
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 รวม

1 โครงการการปรับพฤติกรรมนกัเรียนในชัน้เรียน (เปล่ียนหนนูอ้ยใหเ้ปน็คนใหม่) 71,000 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สจ. (ภัคจิรา)
2 โครงการสภานกัเรียน 15,000 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สจ. (พรหมเทพ)
3 โครงการเย่ียมบา้นนกัเรียน 21,600 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สจ. (ภัคจิรา)
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (ประเมินพัฒนาการนกัเรียน

ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2563)
                   6,000 6,000 0 6,000          6,000          0

สพป.พงังา ด าเนนิการประเมินพฒันาการนกัเรียนทีจ่บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 พทุธศักราช 2560 ปกีารศึกษา 2563 จ านวน 121 โรงเรียน นกัเรียนในสังกัด 
สพป.พงังา ทีจ่บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปกีารศึกษา 2563 ได้รับ
การประเมินพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา คิดเปน็
ร้อยละ 100 และมีผลการประเมินพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปญัญา ระดับดีขึน้ไปร้อยละ 98.80

นต. (ณัฐวรา)

5 โครงการงานศิลปหตัถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา                320,000 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สจ. (ศิริลักษณ์)
6 โครงการอบรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และส่งเสริมทกัษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 75,000 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สจ. (ภัคจิรา)

7 โครงการนเิทศบรูณาการ โดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน ประจ าป ี2564                244,900 37,500 0 0 0 37,500 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นต. (ณัฐวรา)

8 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3  ปกีารศึกษา 2563 70,160               70,160           0 70160         70,160 0 สพป.พังงา ด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปทีี่ 3 ปกีารศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จ านวนโรงเรียนที่
เข้ารับการประเมินฯ จ านวนทั้งส้ิน 136 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
2,574 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 และด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว

นต. (นคิม)

9 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1            
       ปกีารศึกษา 2563

57,750               57,750           0 57750         57,750 0 สพป.พังงา ด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีโรงเรียนใน
สังกัด สพป.พังงา เข้าร่วมจ านวน 136 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
2,839 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 และด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว

นต. (นคิม)

10 โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 188,700 40,000         33,256           4,400         37,656 2,344 ด าเนนิการจัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาและ
บคุลากรทางการศึกษา จ านวน 1 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมจ านวน 142 คน

อก. (เครือวัลย์)

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผลการใช้จ่าย
คงเหลือ ผลการด าเนินงานที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณที่

ได้รับอนุมติั

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสูค่วามเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มคีวามรู้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

 งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประจ าปีบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มนีาคม 2564)

ผู้รับผิดชอบ

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 รวม
ผลการใช้จ่าย

คงเหลือ ผลการด าเนินงานที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณที่
ได้รับอนุมติั

 งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

11 โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผอ.กลุ่ม หนว่ย 18,755 10,000 0 0 0 10,000 สพป.พังงา ด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผอ.กลุ่ม หน่วย 
จ านวน 3 คร้ัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 9
 คน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 11 คน และ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 11 คน ณ หอ้ง
ประชุมช่อจ าปนู สพป.พังงา เพื่อท าความเข้าใจนโยบายและแนว
ทางการด าเนิน รับทราบผลการด าเนินงาน และรับฟังความคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะ แลกเปล่ียนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

อก. (สุรีรัตน)์

12 โครงการประชุมบคุลากรภายใน สพป.พังงา 23,000 10,000 0 1715           1,715 8,285 ประชุมข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใน สพป.พังงา ในวัน
ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ หอ้งประชุมเทพทาโร สพป.พังงา มี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 49 คน เพื่อใหข้้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาใน สพป.พังงา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
บริหารงานได้อย่างถูกต้อง และมีความร่วมมือในการปฏิบติังาน โดย
ความสามัคคีและพร้อมเพรียงกัน

อก. (จันทรักษ)์

13 โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากร สพป.พังงา                400,000 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พค. (ชนญัชิดา)

14 โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเปน็นกัจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

42,000 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สจ. (ภัคจิรา)

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาตามกรอบนโยบาย "สพฐ.
 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"

75,500 75,500         55,645 0         55,645         19,855  สพป.พังงา ด าเนนิการจัดประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างสมรรถนะการ
บริหารสถานศึกษาตามกรอบนโยบาย "สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในวันพุธที่
 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมมุกดารา บชี แอนด์สปารีสอร์ท อ าเภอตะกัว่
ปา่ จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมประชุม 155 คน โดยมีการรับมอบนโยบาย 
"สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" การใช้พื้นที่เปน็ฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือน การขับเคล่ือนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและ
โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง เปน็การส่งเสริมใหผู้้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พังงา มีสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา 
สามารถน านโยบายการศึกษาสู่การปฏิบติัและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์เพื่อน าแนวทางของนโยบาย “สพฐ. วิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ” ไปพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้

พค. (ชนญัชิดา)

16 โครงการการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัว 58,000 30,465 0 4,564 4,564          25,901         วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 จัดท าคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มี
ผู้เข้าร่วม จ านวน 13 คน

สจ. (อุษา)

17 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยศูนย์การเรียน 31,700 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สจ. (อุษา)

18 โครงการส่งเสริมจิตส านกึผู้เรียนเพื่อเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาที่ย่ังยืน (ระยะที่ 1) 25,000 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สจ. (พรหมเทพ)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคุีณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 รวม
ผลการใช้จ่าย

คงเหลือ ผลการด าเนินงานที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณที่
ได้รับอนุมติั

 งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

19 โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับโรงเรียน 170,000 170,000 160,186 0 160,186      9,814          จัดประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3
 ป ีพ.ศ. 2563-2565 ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 
ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา สพป.พังงา
 ซ่ึงมีผู้บริหาร/ครู/บคุลากรทางการศึกษา/คณะท างาน เข้าร่วม
ประชุมฯ จ านวนทั้งส้ิน 152 คน จัดประชุมเชิงปฏิบติัการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป ีพ.ศ. 2563-2565 ระดับ
สถานศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนา
ครูและบคุลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ซ่ึงมีผู้บริหาร/ครู/บคุลากร
ทางการศึกษา/คณะท างาน เข้าร่วมประชุมฯ จ านวนทั้งส้ิน 144 คน

นผ. (วราภรณ์)

20 โครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความสามารถด้านงานพัสดุ” ส าหรับผู้ปฏิบติังานพัสดุ
สถานศึกษา

88,740 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บส. (วิไลลักษณ์)

21 โครงการตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการงบประมาณและการปฏิบติังานด้านการเงิน การบญัชี 
และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด

25,000 25,000 0          11,920 11,920        13,080        สพป.พังงา ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการ
งบประมาณและการปฏิบติังานด้านการเงิน การบญัชี และพัสดุ ของ
โรงเรียนในสังกัดในเร่ืองและประเด็นที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบติัการ
ตรวจสอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 23 โรง พบว่า 
โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบปฏิบติังานมีการปฏิบติังานของโรงเรียน
มีข้อผิดพลาดที่ลดลง

ตสน. (จุฑาทพิย์)

22 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบติังานด้านการเงิน การบญัชี ส าหรับสถานศึกษา 77,740 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตสน. (สุวรรณา)

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการขยายผลการใช้ระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาและระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา

47,300 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อก. (ชัยพร)

1. ประกาศรับสมัครบคุคลเปน็พนกังานราชการทั่วไป ต าแหนง่พี่เล้ียง สังกัด
 สพป.พังงา จ านวน 2 อัตรา เมือ่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 รับสมัครใน
ระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2563 และประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับ
การเลือกสรรในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ด าเนนิการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 30 
ธันวาคม 2563 มีผู้ผ่านการสรรหา จ านวน 13 ราย ล าดับที่     1 - 2 ได้รับ
การท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที่ 4 มกราคม 2564

2.ประกาศรับสมัครบคุคลเปน็พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
สังกัด สพป.พังงา จ านวน 5 อัตรา ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รับ
สมัครในระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 15 มกราคม 2564 ด าเนินการสรรหา
และเลือกสรร ในวันที่ 23 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรรในวันที่ 28 มกราคม 2564 มีผู้ผ่านการสรรหา 
จ านวน 5 ราย ได้รับการท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564

25 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 52,700 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นผ. (สุรศักด์ิ)
26 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศปอ.                284,500 0 0 0 0 0 ยังไม่ได้ด าเนนิโครงการ เนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นผ. (พจนา)

24 โครงการสรรหาบคุคลเพื่อเปน็พนกังานราชการ หรือลูกจ้างชัว่คราว จากเงินงบประมาณรายจ่าย 
สพฐ. สังกัด สพป.พังงา

36,000 15,945 0 15,945        36,000 20,055        บค.(ขวัญตา)



ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 รวม
ผลการใช้จ่าย

คงเหลือ ผลการด าเนินงานที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณที่
ได้รับอนุมติั

 งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับผิดชอบ

2,526,045 568,375 265,032 156,509 421,541 146,834รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ

สพป.พังงา ด าเนนิงานโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษา โดย PQR โมเดล สู่คุณภาพการศึกษา สพป.พังงา โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบติัการจ านวนทั้งส้ิน 5 คร้ัง ดังนี ้1. ประชุมเชิงปฏิบติัการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา โดย PQR โมเดล สู่คุณภาพการศึกษา 
สพป.พังงา เมือ่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 70 คน เพื่อ
ก าหนดหระบวนการขัน้ตอนการด าเนนิงาน และแบง่กลุ่มมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการด าเนนิงาน 2. ประชุมเชิง
ปฏิบติัการจัดท าเคร่ืองมือและตัวชีวั้ด เมือ่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 70 คน เพื่อจัดท าเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนนิการนเิทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 3. ประชุมเชิงปฏิบติัการปรับปรุง
เคร่ืองมือและจัดท าต้นฉบบัรูปเล่มคู่มือการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดย PQR โมเดล สพป.พังงา มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ดังนี ้
3.1 กิจกรรมตรวจสอบเคร่ืองมือและมอบหมายงานใหผู้้รับผิดชอบจัดท า
ต้นฉบบัรูปเล่มคู่มือการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย PQR 
โมเดล สพป.พังงา เมือ่วันที่ 12 มีนาคม 2564 มีกลุ่มเปา้หมาย จ านวน 22 
คน 3.2 กิจกรรมตรวจสอบร่างคู่มือและจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลการ
ขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย PQR โมเดล สพป.พังงา (Data 
base) เมือ่วันที่ 23 มีนาคม 2564 มีกลุ่มเปา้หมาย จ านวน 20 คน 3.3 
กิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องและจัดท าต้นฉบบัรูปเล่มคู่มือการ
ขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย PQR โมเดล สพป.พังงา และ
ทดสอบระบบจัดเก็บฐานข้อมูล เมือ่วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีกลุ่มเปา้หมาย
 จ านวน 20 คน  จากผลการด าเนนิโครงการฯ สพป.พังงา จึงมีคู่มือการ
ขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย PQR โมเดล สพป.พังงา เพื่อ
น าไปใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป

นผ. (วราภรณ์)68,945        1,055          1,055          0            70,000                 70,000โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา โดย PQR โมเดล สู่คุณภาพการศึกษา
 สพป.พังงา
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