
แนวทางการบริหารแผนงาน โครงการและงบประมาณ  
และแบบตดิตามและรายงานผลการดําเนินงาน  

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
....................... 

1. กลุมนโยบายและแผน จัดทําแผนปฏ ิบัต ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
สํานักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ภายในเด ือนธันวาคม 2563 และนําเสนอขอความ
เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธ ิการจังหวัดสงขลา (กศจ.) ภายในไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2564 

2. กลุมอำนวยการ งานสารบรรณกลาง รับและสงหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษา 
ข้ันพ ื้นฐานแจงหร ือหนวยงานอ ื่นซ่ึงแจงจัดสรรงบประมาณทุกรายการผานกลุมนโยบายและแผนก อน จากน้ัน
กลุมนโยบายและแผนบันทึกเสนอผูบังคับบัญชาและสําเนาแจงกลุม/หนวยใหดำเนินการสวนท่ีเก่ียวข อง และ
ควบค ุมงบประมาณ 

3. กลุม/หนวยเสนอโครงการและประมาณการคาใชจายงบประมาณเพ ื่อขออน ุมัติงบประมาณ 
ผานกลุมนโยบายและแผนท ุกรายการ ภายใตแนวทางและนโยบายการพัฒนาคุณภาพศึกษาและขอบเขตของ
วงเงินงบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐานจัดสรรใหสํานักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล เปนหนวยดําเนินการหรืองบเพ ิ่มประส ิทธิผลตามกลยุทธตามบริบทของสํานักงานเขต
พ ื้นที การศ ึกษา (Area) หรืองบแลกเปา ท้ังนี้ เพ ื่อให การบริหารงบประมาณของสําน ักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีระบบท่ีสามารถตรวจสอบได มีข อมูลเพ ียงพอตอการแก ไขปญหา อ ุปสรรคในกรณี
งบประมาณไมเพียงพอตอการใชจายภาพรวม 

4. ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําโครงการโดยดําเนินการตามหลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพ ื่อให
ผูมีสวนไดเสีย ไดมีสวนรวมดําเนินโครงการท้ัง 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 
4.2 มีสวนรวมจัดทําโครงการ 
4.3 มีสวนรวมดําเนินงานโครงการ 
4.4 มีสวนรวมติดตาม ประเมินผลโครงการ 
4.5 มีสวนรวมปรับปรุงแกไขโครงการ 

5. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จัดระบบควบคุมการเบิกจายและรายงานผลการเบิกจาย 
งบประมาณจําแนกประเภทงบประมาณและรายการ กรณีงบประมาณจําแนกโครงการ/กิจกรรม และ
ผูรับผ ิดชอบ และรายงานผานกลุมนโยบายและแผนเปนรายไตรมาส เพ ื่อประโยชนในการควบค ุม เรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ 

6. กรณี ผูรับผิดชอบโครงการ มีความจําเปนต องปรับเปลี่ยนรายละเอ ียดโครงการ/กิจกรรม 
ท้ังสวนท่ีเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ ื้นฐาน และสวนท่ี
ผูรับผิดชอบ มีความจําเปนต องปรับเปล่ียนและไมวาการปรับเปล่ียนน้ันจะเปนผลตอวงเงินงบประมาณหรือไมก็ตาม 
ใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานขออนุมัต ิการปรับเปลี่ยนดงักลาวตอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

7. ผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/ก ิจกรรม พร อมข ั้นตอน การสง
เอกสารลางหนี้เงินยืมและการเบ ิกจายงบประมาณเม ื่อดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสร็จส ิ้นแลว  

 
 



8. การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษามัธยมศึกษาสงขลา 
สตูล กําหนดใหรายงานผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมและเอกสารหล ักฐาน ประกอบดวย 

1) รูปภาพกิจกรรมการจัดประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 
2) หลักสูตร กําหนดการ 
3) หลักเกณฑ แนวทาง วิธ ีดําเนินการท่ีเปนผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
4) นวัตกรรมการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอน 
5) รายงานการประชุม (ถ ามี) 
6) ผลสำเร็จของงานท่ีเปนผลผลิตหรือผลล ัพธของงาน 
7) เอกสารอ ื่นๆ ท่ีเก่ียวข อง 

สงกลุมนโยบายและแผน เปนรายไตรมาสโดยใหรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือนเม่ือสิ้นสุดไตรมาส และจัดสงเอกสารลางหนี้สงเบิกงบประมาณหรือสงใชเงินยืมทด
รองราชการ สงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ สําหรับแบบ
ติดตาม ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม กลุมนโยบายและแผน จะแจงไปยังผูรับผิดชอบโครงการตามรอบ
การรายงาน เพ่ือประโยชนในแกไขปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลท่ีตอบสนองนโยบายสําคัญตางๆตามสถานการณท่ี
เปนปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
สํานักงานการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
ประจําไตรมาสท่ี.............................................................. 

 
ยุทธศาสตร สพม.สขสต ขอท่ี 
..........................................................................................................................................                                                                                                                                          

 
กลยุทธ สพม.สขสต ขอท่ี ............................................................................................ งบดําเนินงาน 

งบอุดหนุน 
  งบอ่ืนๆ ระบุ 
  .................... 

โครงการ............................................................................................................................................. 
 

กลุมงาน ........................................................................................................................................ 

สถานะ การดําเนินการ        ยังไมไดดําเนินการ         ดําเนินการบางสวน        ดําเนนิการเสร็จสิ้นแลว    

ผูรับผิดชอบโครงการ  .................................................................... งบประมาณ ....................................... บาท 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ .................................................................. 

เปาหมายตามโครงการ   
๑.  ...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
2.  ...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
๑. ผลการเบิกจาย 

     

 
กรณีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน/กิจกรรม เนื่องจาก 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

กิจกรรม เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชจาย คาวัสดุ/ ครุภัณฑ  

งบประมาณตามโครงการ     
ผลการเบิกจายงบประมาณ     
งบประมาณคงเหลือ     



๒. กิจกรรมดําเนินการ 

 
3. ปญหาและอุปสรรค 

..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
4. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................     
 
5. ภาพถายการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 3-4 รูป 

 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 
 
 

 

ท่ี กิจกรรม ผลการดําเนินงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 
 

หมายเหตุ 

๑ ...................................... 
...................................... 
...................................... 
...................................... 
...................................... 
...................................... 

๑  เชิงปริมาณ 
         .................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
 
 ๒  เชิงคุณภาพ 

         ................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
 
 

 



รายงานการกำก ับติดตามโครงการของสํานักงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษามัธยมศ ึกษาสงขลา สตูล 

ประจ ําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 – มี.ค.64) 
 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

โครงการ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
ยังไม

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
งบประมาณ

ท่ีใช 
งบประมาณ

คงเหลือ 
1 การจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน (GPA) ผานระบบ GPAX 
OBEC 

20,000  / 20,000 0  ระบบ GPAX OBEC ของ สพฐ. 
ยังไมสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลไดท้ังหมด บาง
ประเด็นพิมพผิดพลาด แตระบบ
ประมวลผล “ผาน” เชน จํานวน
หนวยกิตรวมไมครบ 77 หนวย
กิต ระบบประมวลผลใหจบ
การศึกษาได    

2 เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็ง
ขององคกรสภานักเรียน 

136,000  / 119,859 16,141 1.งบประมาณคงเหลือเนื่องจากงบ
คาวัสดุ เบิกจายไมเปนไปตามแผน 
เนื่องจาก เปลี่ยนจากจางพิมพ
เกียรติบัตร เปนการจัดซ้ือกระดาษ 
และจัดพิมพเอง 
2.สถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) ทําใหการจัดกิจกรรม
โครงการ ไมเปนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว 

 

3 ปรับปรุงภูมิทัศนและกิจกรรม 5 ส 26,000  / 26,000 0 เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับหนวยงาน
ของทางราชการ จํานวน 5 

ควรมีการประชุมเพ่ือรวมกัน
วางแผนหารือกันระหวาง
หนวยงาน 5 หนวยงานเพ่ือ
รวมกันบูรณาการวางแผนรวมกัน



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
ยังไม

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
งบประมาณ

ท่ีใช 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หนวยงาน ทําใหการดําเนินงาน
ของการจัดกิจกรรมในเรื่องของการ
ดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ภายนอกอาคารไมสามารถ
ดําเนินการไดดีเทาท่ีควรเนื่องจากมี
พ้ืนท่ีในบางพ้ืนท่ีท่ีจะตองใชรวมกับ
หนวยงานอ่ืน 
 

ในการปรับปรุงภมิูทัศนใหมี
สถานท่ี รมรื่น สะอาด สวยงาม 
ใหเปนท่ีนาพอใจของผูมาติดตอ
ราชการ 

4 พัฒนาศักยภาพรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

30,000  / ๒๖,๗๕๐ ๓,๒๕๐ เนื่องจากการพัฒนามีหลักสูตรท่ี
ครอบคลุมการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ท้ัง 4 ดาน คือ       
ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดาน
อํานวยการ ทําใหเนื้อหาของ
หลักสูตร มีมาก ตองใชระยะเวลา
การพัฒนาหลายวัน ซ่ึงรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษามีภารกิจ
ในโรงเรียนดวย จึงตองแบงการ
พัฒนาออกเปน 5 ระยะ ๆ ละ 1 
วัน รวม 5 วัน โดยจัดการพัฒนา
เดือนละ 1 ครั้ง ทําใหผูเขารับการ
พัฒนาอาจไดรับความรูไมตอเนื่อง 
 

ควรจัดพัฒนาศักยภาพรอง
ผูอํานวยการสถานศึกษาในชวงปด
เทอม เพ่ือใหรองผูอํานวยการ
โรงเรียน  ไดความรูจากการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
 

5 สงเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๖ 

๖๐,๐๐๐  / ๒๑,๖๘๐ ๓๘,๓๒๐   



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
โครงการ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
ยังไม

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
งบประมาณ

ท่ีใช 
งบประมาณ

คงเหลือ 
6 การแขงขันฟุตบอลนักเรียนรุนอายุไม

เกิน 16 ป ชาย และการแขงขัน
กีฬาเปตองหญิง (Spm.16 Games) 
ประจําป 2564  
 

100,000 /   100,000 เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ทําใหไม
สามารถจัดกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการท่ีกําหนดได 

ควรมีการประชุมหารือผูท่ีมีสวน
เก่ียวของเพ่ือปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมและเปนไปตาม
มาตรการ การปองกันการแพร
ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
สํานักงานการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

ประจําไตรมาสท่ี .............2............................. 
 
ยุทธศาสตร สพม.สขสต ขอท่ี .....4..............................................................................................................................                                                                                                                                          

 
กลยุทธ สพม.สขสต ขอท่ี ............1..........................................................................................  งบดําเนินงาน 

งบอุดหนุน 
งบอ่ืนๆ ระบุ.......... 

โครงการ  การจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ผานระบบ GPAX OBEC 
 
กลุมงาน      นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สถานะ การดําเนินการ          ยังไมไดดําเนินการ         ดําเนินการบางสวน            ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว    

ผูรับผิดชอบโครงการ     นางเหมือนฝน เก้ือหนุน       งบประมาณ 20,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  มีนาคม – พฤษภาคม 2564 (19,22 มีนาคม 64) 

เปาหมายตามโครงการ   
1. เพ่ือใหโรงเรียนจัดทําและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) ของนักเรียน โดยใชระบบ GPAX OBEC 
2. เพ่ือใหโรงเรียนจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและออกเอกสารหลักฐานไดถูกตองและทันตามกําหนดเวลา 
3. เพ่ือจัดทําขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู ของโรงเรียนในสังกัด 

 
1. ผลการเบิกจาย 

        

 

 

 

 

กรณีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน/กิจกรรม เนื่องจาก 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

.. 
 

 
 
 
 

กิจกรรม เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชจาย คาวัสดุ/ ครุภัณฑ  

งบประมาณตามโครงการ 3,600 15,400 1,000 20,000 
ผลการเบิกจายงบประมาณ - 20,000 - 20,000 
งบประมาณคงเหลือ - - - - 



 
 
 
2. กิจกรรมดําเนินการ 

 
3. ปญหาและอุปสรรค 

 - 
4. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

 ระบบ GPAX OBEC ของ สพฐ. ยังไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดท้ังหมด บางประเด็นพิมพผิดพลาด แต
ระบบประมวลผล “ผาน” เชน จํานวนหนวยกิตรวมไมครบ 77 หนวยกิต ระบบประมวลผลใหจบการศึกษาได    

 
5. ภาพถายการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 3-4 รูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 

ลงชื่อ นางเหมือนฝน เก้ือหนุน   ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ผลการดําเนินงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) หมายเหตุ 
1 ประชุมคณะทํางานระดับ

เขตพ้ืนท่ี 
1. เชิงปริมาณ 

     คณะทํางานระดับเขตพ้ืนท่ี จํานวน 11 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

     คณะทํางานระดับเขตพ้ืนท่ีมีการวางแผนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และเตรียมความพรอมในการประชุมอยางเปนระบบ 

 

2 จัดประชุมปฏิบัติการ
จัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชระบบ 
GPAX OBEC 

1. เชิงปริมาณ 
     ผูรับผิดชอบงาน GPA ของ ร.ร. จํานวน 53 ร.ร. และคณะทํางาน                   
รวมท้ังสิ้นจํานวน 70 คน (ร.ร.ขนาดใหญและใหญพิเศษ ร.ร.ละ 2 คน                 
ร.ร.ขนาดกลางและขนาดเล็ก ร.ร.ละ 1 คน) 
2. เชิงคุณภาพ 

   ครูมีความรูความเขาใจและสามารถรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน 
โดยใชระบบ GPAX OBEC ไดถูกตอง 
 

 



 
 
 
 
 

แบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
สํานักงานการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

ประจําไตรมาสท่ี .............2............................. 
 
ยุทธศาสตร สพม.สขสต ขอท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง                                                                                                                                        

 
กลยุทธ สพม.สขสต ขอท่ี ...........4...........................................................................................   งบดําเนินงาน 

งบอุดหนุน 
งบอ่ืนๆ ระบุ.......... 

โครงการ  เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งขององคกรสภานักเรียน 
กลุมงาน      สงเสริมการจัดการศึกษา   
สถานะ การดําเนินการ          ยังไมไดดําเนินการ            ดําเนินการบางสวน            ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว    

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสุพิศ    สงอุน    งบประมาณ   136,0000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

เปาหมายตามโครงการ   
 เชิงปริมาณ 
       1. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 53 โรงเรียน 
       2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน ครูผูรับผิดชอบ 1 คน 
จํานวน 53 โรงเรียน และผูเก่ียวของ รวม 170 คน จํานวน 2 วัน  
 เชิงคุณภาพ 
       1. องคกรสภานักเรียน มีการพัฒนาศักยภาพดานความคิดริเริ่มสรางสรรค รวมกันทํากิจกรรมสงเสริมความดี 
สรางความรัก สามัคคี  
       2. สภานักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการปฏิบัติงานของสภา
นักเรียนในสถานศึกษา ในการรวมทํากิจกรรมตามขอคิดเห็นสภานักเรียน ประจําป 2563   
 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน และดําเนินงานองคกร
สภานักเรียน ท่ีเปนรูปธรรมและพัฒนาการดําเนินงานไดอยางเขมแข็ง 
๓. ผลการเบิกจาย 

 

 

 

 

 

กรณีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน/กิจกรรม เนื่องจาก 

1. งบคาวัสดุ เบิกจายไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก เปลี่ยนจากจางพิมพเกียรติบัตร เปนการจัดซ้ือกระดาษ และจัดพิมพเอง 

กิจกรรม เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ/ ครุภัณฑ  

งบประมาณตามโครงการ 10,000 103,240 22,760 136,000 
ผลการเบิกจายงบประมาณ 6,600 105,775 7,484 119,859 
งบประมาณคงเหลือ 3,400 -2,535 15,276 16,141 



 

 

 

๔. กิจกรรมดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ผลการดําเนินงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 
 

หมายเหตุ 

๑ กิจกรรมท่ี 1  การ
ติดตามการดําเนินงาน
สภานักเรียนและระบบ
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล 

เชิงปริมาณ 
การติดตามการดําเนินงานสภานักเรียนและระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 
สตูล จํานวน 16 โรงเรียน คือ 

 1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
 2. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 
 3. โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
 4. โรงเรียนระโนด 
 5. โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา 
 6. โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา 
 7. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 
 8. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 
 9. โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
 10. โรงเรียนปากจาวิทยา 
 11. โรงเรียนรัตนพลวิทยา 
 12. โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 
 13. โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 
 14. โรงเรียนปาดังติณสูลานนท 
 15. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 16. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 
 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามการดําเนินงานสภานักเรียนและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จํานวน 2 
ชุด   ตามคําสั่ งสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ี   
286/2563  ลงวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2563 

2. สรางเครื่องมือสําหรับการติดตาม จํานวน 4 ตอน ประกอบดวย 
  ตอนท่ี 1 การดําเนินงานสภานักเรียน  
 ตอนท่ี 2 การดําเนินงานสภานักเรียน ตามประกาศเจตนารมณและ

ขอคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ขอ 
 ตอนท่ี 3 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 ตอนท่ี 4 การดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามคําสั่ง เม่ือวันท่ี 26  พฤศจิกายน  2563 

เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมวิบูลรัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  

 



4. ดําเนินการติดตามระหวางวันท่ี 21-23 ธันวาคม 2563 จํานวน 12 
โรงเรียน  วันท่ี 19 มกราคม 2564 จํานวน 2 โรงเรียน และวันท่ี 26 มกราคม 
2564  จํานวน 2 โรงเรียน  

5. รายงานผลการติดตามเปนรูปเลม จํานวน 1 เลม  จําแนกการรายงาน
ผลเปนรายโรงเรียน แบงเปน 2 สวน คือ  

    สวนท่ี 1 ผลการติดตามการดําเนินงานสภานักเรียน แบงเปน 3 ตอน 
ไดแก ตอนท่ี 1 การดําเนินงานสภานักเรียน ตอนท่ี 2 การดําเนินงานตาม
ประกาศเจตนารมณสภานักเรียน 4 ขอ ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม   

   สวนท่ี 2 ผลการติดตามการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและการปองกันการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  แบงเปน 3 
ตอน  ไดแก ตอนท่ี 1 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตอนท่ี 2 
การดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตอนท่ี 3 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 

 
เชิงคุณภาพ   

1. สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานสภานักเรียน มีการกระตุน 
สงเสริมการดําเนินงานสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. องคกรสภานักเรียน มีการปฏิบั ติของงานของสภานักเรียนใน
สถานศึกษา  การรวมทํากิจกรรมตามขอคิดเห็นสภานักเรียน จากการประชุม
สภานักเรียน ระดับประเทศ ประจําป 2563  จํานวน 4 ขอ คือ การสงเสริม
ใหเด็กไทยเลิกใชถุงพลาสติก การสงเสริมการมีจิตอาสา เพ่ือสรางสังคมแหง
ความสุข การเสริมใหเด็กไทยรูทันกอนแบงปนขาวปลอม (Fake News) และ
การสงเสริมแนวทางปองกันความรุนแรงจากการ Bully 

3. โรงเรียนมีการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามระบบ 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกรและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ มีการทํางานรวมกัน ผานกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีรองรอย
หลักฐานการปฏิบัติงาน  

 กิจกรรมท่ี 2  การ
ประกวดกิจกรรมการ
ดําเนินงานสภานักเรียน
ดีเดน ประจําปการศึกษา 
2563 
 

เชิงปริมาณ 
การประกวดกิจกรรมการดําเนินงานสภานักเรียนดีเดน ประจําปการศึกษา 

2563 โดยใหสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดจัดทําโครงการท่ีสงเสริมความดี
หรือแกปญหาท่ีพบเจอในสถานศึกษา และสามารถดําเนินการไดอยางเปน
รูปธรรม  ในปการศึกษา 2563  โดยมีระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมตั้งแต 1 
พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ 2564  ผลการดําเนินงานปรากฏดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.สขสต สมัครเขารวมการประกวดโครงการ/
กิจกรรมการดําเนินงานสภานักเรียนดีเดน ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 
37 โรงเรียน 

2. การประกวดแบงเปน 3 ประเภทตามขนาดสถานศึกษา คือ ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 10 โรงเรียน  ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
จํานวน 10 โรงเรียน และประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 37 โรงเรยีน  

3. แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด ตามคําสั่งสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ี 39/2564 ลงวันท่ี  9  กุมภาพันธ 
2564 และคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ท่ี 

 



59/2564 ลงวันท่ี 4 มีนาคม  2564  
4. โรงเรียนท่ีเขารวมประกวดท้ัง 37 โรงเรียน รายงานผลตามโครงการ/

กิจกรรม เปนเอกสาร จํานวน 1 เลม และนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ
บนเวที วันท่ี 12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ผลการ
ประกวด ปรากฏดังนี้ 

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ 
รางวัลชนะเลิศ  ไดแก  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
รางวัลชนะเลิศ  ไดแก  โรงเรียนเทพา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนละงูพิทยาคม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก โรงเรียนทุงหวาวรวิทย 
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
รางวัลชนะเลิศ  ไดแก  โรงเรียนคูเตาวิทยา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 
และ รางวัลนิทรรศการยอดนิยม (Popula Vote) ไดแก โรงเรียนหาดใหญ

รัฐประชาสรรค 

เชิงคุณภาพ 
1. องคกรสภานักเรียน มีการพัฒนาศักยภาพดานความคิดริ เริ่ม

สรางสรรค รวมกันทํากิจกรรมสงเสริมความดี รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
เกิดความภาคภูมิใจ สรางความรัก สามัคคี มีจิตอาสาและสามารถแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในโรงเรียนได 

2. มีการพัฒนาในโรงเรียนอยางมีคุณคา เกิดการพัฒนารวมกันท้ังภายใน
สถานศึกษา และขยายสูภายนอกสถานศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

 
 กิจกรรมท่ี 3  การอบรม

เชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการนักเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียน ระหวางวันท่ี 12-13 

มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  มีผูเขาอบรมท้ังหมด จํานวน 
275 คน ประกอบดวย ครูท่ีรับผิดชอบงานสภานักเรียน ตัวแทนคณะกรรมการ
สภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด จํานวน 53 โรงเรียน,โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห 42 และ 43  วิทยากร เจาหนาท่ี และผูเก่ียวของ   

การจัดอบรมมีท้ังการบรรยายใหความรูในเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับ
การดํารงอยูของประเทศไทย  บทบาทและหนาท่ีของสภานักเรียน การสงเสริม
วินัยการออม และการเรียนรูและปฏิบัติจริงในเรื่อง การเลือกต้ังคณะกรรมการ
สภานักเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และการยกรางขอบังคับสภานักเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีคณะกรรมการสภา
นักเรียน จํานวน 53 คน ประกอบดวย  

1. ประธานสภานักเรยีน 

 



 
3. ปญหาและอุปสรรค 

  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทําใหการจัดกิจกรรมโครงการ ไม
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

 
4. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

-     
 
5. ภาพถายการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 3-4 รูป 
กิจกรรมท่ี 1 การติดตามการดําเนินงานสภานักเรียนและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รองประธานสภานักเรียน จํานวน 3 คน 
3. เลขานุการ 
4. ผูชวยเลขานุการ 
5. หัวหนาฝาย ผูชวยหัวหนาฝาย และกรรมฝายตาง ๆ ไดแก ฝาย

บริหารงานท่ัวไป ฝายวิชาการ ฝายประชาสัมพันธ ฝายกิจกรรม ฝายเหรัญญิก 
และฝายเครือขายสัมพันธ 
เชิงคุณภาพ 

1. ผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ และไดฝกปฏิบัติจริง  นําไป
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนไดอยางเปนรูปธรรม และ
พัฒนาการดําเนินงานไดอยางเขมแข็ง 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีคณะกรรมการ
สภานักเรียน เปนไปตามขอบังคับวาดวยสภานักเรียน 

 



 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2  การประกวดกิจกรรมการดําเนินงานสภานักเรียนดีเดน ประจําปการศึกษา 2563 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 

        
 

 

  
               

  ลงชื่อ                ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 
            (นางสุพิศ  สงอุน) 
  



 
 

แบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
สํานักงานการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

ประจําไตรมาสท่ี .............2............................. 
 
ยุทธศาสตร สพม.สขสต ขอท่ี   6                                                                                                                                         

 
กลยุทธ สพม.สขสต ขอท่ี  2                                                             งบดําเนินงาน 
                                                                                                   งบอุดหนุน 
                                                                                                  งบอ่ืนๆ ระบุ.......... 
โครงการ      ปรับปรุงภูมิทัศนและกิจกรรม 5 ส 
 
กลุมงาน      อํานวยการ 

สถานะ การดําเนินการ       ยังไมไดดําเนินการ      ดําเนินการบางสวน     ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว    

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวรีวรรณ  สุวรรณชาตรี     งบประมาณ 26,000.- บาท 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

เปาหมายตามโครงการ   
๑.  ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกสํานักงาน ทําการปรับปรุงสวนหยอมภายในและภายนอกสํานักงาน          

โดยจัดหาไมดอกไมประดับและอุปกรณตาง ๆ ตกแตงใหสวยงาม 
๒.  จัดกิจกรรม “ทําความสะอาดครั้งใหญ” (big cleaning day) ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          

เขต 16 
 

๕. ผลการเบิกจาย 
        

 

 

 

 

กรณีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน/กิจกรรม เนื่องจาก 

...........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

กิจกรรม เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ/ ครุภัณฑ (บาท) 

งบประมาณตามโครงการ  11,400 14,600 26,000 
ผลการเบิกจายงบประมาณ  11,400 14,600 26,000 
งบประมาณคงเหลือ  - - - 



 

๖. กิจกรรมดําเนินการ 

 
3. ปญหาและอุปสรรค 
            เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับหนวยงานของทางราชการ 
จํานวน 5 หนวยงาน ทําใหการดําเนินงานของการจัดกิจกรรมในเรื่องของการดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายนอก
อาคารไมสามารถดําเนินการไดดีเทาท่ีควรเนื่องจากมีพ้ืนท่ีในบางพ้ืนท่ีท่ีจะตองใชรวมกับหนวยงานอ่ืน 
 
4. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
       ควรมีการประชุมเพ่ือรวมกันวางแผนหารือกันระหวางหนวยงาน 5 หนวยงานเพ่ือรวมกันบูรณาการวางแผนรวมกัน
ในการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีสถานท่ี รมรื่น สะอาด สวยงาม ใหเปนท่ีนาพอใจของผูมาติดตอราชการ 
   
5. ภาพถายการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 3-4 รูป 
 

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

ท่ี กิจกรรม ผลการดําเนินงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 
 

หมายเหตุ 

๑ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน 
และกิจกรรม “ทําความ
สะอาดครั้งใหญ” (big 
Cleaning day) 

๑  เชิงปริมาณ 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สะอาด รมรื่น สวยงาม      

เปนระเบียบเรียบรอย สะดวกปลอดภัย มีพ้ืนท่ีสําหรับปฏิบัติงาน 
 ๒  เชิงคุณภาพ 
     ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 16 ปฏิบัติงานอยางมีความสุข  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ 
ปฏิบัติงานขาราชการครูและผูมาติดตอราชการไดรับความสะดวกมีบรรยากาศ 
ท่ีเปนกันเอง มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

        

 



 
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ลงชื่อ  นางวรีวรรณ  สุวรรณชาตรี  ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 

                     (นางวรีวรรณ  สุวรรณชาตรี) 
                    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
สํานักงานการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

ประจําไตรมาสท่ี .............2............................. 
 
ยุทธศาสตร สพม.สขสต ขอท่ี .....6..............................................................................................................................                                                                                                                                          

 
กลยุทธ สพม.สขสต ขอท่ี ............2........................................................................................... งบดําเนินงาน 

งบอุดหนุน 
งบอ่ืนๆ ระบุ.......... 

โครงการ สงเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
. 
กลุมงาน     นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สถานะ การดําเนินการ        ยังไมไดดําเนินการ    ดําเนินการบางสวน    ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว    

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายวีระศักดิ์  บุญญาพิทักษ     งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๔ 

เปาหมายตามโครงการ   
  ๑ เชิงปริมาณ 
 ๑.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
จํานวน ๙ คน  
 ๑.๒ คณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๑๖  จํานวน ๒๑ คน  (ศึกษานิเทศก ๑๒ คน รองผูอํานวยการ สพม.สขสตจํานวน  ๓ คน ผูอํานวยการกลุม ๙ กลุม รวมจํานวน 
๒๑ คน)  
  

๒ เชิงคุณภาพ 
    ๒.๑ คณะกรรมการและอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เขาใจบทบาทหนาท่ีและแนวทางในการดําเนินงานของตนเพ่ือสรางความเขมแข็งในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  
    ๒.๒ คณะกรรมการและอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล รวมกันดําเนินการวิเคราะห วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ รวม
ปรับปรุงพัฒนาสงผลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๗. ผลการเบิกจาย 

        

 

 

 

 

กรณีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน/กิจกรรม เนื่องจาก 

- เบิกจายตรงตามปฏิทินการดําเนินงาน 

๘. กิจกรรมดําเนินการ 

 
 

กิจกรรม เงินงบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชจาย คาวัสดุ/ ครุภัณฑ  

งบประมาณตามโครงการ ๓๒,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ 
ผลการเบิกจายงบประมาณ ๑๗,๐๐๐ ๔,๖๘๐ - ๒๑,๖๘๐ 
งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ ๒๓,๓๒๐ - ๓๘,๓๒๐ 

ท่ี กิจกรรม ผลการดําเนินงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ) 
 

หมายเหตุ 

๑ ครั้งท่ี ๑ วางแผนเสนอ
แนวทางการดําเนินงาน
คณะกรรมการ กตปน.  
ประชุมวันท่ี ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓  

๑ เชิงปริมาณ 
          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  จํานวน ๙ คน และผูเก่ียวของใน
การดําเนินการประชุมเขารวมจํานวน ๗ คน รวมผูเขารวมประชุมท้ังสินจํานวน ๑๕ 
คน 
 ๒ เชิงคุณภาพ 

         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จํานวน ๙ คน มีเขาใจบทบาท
หนาท่ีและแนวทางในการดําเนินงานของตนเพ่ือสรางความเขมแข็งในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  

 

๒ ครั้งท่ี ๒ นิเทศ กํากับ 
ติดตาม ผลการเนินงาน
ของ สพม.สขสต   
ระยะท่ี ๑ 
ประชุมวันท่ี ๑๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๔  

๑ เชิงปริมาณ 
          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จํานวน ๙ คน และอนุกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีจํานวน ๒๑ คน 
รวมผูเขารวมประชุมท้ังสิ้นจํานวน ๓๐ คน  
๒ เชิงคุณภาพ  
          คณะกรรมการและอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล รวมกัน   
แลกเปลี่ยนเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของกลุมงานตาง ๆ ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของกลุมงานตาง ๆ สงผลใหกลุมงานตาง 
ๆ มีแนวทางในการนําสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติเพ่ิมข้ัน  
 
 

 



 
 
 
3. ปญหาและอุปสรรค 

ไมมี 
4. ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

ไมมี 
 
5. ภาพถายการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 3-4 รูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการประชุมครั้งท่ี ๑ วางแผนเสนอแนวทางการดําเนินงานคณะกรรมการ กตปน 
ประชุมวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการประชุมครั้งท่ี ๒ นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการเนินงานของ สพม.สขสต   
ระยะท่ี ๑ ประชุมวันท่ี ๑9 กุมภาพันธ ๒๕๖4 

 
 
 
 

               ลงชื่อ    นางสุนันทา  สุวรรณะ  ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรายงาน 
       (นางสุนันทา  สุวรรณะ) 
       ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

. 


