ำมกำรรวมกลุ่มคน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป จึงไม่สำมำรถรวมบุคลำกรในกำรท ำงำนเพื่อจัดท ำข้อมูล/
สังเครำะห์ข้อมูลได้ ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ จึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้งบประมำณ  
จึงเกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดท ำเล่มรำยงำน ดังกล่ำว 

ข้อเสนอแนะ 

กำรท ำงำนเพ่ือจัดท ำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้งบประมำณ จึงเห็นควรว่ำงบประมำณในส่วนที่เหลือ ควรได้น ำไปรวบรวมเพ่ือใช้ใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ต่อไปในช่วงสถำนกำรณ์ปกติ 

 
 
 
 

 
 
  19. โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)                        
                          ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563    

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

๑. เพ่ือประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) และด้ำนค ำนวณ (Numeracy)  
กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๒ และ
โรงเรียน ตชด. สังกัด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่เข้ำร่วมสอบ  

๒. เพ่ือน ำผลกำรประเมินใช้เป็นฐำนข้อมูลให้กับโรงเรียนวิเครำะห์ผู้เรียน และวำงแผน 
ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของนักเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำร กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำ      
ปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2563 ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่  1. จัดประชุมกรรมกำร
ระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ วันที่ 18 มีนำคม 2564  2. ด ำเนินกำรจัดสอบตำมแนวปฏิบัติในวันที่ 
24 มีนำคม 2564   3. ตรวจข้อสอบอัตนัยและลงคะแนนในกระดำษค ำตอบของผู้เรียน วันที่ 26 มีนำคม 
2564 โดยใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 45,068 บำท คิดเป็นร้อยละ 67.82 ของงบประมำณ 

   



32 
4. รวบรวมกระดำษค ำตอบน ำส่งส่วนกลำงตำมก ำหนด  5. วิเครำะห์/สรุปรำยงำนผล ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
โดยไม่ใช้งบประมำณ 

ปัญหำอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และค ำสั่งจังหวัด 
ชุมพร ที่ห้ำมกำรรวมกลุ่มคน ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป จึงไม่สำมำรถรวมบุคลำกรในกำรท ำงำนเพ่ือจัดท ำข้อมูล/
สังเครำะห์ข้อมูลได้ ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ จึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูลและสรุปผล     
กำรประเมินทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2563 ด้วยตนเอง โดยไม่ใช้งบประมำณ จึงเกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรจัดท ำเล่มรำยงำน ดังกล่ำว 

ข้อเสนอแนะ 

กำรท ำงำนเพ่ือจัดท ำข้อมูล/สังเครำะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำร 
ไดด้้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้งบประมำณ จึงเห็นควรว่ำงบประมำณในส่วนที่เหลือ ควรได้น ำไปรวบรวมเพ่ือใช้ 
ในกำรพฒันำกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ต่อไป ในช่วงสถำนกำรณ์ปกติ 

 
 
 
 

 
 
  20. โครงกำรกำรพัฒนำโรงเรียนส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย                   
                          ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมแนวคิดมอนเตสเซอรี (Montessori) ในบริบทส ำนักงำน 
                          คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

  1. เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำครูปฐมวัยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำนวัตกรรม       
กำรเรียนตำมแนวคิดมอนเตสซอรี ตำมบริบท ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำใช้จัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 

 2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำทุกด้ำนเต็มตำมศักยภำพ และเป็นพ้ืนฐำนที่ฝังแน่น 
ส ำหรับกำรพัฒนำต่อยอดได้ดีในระดับประถมศึกษำ 

3. เพ่ือพัฒนำครูให้สำมำรถผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย    
และสำมำรถพัฒนำต่อยอด ปรับประยุกต์สื่ออุปกรณ์/อุปกรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอรีได้ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในรูปแบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับ 
ปฐมวัยตำมแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นผู้สอนยุคใหม่ที่มี
ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงเป็นระบบ 
มีคุณภำพอย่ำงน่ำเชื่อถือ และมีประสิทธิผล 

2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัย      
ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ  

3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรได้รับกำรพัฒนำ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ วินัย  
อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และสมรรถนะ
ทักษะกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ กำรพ่ึงพำตนเอง กำรร่วมมือช่วยเหลือเรียนรู้ซึ่งกันและกัน        
มีทักษะคิดเชิงระบบ คิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ภำษำพูด เขียน อ่ำน และทักษะ           
ทำงคณิตศำสตร์ เป็นต้น 

ปัญหำอุปสรรค 

กำรน ำควำมรู้สู่กำรขับเคลื่อนห้องเรียนมอนเตสซอรี 

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีกำรนิเทศติดตำมกำรน ำควำมรู้สู่กำรขับเคลื่อนห้องเรียนมอนเตสซอรี 

 
 
 

 
 
 
  21. โครงกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย                   
                          พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2563    

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560       
ปีกำรศึกษำ 2563 ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  

2. เพ่ือประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560      
ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ชี้แจงคณะกรรมกำร
ประกอบด้วยผู้บริหำร และครูผู้สอน/ผู้ประเมินระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

2. คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที ่ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560 ปีกำรศึกษำ 2563 ในกลุ่มตัวอย่ำงค่ำพำหนะในกำรเดินทำงผู้ประเมิน จ ำนวน  
13 โรงเรียน  

3. สรุปและบันทึกผลพัฒนำกำรนักเรียน ที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560  
ปีกำรศึกษำ 2563  

4. สังเครำะห์รำยงำนผลพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช  
2560 ปีกำรศึกษำ 2563  

ปัญหำอุปสรรค 

กำรด ำเนินกำรในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคไวรัสติดเชื้อ Covid 19 เป็นผลให้            
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรในพื้นที่ได้ตำมแผนที่ก ำหนด 

ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดท ำกำรประเมินแบบออนไลน์แทนกำรลงพ้ืนที่ 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
22. โครงกำร ครูผู้ทรงคุณคำ่แห่งแผ่นดิน 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติกำรสอนอย่ำงเต็มเวลำและยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 

ให้สูงขึ้น  
2. เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สำมำรถจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ได้ครบตำมจ ำนวน และ   
งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ร้อยละ 100  

2. สำมำรถจัดสรรงบประมำณในกำรจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
เป็นธรรม รวดเร็ว ทั่วถึง ไม่มีปัญหำกำรร้องเรียนอันเกิดจำกกำรจัดสรรงบประมำณในครั้งนี้ 

 3. นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ 
 
 

  
 
 

  23. โครงกำรสนับสนุนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ         
                          ด้ำนงำนธุรกำรและอำคำรสถำนที่    

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติกำรสอนอย่ำงเต็มเวลำและยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
ให้สูงขึ้น 

2. เพ่ือเป็นค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนธุรกำรโรงเรียน นักกำรภำรโรง ให้แก่โรงเรียน     
ในสังกัด และผู้ปฏิบัติในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ขำดแคลน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  1. สำมำรถจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนธุรกำรโรงเรียน นักกำรภำรโรงให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
และผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ขำดแคลน ได้ครบตำมจ ำนวน และงบประมำณที่ได้รับ    
กำรจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร้อยละ 100 

 2. สำมำรถจัดสรรงบประมำณในกำรจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนธุรกำรโรงเรียน นักกำร 
ภำรโรง ให้แก่โรงเรียนในสังกัด และผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม 
รวดเร็ว ทั่วถึง ไม่มีปัญหำกำรร้องเรียนอันเกิดจำกกำรจัดสรรงบประมำณในครั้งนี้ และผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
ศึกษำของนักเรียนในสังกัดสูงกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ  

3. สำมำรถจ้ำงธุรกำรโรงเรียน นักกำรภำรโรงและเจ้ำหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวก สถำนศึกษำในสังกัด ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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            24. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ         
                          ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  

2. เพ่ือศึกษำกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ภำยในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

 3. เพ่ือเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  

4. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจกำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สพป.ชุมพร เขต 2 ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบประกัน คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรและครูวิชำกำรในกำรพัฒนำและขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และได้จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำไว้ในฐำนข้อมูล Big Data สพป.ชุมพร เขต 2 (ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ) ซึ่งขั้นตอนของกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพ มีขั้นตอนดังนี้ ระยะที่ 1 กำรทบทวนควำมรู้ (Re-training) สพป.ชุมพร เขต 2 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และครูวิชำกำรทั้งระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะที่ 2 พัฒนำกำรสร้ำงเครื่องมือ และ
นวัตกรรม (Development)  สพป.ชุมพร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำ สร้ำงคู่มือ เครื่องมือ ตัวอย่ำง 
SAR ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำเครื่องมือและแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และกำรพัฒนำโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล ระยะที่ 3 นิเทศ ติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (Coaching & Mentoring) และสรุปรำยงำนผล
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยกำรลงพ้ืนที่ เชิงประจักษ์ หรือกำร
นิเทศฯ ออนไลน์ (ในสถำนกำรณ์โควิด-19) ระยะที่ 4 วิเครำะห์/ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
(Focus Group/Defend /Report) โดยกำรประชุมหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลกำรด ำเนินงำน   
จำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ท ำให้ สพป.ชุมพร เขต 2 มีระบบ สำรสนเทศ ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำอย่ำงรอบด้ำน ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ คุณภำพผู้เรียน  คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของสถำนศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำน 
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ปัญหำอุปสรรค 

ผู้บริหำรและครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรพัฒนำงำนที่เข้ำระบบกำรวิจัยปฏิบัติกำร 

ข้อเสนอแนะ 

ควรส่งเสริมพัฒนำงำนที่เข้ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรวิจัยปฏิบัติกำร 
 
 

        
 

 
 
 
นโยบำยที่ 4 ด้ำนสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศกึษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลด 
                  ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

เพ่ือสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม            
ในรำยกำรพ้ืนฐำน 5 รำยกำร ได้แก่  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน            
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีควำมพร้อมที่จะได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนโดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม           
ในรำยกำรพ้ืนฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน             
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีควำมพร้อมที่จะได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนโดยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครบ 100 % 

ปัญหำอุปสรรค 

ส ำนักงบประมำณไม่สำมำรถโอนเงินได้ตำมก ำหนดเวลำ ส่งผลให้สถำนศึกษำเกิดควำมกังวล  
และบริหำรงบประมำณได้ไม่ต่อเนื่องตำมแผนกำรณที่วำงไว้  
 

   



38 

ข้อเสนอแนะ 

ต้องกำรให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำอนุมัติเงินโอนให้ตรงตำมไตรมำสของโครงกำร เพ่ือเพ่ิม 
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณให้กับสถำนศึกษำ และตรงตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
  2. โครงกำรขับเคลื่อนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                        ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุม   
ถึงผู้เรียนทุกคน  

2. เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงำนแนะแนวโรงเรียนในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะ  
ในกำรเข้ำถึงดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง สำมำรถตัดสินใจเลือกและวำงแผน
เส้นทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกำรประกอบอำชีพได้สอดคล้องกับควำมสนใจและศักยภำพของนักเรียน  

3. เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดได้รับบริกำรให้ค ำปรึกษำของนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. กิจกรรมอบรมพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลกำรจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับครูผู้รับผิดชอบงำน 

แนะแนวโรงเรียนในสังกัด ไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไ วรัสโคโรนำ 
2019  

2. กิจกรรมบริกำรให้ค ำปรึกษำของนักจิตวิทยำโรงเรียนให้กับนักเรียนในสังกัด ด ำเนินกำร 
ส ำเร็จ ร้อยละ 85  

3. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรม ไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำก 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  

   



39 

4. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรทุกกิจกรรม ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเป็นรูปเล่มรำยงำน 

ปัญหำอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กิจกรรม 
บำงกิจกรรมไม่ได้ด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม   

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

  1. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ            
                        (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมำณ 2564 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรภำยใต้โครงกำร 
โรงเรียนสุจริตของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2  

2. เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ำยสุจริตค้นหำและ          
สร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะ 5 ประกำร ตำมแนวทำง
โครงกำรโรงเรียนสุจริต โดยกำรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนจัดท ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 1โรงเรียน   
1 นวัตกรรมป้องกันกำรทุจริต ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวน 
42 โรงเรียน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.29 ส ำหรับจัดท ำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 1โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ป้องกันกำรทุจริต 
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ปัญหำอุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 จึงไม่สำมำรถด ำเนิน 
กิจกรรมกำรนิเทศโรงเรียนโดยตรงได้จึงด ำเนินกำรนิเทศ ออนไลน์โดยไม่ใช้งบประมำณ และไม่สำมำรถ      
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอผลงำนภำยใต้โครงกำรโรงเรียนสุจริตในระดับเขตพ้ืนที่ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ควรด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ         
อย่ำงรวดเร็วภำยในไตรมำตรที่ 1-2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำร   
ได้อย่ำงรวดเร็ว และงบประมำณที่จัดสรรให้ควรเป็นเงินงบประมำณก้อนเดียว ไม่ควรจัดสรรให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำหลำยรอบเพรำะเป็นข้อจ ำกัดในกำรจัดท ำโครงกำรและไม่ควรโอนงบประมำณในไตรมำส
สุดท้ำย เพรำะส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีบุคลำกรจ ำนวนน้อยจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 
 
 

 
 
 
 

2. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรกำรศึกษำ                      
     ปีงบประมำณ   พ.ศ.2564   

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ มีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีทักษะและทัศนคติมีควำมเป็นมือ 
อำชีพ  

2. เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย น ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับน ำไป 
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  

3. เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำตำมกลุ่มเป้ำหมำย ได้เรียนรู้แบบอย่ำงของวิธีปฏิบัติงำน 
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สูงขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผู้บริหำรกำรศึกษำในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่ำนกำรพัฒนำ และประเมินประสิทธิผล   
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ฯ จ ำนวน 1 รำย และ อีก 3 รำย จะด ำเนินกำรประเมินฯ ในงบประมำณปี          
พ.ศ.2565  ซึ่งได้มีกำรย้ำยไปประจ ำที่อ่ืน จ ำนวน 2 รำย 
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ปัญหำอุปสรรค 

เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ท ำให้มีปัญหำในกำร       
ให้ค ำปรึกษำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำรประเมินฯ ท ำให้กำรประเมินฯ ไม่คลอบคลุม
เหมือนกับประเมินฯ หรือให้ค ำปรึกษำ ณ หน่วยงำนต้นสังกัด 

 

 
 
 

 3. โครงกำรตรวจสอบภำยใน 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 

และพัสดุ  

2. เพ่ือทรำบว่ำกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำเป็นไปตำมระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อก ำหนด   
ต่ำง ๆ และมีกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินถูกต้อง เหมำะสม 

3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ วิธีกำร มำตรกำรในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของ 
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2              
ได้ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  และหลักฐำน            
ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 15 แห่ง โดยได้ด ำเนินกำรในไตรมำส 2 จ ำนวน 5 แห่ง ไตรมำส 3 จ ำนวน 
5 แห่ง และไตรมำส 4 จ ำนวน 5 แห่ง ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน เงินอุดหนุนที่ได้รับจำก อปท.
(เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน) จ ำนวน 5 แห่ง ได้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนเงินรำยได้สถำนศึกษำ 5 แห่ง    
และด ำเนินงำนตรวจสอบบูรณำกำรร่วมกับ สพฐ.- ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย     
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งบเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ จ ำนวน 5 
แห่ง ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ได้วำงไว้ ทั้งนี้ โครงกำรตรวจสอบภำยใน
ยังมีส่วนในกำรขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส 
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้ำหมำยของแผนแม่บทประเด็นด้ำนประเทศไทยปลอดกำรทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ และแผนย่อยด้ำน คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง เป้ำหมำยแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำร
พัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนมีประสิทธิผลอยู่เสมอ และเป้ำหมำยแผนพัฒนำเศรษฐกิจ  
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และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและกำรป้องกันกำรทุจริต บรรลุวัตถุประสงค์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

ระหว่ำงปฏิบัติงำนตำมโครงกำร มีงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มเติม ท ำให้ยำกต่อกำรบริหำร 
โครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 

 

4. โครงกำรสวัสดิการ สวัสดิภาพบุคลากรในสังกัด สพป.ชพ.2 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือจัดเป็นสวัสดิกำรให้บุคลำกรได้ออมเงินรำยเดือนและสำมำรถกู้เงินกองทุนสวัสดิกำร 
ออมทรัพย์ เพ่ือลดปัญหำภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจ  

2. เพ่ือจัดเป็นสวัสดิกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งแก่ชีวิต เป็นก ำลังใจ ให้บุคลำกรและบุคคล   
ในครอบครัวของบุคลำกร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนชำตะสัมพันธ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 มีผู้ร่วมบริจำคสมทบ
กองทุนจ ำนวน 48 คน จำกกำรส่งบัตรอวยพรวันเกิดจ ำนวน 1162 ใบ ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำร
ออมทรัพย์ฯ มีสมำชิก จ ำนวน 97 คน มีผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 27 คน 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 
.  
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5. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำร 
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน บัญชีและพัสดุ  

2. ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้องและ          
มีประสิทธิภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประชุมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำ   
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 - 3 มีนำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ กล่ำวคือ ผู้เข้ำร่วม
ประชุม จ ำนวน 378 คน เกินกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 21 คน และบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ กล่ำวคือ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมร้อยละ 90.96 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน       
และร้อยละ 99.40 สำมำรถน ำควำมรู้ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้มำกข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

   

   



 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
รำยงำนกำรเงิน 

 

 

 

 

 

 

 



 รำยงำนกำรเงิน  

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 

๑. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 ที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรได้น ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุง
และพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำม
โปร่งใสตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและเกิดควำมคุ้มค่ำและเป็น
ประโยชน์ต่อภำครัฐ 
๒. วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ๒.๑ จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง  จ ำนวน  612  โครงกำร 
 ๒.๒ จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี e-bidding  จ ำนวน    9  โครงกำร 
 2.3 จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีคัดเลือก  จ ำนวน  4  โครงกำร 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนโครงกำร ร้อยละ 

วิธีเฉพำะเจำะจง 612 97.92 

วิธี e-bidding 9 1.44 

วิธีคัดเลือก 4 0.64 

รวม 625 100 

ร้อยละของจ ำนวนงบประมำณ งบลงทุน  จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละ 

วิธีเฉพำะเจำะจง 16,038,430.00   26.82 

วิธี e-bidding 38,085,900.00   63.68 

วิธีคัดเลือก 5,684,850.00 9.50 

รวม 59,809,180.00 100 
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๓. ปัญหำและอุปสรรค 
 ๓.๑ ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด ำเนินกำรไม่ได้บำงวันและบำงช่วงเวลำ เนื่องจำกกรมบัญชีกลำง
ปิดระบบเพ่ือปรับปรุง หรือระบบขัดข้อง  ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน 
 ๓.๒ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  และควำมเร็วไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน กรณีมีโรงเรียนในสังกัดมำใช้
บริกำรร่วมในกำรบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
 ๓.๓ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงรำยกำรไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เนื่องจำกมีปัญหำ          
ด้ำนกระบวนกำรท ำงำน เช่น กำรแจ้งจัดสรร กำรอนุมัติเงินงวด ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 
 ๓.๔ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงเมื่อเกิดปัญหำ หรือบันทึก
ผิดพลำด บำงรำยกำรไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งกรมบัญชีกลำง หรือคลังจังหวัดด ำเนินกำรแก้ไข 
 ๓.๕ ครู ที่ท ำหน้ำที่พัสดุ มีภำระงำนสอนมำก ท ำให้ไม่มีเวลำในกำรศึกษำระเบียบและขั้นตอน     
กำรท ำงำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  ท ำให้บุคลำกรในกลุ่มงำนพัสดุต้องชี้แนะ  แนะน ำ  ช่วยเหลือและ 
แก้ไขข้อผิดพลำดในกำรท ำงำนของครูในสังกัด 
 ๓.๖ ข้อจ ำกัดด้ำนจ ำนวนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงำนพัสดุ  
 ๓.๗ ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง ไม่เข้ำมำท ำสัญญำตำมก ำหนด หรือท ำสัญญำแล้ว ไม่สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จ
ตำมก ำหนดเวลำ เกิดปัญหำเรื่องค่ำปรับ และกำรยกเลิกสัญญำ 
 ๓.๘ มีกำรร้องเรียนเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของโรงเรียน โดยผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 
 3.9 ผู้รับจ้ำงขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน ต้องใช้เงินหมุนในกำรด ำเนินกำร จึงท ำให้กำรเบิกจ่ำยไม่
เป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำยที่ตั้งไว้ 
 3.10 มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุยังไม่เข้ำใจในขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ท ำให้
ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 ๓.11 กำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมก ำหนด หรือเป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรี 
๔. แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข 
 4.1 ผู้ปฏิบัติงำนต้องศึกษำระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในพระรำชบัญญัติ และระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้
ถูกต้องและสำมำรถให้ค ำปรึกษำกับโรงเรียนได้ 
 ๔.2 ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณ และอนุมัติเงินงวด ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
 ๔.3 ควรมีกำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมเสถียรในกำรท ำงำน 
 ๔.4 ควรเสนอกรมบัญชีกลำงให้ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ให้สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนได้ง่ำย 
เมื่อเกิดข้อผิดพลำด สำมำรถแก้ไขเองได้ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน 
 ๔.6 เพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลระเบียบ แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น  Line   Facebook   
เว็บไซต์ต้นสังกัด  และควรมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถสืบค้น ข้อมูล สอบถำมปัญหำ และ 
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มีบุคลำกรท ำหน้ำที่ตอบค ำถำมและคอยช่วยเหลือแนะน ำ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือลดปัญหำ
กำรร้องเรียนและเพ่ือเพ่ิมผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 

  ตำมมำตรกำรกำรคลังด้ำนกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/5732  ลงวันที่  25 ธันวำคม  2563 ได้แจ้งเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมมำตรกำรกำรคลังภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหน่วยเบิกจ่ำยต้องเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ นั้น  กลุ่มตรวจสอบรำยงำนบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ได้ด ำเนินกำรสถำนะกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกระบบ GFMIF ณ วันที่ 30 กันยำยน  2564 สรุปรำยงำน
กำรใช้จ่ำยดังนี้ 

 

ล ำ 

ดับที่ 

 

 

รำยกำร 

 

 

ได้รับจัดสรร 

 

 

เบิกจ่ำย 

 

 

PO 

 

 

คงเหลือ 

 

เป้ำหมำย

ครม. (ไตร

มำส 3) % 

ผลกำร

เบิก 

จ่ำย(%) 

 

หมำย

เหต ุ

1 งบบุคลำกร 20,804,800.00 20,288,155.04 - 516,644.96 100 97.52  

2 งบด ำเนินงำน 52,973,174.00 52,853,216.35    119,957.65 100 99.77  

3 งบรำยจ่ำยอื่น 1,798,480.00 1,753,373.95  45,106.05 100 97.49  

4 งบเงินอุดหนุน 91,376,753.00 91,349,753.00 - 27,000.00 100 99.97  

5 งบลงทุน 58,523,310.00 58,349,246.43 22,196,920.00 174,063.57 100 99.70  

6 เงินกู้โครงกำรฯ 42,248,000.00 41,952,000.00 - 296,000.00 100 99.30  

รวม 267,724,517.00 266,545,744.77 22,223,120.00 1,178,772.23 100 99.56  

 

รำยละเอียดข้อมูลจำกระบบ GFMIS  

 

 



47 

  รำยละเอียดประกอบรำยกำรงบประมำณคงเหลือ  

1. แผนงำนงบบุคลำกร จ ำนวน 516,644.96 บำท เป็นเงินสมทบประกันสังคม  
ของพนักงำนรำชกำรที่เหลือเนื่องจำกมีพนักงำนรำชกำรลำออก และจำกกำรปรับลดเงินสมทบของกองทุน
ประกันสังคม  และเงินค่ำเช่ำบ้ำน เหลือจำกกำรที่ข้ำรำชกำรย้ำย ประกอบกับกฎหมำยห้ำมไม่ให้น ำงบ
บุคลำกรไปใช้เพ่ือกำรอ่ืนจึงไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงไปใช้ได้ 

2. แผนงำนงบบูรณำกำร จ ำนวน  164,812 บำท เหลือเนื่องจำกจัดสรรให้เป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดประชุมจึงไม่มีกำรด ำเนินงำนได้  สำเหตุจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
สพฐ.ไม่ดึงกลับ และกฎหมำยห้ำมไม่ให้น ำเงินงบประมำณจำกแผนงำนบูรณำกำรมำเปลี่ยนแปลงไปใช้เพ่ือกำร
อ่ืน 

3. งบเงินอุดหนุน จ ำนวน  27,000  บำท รำยกำรเงินปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน  
ที่โรงเรียนส่งคืนเนื่องจำกไม่สำมำรถจ่ำยให้กับนักเรียนได้  

4. เงินเหลือจำกกำรคืนค่ำเสำเข็มเป็นเงินงบประมำณผูกพัน 3 ปี จ ำนวน 163,439.36 บำท  
ของโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้ ซึ่งเม่ือเบิกเงินงบประมำณงวดสุดท้ำยแล้วโรงเรียนสำมำรถ
ขอใช้ได ้

5. งบประจ ำ จ ำนวน  251.21 บำท เป็นยอดเงินที่เหลือต่ำงรหัสงบประมำณ กิจกรรมหลัก 
และแหล่งของเงิน  

6. งบลงทุน จ ำนวน 10,624.21 บำท เป็นยอดเหลือจำกกำรก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำย 
ซึ่งอยู่ต่ำงรหัสงบประมำณ กิจกรรมหลัก และแหล่งของเงิน  

7. เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย เงินเยียวยำนักเรียนรำยละ 2,000 บำท  
จ ำนวน 296,000 บำท เป็นเงินที่โรงเรียนส่งคืนเนื่องจำกไม่สำมำรถจ่ำยให้กับนักเรียนได้  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

  

 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนและทิศทำงกำรพัฒนำในปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สรุปผลกำรด ำเนนิงำน และทิศทำงกำรพัฒนำในปี 2565  

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  
เขต 2 ได้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำ โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนผ่ำนวิกฤต
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนำ 2019 (COVID-19) ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำให้กับ
นักเรียนทุกคนผ่ำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำน กำรด ำเนินงำนโดยสรุปจำกฐำนข้อมูลระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  ดังนี้  

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรจัด 
กำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ เพ่ือมุ่ง เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบัน
หลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี 
ต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ์ 
มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชำติ ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี 
มีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ     
ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 1 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
260,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของกำรใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  

นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม 

นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เริ่มตั้งแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ ผ่ำนโครงกำร/
กิจกรรม จ ำนวน 24 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 75 ของผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 33,671,168 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 40.73 ของกำรใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน                   
                  และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุนโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้
เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน ผ่ำนโครงกำร/
กิจกรรม จ ำนวน 2 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ  6.25 ของผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 48,441,142 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 58.60 ของกำรใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม 
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นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงำน      
ทุกระดับตั้งแต่สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีควำมทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 5 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
285,559 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของกำรใช้งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

ทิศทำงกำรพัฒนำในปี 2565 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 มีทิศทำงในกำรด ำเนินงำน              
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2565 ที่สอดคล้องกับ   
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 -
2580) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
  1. ด้ำนควำมปลอดภัย   

    พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ    
ต่อกำรมีสขุภำวะที่ดีสำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

  2. ด้ำนโอกำส   

      2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
      2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และ
ประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
      2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน  
      2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ      
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ด้ำนคุณภำพ 

      3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น          
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
 



50 
      3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
      3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุล    
ทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
      3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจั ด      
กำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

  4. ด้ำนประสิทธิภำพ       

    4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร 
ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
      4.2 พัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่
ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
      4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพ      
ของชุมชน 
      4.4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 

 

ที่ปรึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2   

 

คณะท ำงำน 
นำงศิมำรัฐ  มีฉิม        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงจันทรำ  หำแก้ว       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงจิตรำ  พรหมเรือง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
นำยไพ  สุขศิริ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำงสำวนงนุช  ขนอม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำงละออ สอนสุทธิ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร    
นำงรัชฎำพร  พรมเรือง  ลูกจ้ำงชั่วครำว (ธุรกำร) 

 

 

ผู้ให้ข้อมูล/เจ้ำของโครงกำรทุกโครงกำร 
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