ก

คำนำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสงขลำ เขต 2 ได้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำน
และขับ เคลื่ อนกำรบริห ำรจั ด กำรศึ กษำและกำรพั ฒนำคุ ณภำพกำรศึ กษำ ตลอดจนใช้ เพื่ อกำรกำกั บ
ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน โดยนำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสงขลำ และแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน พ.ศ.2560-2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำ เขต 2 มำวิเครำะห์เชื่อมโยงกับรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อมุ่งหวังให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เป็นองค์กรที่มีมำตรฐำน สถำนศึกษำมีคุณภำพ และเครือข่ำยมีควำมเข้มแข็ง สู่เป้ำหมำย
สุดท้ำยนักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและได้รับกำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 ประสบควำมสำเร็จจำกกำรได้รับควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยให้ มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล จำกกำรมีส่ วนร่วมของตัวแทนประธำน
เครือข่ำยสถำนศึกษำ คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตัวแทนครู บุคลำกร และทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. สภาพทั่วไป
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 17 สิง หาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การกาหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้กาหนดให้เขตพื้นที่การศึกษา
สงขลา เขต 2 เปลี่ยนแปลงเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอหาดใหญ่ อาเภอรัตภูมิ อาเภอควนเนียง อาเภอบางกล่า และ
อาเภอคลองหอยโข่ง มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 1 หน่วย และสถานศึกษา ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7 หน่วยตรวจสอบภายใน
2. อานาจหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษาเอกชน องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
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11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่ม
อานวยการ
- งานสารบรรณ
- งานบริหารทั่วไป
- งานช่- วงานประชาสั
ยอานวยการมพันธ์
- งานอาคารสถานที
่
- งานประสานงาน
และสิ่งแวดล้อม
- งานยานพาหนะ
- งานจัดระบบบริหาร สพป.
- งานประสานงาน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการ
สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุ่ม
นโยบายและแผน
- งานธุ
- งานข้รการ
อมูลสารสนเทศ
- งานข้
อ
มู
ลสารสนเทศ
- งานนโยบายและแผน

- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานวิ
เคราะห์
งบประมาณ
- งานติ
ดตามและ
- งานติ
ด
ตาม
ประเมิ
นผล
ประเมินผล
และรายงาน
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
- งานส่งเสริมสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
- งานธุรการ
- งานวางแผนอัตรากาลัง
และกาหนดตาแหน่ง
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานบาเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานวินัยและนิติการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ
- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานส่งเสริมและพัฒนาสือ่
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
- งานธุรการ
- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารงานบัญชี
- งานบริหารงานพัสดุ
- งานบริหารงานสินทรัพย์

สถานศึกษา

๓

4. ที่ตั้ง

ทีต่ ั้งสานักงาน แยกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ตั้ง อยู่เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น ส่ว นปฏิบัติงาน
ของกลุ่ ม อ านวยการ กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ กลุ่ ม นโยบายและแผน กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม
การจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และหน่วยตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่บนอาคารที่ว่าการอาเภอหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป็นส่วนปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
5. พื้นที่รับผิดชอบ
มีพื้นที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่ 5 อาเภอ คือ อาเภอหาดใหญ่ อาเภอรัตภูมิ อาเภอควนเนียง
อาเภอบางกล่า และอาเภอคลองหอยโข่ง มีโรงเรียนในสังกัดภาครัฐ 132 โรงเรียน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอาเภอป่าบอน และอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ติดต่อกับอาเภอนาหม่อม และอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ติดต่อกับอาเภอสิงหนคร อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
และอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ติดต่อกับอาเภอมะนัง อาเภอควนกาหลง และอาเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

๔

6. แผนที่แสดงพื้นที่ในความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

7. สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
มีลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลาน้าสาคัญหลายสาย
เช่น คลองอู่ตะเภา คลองเตย คลองรา คลองบางกล่า คลองหลา คลองรัตภูมิ คลองตง คลองจาไหร
มีแหล่งต้นน้าจากเทือกเขาบรรทัด บริเวณฝั่งตะวันตกเป็นเนินเขาลาดชันบริเวณแนวชายเทือ กเขา และ
ค่อย ๆ แปรสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณตอนกลางของพื้นที่ จนถึงทะเลสาบสงขลา
ฤดู คือ

ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2
1. ฤดูฝน อยู่ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนมกราคม ของทุกปี
2. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

๕

8. สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสงขลา เขต 2 ตั้ งอยู่ ในอ าเภอหาดใหญ่ ศู นย์ กลาง
ด้านเศรษฐกิจ การค้าและธุรกิจการศึกษา เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ตอนล่าง ประชาชนส่ว นใหญ่
ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม (รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว) และอุตสาหกรรม ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจ
บริการ และเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ ลักษณะของเมืองมีขนาดกระชับตัวมาก มีศูนย์กลางเมืองกว้าง
ประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ประชิดทางรถไฟ สภาพเมืองขยายตัวออกไปทาง
ทิศตะวันออก ลักษณะของอาคารสิ่งปลูกสร้ างส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตึกแถวพาณิชย์ชั้ นล่างและอยู่อาศัย
ชั้นบน อาคารลั กษณะเดี่ยวมีน้อยและกระจายตัว อยู่ประปรายมีชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวและติ ด ต่ อ ธุรกิจเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์
9. การปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 5 อาเภอ 30 ตาบล 276 หมู่บ้าน 7 เทศบาลเมือง/นคร 13
เทศบาลตาบล 15 อบต.
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

หาดใหญ่
13
99
รัตภูมิ
5
63
ควนเนียง
4
46
บางกล่า
4
36
คลองหอยโข่ง
4
32
รวม
30
276
ที่มา : เว็บไซต์ www.songkhladopa.go.th ข้อมูล ณ

เทศบาล
เทศบาล
เมือง/นคร
ตาบล
6
4
1
3
2
2
2
7
13
วันที่ 27 มกราคม 2560

อบต.
5
3
3
2
2
15

๖

10. ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 2 แสดงจานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จาแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2560
อาเภอ

ก่อนประถมฯ – ป.6

ก่อนประถมฯ – ม.3

ป.1 - ป.6

ป.1-ม.3

รวม

40
29
19
10
11
109

6
5
2
5
1
19

4
4

-

50
34
21
15
12
132

หาดใหญ่
อาเภอรัตภูมิ
อาเภอควนเนียง
อาเภอบางกล่า
อาเภอคลองหอยโข่ง
รวม

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 3 แสดงจานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จาแนกตามระดับการศึกษาและอาเภอ ปีการศึกษา 2560
อาเภอ

ประถมศึกษา

ขยายโอกาส
ทางการศึกษา

รวม

รวม

44
29
19
10
11
113

6
5
2
5
1
19

50
34
21
15
12
132

อาเภอหาดใหญ่
อาเภอรัตภูมิ
อาเภอควนเนียง
อาเภอบางกล่า
อาเภอคลองหอยโข่ง

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 4 แสดงจานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
ขนาดโรงเรียน

หาดใหญ่

รัตภูมิ

ยุบเลิก* (ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
ขนาดเล็ก (1-120 คน)
ขนาดกลาง (121-600 คน)
ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน)
ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป

1
19
29
1
-

1
13
18
2
-

0
13
7
1
-

รวม
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

50

34

21

คลอง
หอยโข่ง

รวม

3
3
9
-

0
7
5
-

5
55
68
4
-

15

12

132

ควนเนียง บางกล่า

หมายเหตุ *ยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 5 โรงเรียน ตามประกาศ สพป.สงขลา เขต 2 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560

๗

ตารางที่ 5 แสดงจานวนสถานศึกษาจาแนกตามขนาด เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2560 เพิ่ม-ลด
เพิ่ม-ลด

ปีการศึกษา

ขนาดโรงเรียน

2558

2559

2560

2558/2559

2559/2560

ยุบเลิก (ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2560)

0

2

5

+2

+5

ขนาดเล็ก (1-120 คน)

67

67

55

0

-12

ขนาดกลาง (121-600 คน)

64

64

68

0

+4

ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน)

3

3

4

0

+1

ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 1,501 คนขึน้ ไป

0

0

0

0

0

รวม

134

134

132

0

-2

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 6 แสดงจานวนนักเรียน ห้องเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จาแนกตามอาเภอ ระดับการศึกษาและชั้นเรียน
ระดับการศึกษา/
ชั้น

อาเภอหาดใหญ่
นร.

ห้อง

อาเภอ
รัตภูมิ
นร.

อาเภอ
ควนเนียง
ห้อง

นร.

ห้อง

อาเภอ
บางกล่า
นร.

อาเภอ
คลองหอยโข่ง

อัตรา
ส่วน

รวม

ห้อง

นร.

ห้อง

นร.

ห้อง

ห้อง : นร

5
13
13
31
13
13
13
13
13
14
79
5
5
5
15

55
188
193
436
206
217
208
172
188
201
1,192
44
28
21
93

อ.1
อ.2
อ.3
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมศึกษา
ม.1
ม.2
ม.3
รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น

295
989
1,062
2,346
1,190
1,064
1,134
1,116
1,159
1,146
6,809
183
146
143
472

22
72
9
36
8
76
54
563
37
226
22
205
54
750
40
273
22
223
130 1,385 86
535
52
504
62
823
41
413
25
250
57
756
39
425
25
254
58
851
41
430
25
232
57
869
42
429
25
229
56
774
37
437
25
256
60
845
39
407
23
310
350 4,918 239 2,541 148 1,531
6
127
5
24
2
141
7
97
5
22
2
116
6
111
5
24
2
102
19
335
15
70
6
359

5
14
13
32
13
13
13
13
13
13
78
1
1
1
3

534
2,171
2,501
5,206
2,882
2,716
2,855
2,815
2,814
2,909
16,991
519
409
401
1,329

49
140
142
331
154
147
150
150
144
149
894
19
20
19
58

1 : 11
1 : 16
1 : 18
1 : 16
1 : 19
1 : 18
1 : 19
1 : 19
1 : 20
1 : 20
1 : 19
1 : 27
1 : 20
1 : 21
1 : 23

รวมทั้งหมด

9,627

499 6,638 340 3,146 206 2,394 125 1,721 113

23,526

1,283

1 : 18

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2560

๘

ตารางที่ 7 แสดงจานวนผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงาน
ราชการ

ครูจ้าง
ชั่วคราว

รวม

หาดใหญ่

54

466

20

111

651

รัตภูมิ

36

327

17

63

443

ควนเนียง

19

167

7

40

233

บางกล่า

14

139

5

30

188

คลองหอยโข่ง

12

103

1

21

137

135

1,202

50

265

1,710

อาเภอ

รวม
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

ตารางที่ 8 แสดงจานวนบุคลากรสถานศึกษาภาครัฐ จาแนกตามสายงาน ตาแหน่ง วิทยฐานะ
วุฒิทางการศึกษา และเพศ
ประเภท

ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการ
ชานาญการ
สาย
เศษ
บริหาร
ชพิานาญการ
ชานาญการ
รอง ผอ.
เศษ
สถานศึกษา ชพิานาญการ
เชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการ
เศษ
ชพิานาญการ
สาย
ครู
การสอน
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูมาช่วยราชการ
(ต่าไงเขต)
ครู
ปช่วยราชการ
รวมทั้งสิ้น (ต่างเขต)
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

วุฒิการศึกษา/เพศ

ป.เอก
ช

2

ป.โท
ญ

2

ช
1
60
5
1

ป.ตรี

ญ

31
1
2

ช

19
1
3

5
11
4

1
49
59
12
1

2

2

87

25
122
18
9
3

ญ

ต่ากว่าป.ตรี
ช
ญ

รวม

1
3

1
117
7
4
6

282
431
110
39
15
2

1
361
630
144
48
19
2

3

156 200 886

3

4

3

4

1,340

๙

ตารางที่ 9 แสดงจานวนบุคลากรของสถานศึกษา (ลูกจ้าง) จาแนกตามสายงาน ตาแหน่ง วุฒิทางการศึกษาและเพศ
วุฒิการศึกษา/เพศ
ประเภท

ตาแหน่ง

ป.เอก

ป.โท

ช ญ ช
พนักงานบริการ
ช่างไม้
ลูกจ้างประจา
ช่างปูน
ช่างไฟฟ้า
พนักงานราชการครูผู้สอน
พนักงานราชการอิสลามศึกษา
ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาขาดแคลนครู
ขัครู้นบวิกุคฤต
ลากรวิทย์/คณิต
ลูกจ้างชั่วคราว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ธุรการโรงเรียน
อัตราจ้างปฏิบตั ิงานแทนนักการภาร
โรง
นักการภารโรง

ป.ตรี

ญ

1

ช

3
6
9
5
2
2
4

ญ

ช
2
7
5
41

24
12
28
18
31
63
2

ญ
2
7
5
44
30
22
33
20
35
67
29
13
307

2
24
9
88

1 31 178

รวมทั้งสิ้น

รวม

ต่ากว่า ป.ตรี

3
4
9

ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 10 แสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
กลุ่ม/หน่วย
ผู้บริหารการศึกษา
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึ
กษา
กลุ่มบริ
หารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
8
7
10
14
11
14
8
6
3
81

2
2

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
3
2
2
7

รวม
8
12
12
14
11
14
10
6
3
90

๑๐

ตารางที่ 11 แสดงอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ประเภทตาแหน่ง
1. ข้าราชการสานักงานฯ (ไม่รวมมาช่วยฯ)
ผอ.สพป.สงขลา เขต 2
รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2
ศึกษานิเทศก์
38ค.(2) ในกรอบอัตรากาลัง
38ค.(2) นอกกรอบอัตรากาลัง
38ค.(2) มาช่วยราชการ(ต่างเขต)
38ค.(2) ไปช่วยราชการ(ต่างเขต)
ครูมาช่วยราชการ(ภายใน)
2. ข้าราชการครูฯ โรงเรียน(ไม่รวมมาช่วยฯ)
ผู้อานวยการโรงเรียน
-ผู้อานวยการชานาญการ
-ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
-ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
-รองผู้อานวยการชานาญการ
-รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ข้าราชการครู
-ครูผู้ช่วย
-ครู(คศ.1)
-ครูชานาญการ
-ครูชานาญการพิเศษ
-ครูเชี่ยวชาญ
-ข้าราชการครูมาช่วยราชการ (ต่างเขต)
-ข้าราชการครูไปช่วยราชการ (ต่างเขต)
-ข้าราชการครูช่วยราชการ (ภายใน)
3. ลูกจ้างประจา
-พนักงานบริการ
-ช่างไม้
-ช่างปูน
-ช่างไฟฟ้า
4. ลูกจ้างชั่วคราว
-พนักงานราชการครูผสู้ อน
-พนักงานราชการอิสลามศึกษา
-อัตราจ้างครูแก้ปญ
ั หาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
-ธุรการโรงเรียน
-อัตราจ้างปฏิบตั ิงานแทนนักการภารโรง
-นักการภารโรง
-บุคลากรวิทย์ /คณิต
-พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

จานวนตามตาแหน่ง
(คน)
1
7
14
52
4
2
1
7
117
1
6
4
48
144
630
361
1
19
2
1
2
7
5
44
30
22
33
67
29
13
20
35

จานวนรวม
(คน)
81

125

10
1,188

58

249

๑๑

11. ผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายพัฒนาการศึ กษาและตามบริบทของเขตพื้ นที่ ภายใต้ วัฒนธรรมที่ หลากหลาย จากการรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลผลการติดตามการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาจาแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา
2. ด้านคุณภาพการศึกษา
3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 13 แสดงจานวนของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดในปี พ.ศ.2551 เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอื่น ๆ ปีการศึกษา 2560 (เด็กเกิด พ.ศ.2553)
จานวนประชากร
รวมประชากร
เข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560(คน)
ที่เกิด พ.ศ.2553
เข้าเรียนชัน้ อื่น วัยเรียนเข้าเรียน
(รวมทุกสังกัด) รวม(คน)
ในตาบล/เทศบาล
สังกัด สพฐ. สังกัดอื่น
รวม
ร้อยละ
(คน)
6,828
1,676
3,914
5,590
962
6,552 95.95
คิดเป็นร้อยละ

24.54

57.32

81.86

14.09

95.95

ตารางที่ 14 แสดงจานวนนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนจบชั้น ป.6
(คน)
2,829
คิดเป็นร้อยละ

นักเรียนจบชั้น ป.6 ศึกษาต่อชั้น ม.1
สังกัด สพฐ. (คน)
สังกัดเอกชน
รวม
(คน)
สพป.สข.2
อื่น
360
1,966
503
2,829
12.72

69.50

17.78

100

๑๒

ตารางที่ 15 แสดงนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
นักเรียนจบ
ชั้น ม.3(คน)

นักเรียนจบชั้น ม.3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สังกัด สพฐ.

สังกัดอาชีวะ

สังกัดอื่น

เทียบเท่า

ไม่เรียนต่อ

288
คิดเป็นร้อยละ

58
20.14

201
69.79

10
3.47

-

19
6.60

รวม
288
100

ตารางที่ 16 แสดงจานวนนักเรียนออกกลางคัน/ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

ปี
2558
(คน)
-

ปี
2559
(คน)
-

ปี
เพิ่ม-ลด ระหว่างปี
2560 ปี 58-60 ปี 59-60
(คน)
(คน)
(คน)
-

ตารางที่ 17 แสดงจานวนนักเรียนด้อยโอกาส จาแนกตามประเภท/ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ
เด็กยากจน
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
อื่นๆ
กาพร้า
ทางานรับผิดชอบตนเองและ
ครอบครัว
รวมทั้งสิ้น

ปี
2558
(คน)
18,827
123
1

ปี
2559
(คน)
18,948
109
1

ปี
2560
(คน)

เพิ่ม-ลด ระหว่างปี
ปี 58-59 ปี 59-60
(คน)
(คน)
10,101
+121
-8847
47
-14
-62
1
-

18,951

19,058

10,149

+107

-8,909

๑๓

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 มีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เรียนต่อชั้น ม.1 ร้อยเปอร์เซ็นต์
โดยเรียนต่อสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จานวน 360 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.73 เรียนต่อสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ จานวน 1,966 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50
เรียนต่อสถานศึกษาสังกัดเอกชน จานวน 503 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78
จากตารางที่ 15 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2559 ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 288 คน เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 93.40 โดยเรียนต่อสถานศึกษาสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.14 เรี ยนต่ อ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 69.79 เรียนต่อสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.47 ส่วนที่ไม่ได้เรียนต่อจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60
เนื่องจากผู้ปกครองมีฐานะยากจน จาเป็นต้องช่วยเหลือผู้ปกครองประกอบอาชีพ
จากตารางที่ 16 แสดงจานวนนักเรียนออกกลางคัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน
จากตารางที่ 17 แสดงจานวนนักเรียนด้อยโอกาส ในปี 2558 – 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลาเขต 2 มีนัก เรีย นด้อ ยโอกาส จานวน 10,149 คน จะเห็น ว่า นัก เรีย นยากจน
เพิ ่ม ขึ ้น จากปีก ารศึก ษา 2559 ถึ ง 8,847 คน เนื ่อ งจากปีก ารศึก ษา 2560 ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน นาโปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน(มากเป็นพิเศษ) มาใช้
เรียกว่าระบบ CCT คัดเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
(ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 40,000 บาท/ปี) ครอบครัวอยู่รวมกันหลายคน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน
มีชีวิตอยู่อย่างลาบาก รวมถึงเด็กในแหล่งชุมชนแออัด หรือบุตรของกรรมกรก่อสร้าง หรือเด็กจากครอบครัว
ที่ อยู่ ในถิ่ นทุ รกั นดาร ขาดโอกาสที่ จะได้ รั บการศึ กษาและบริ การอื่ น ๆ ท าให้ มี จ านวนลดลงเนื่ องจากมี
หลักเกณฑ์การคัดที่ละเอียด
กล่ าวโดยสรุ ป สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 สามารถดาเนินการ
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนต่อและไม่มีนักเรียนออกกลางคันตลอดจนสามารถช่วยเหลือ
นักเรียนด้อยโอกาสให้ส ามารถมีโ อกาสในการเรียนที่ดีขึ้นเนื่องจากได้มีการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
สาคัญ ดังนี้
1. ดาเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยมีการจัดงบประมาณค่าเล่าเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับผู้เรียนทุกคน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน มีการสารวจ ค้นหา ติดตามประชากรวัยเรียน
ในเขตพื้นที่บริการที่รับผิดชอบทุกคน ให้สามารถได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนช่วยเหลือติดตามผู้เรียน
ที่ คาดว่ า จะออกกลางคั น และออกกลางคั น เป็ น กรณี พิ เ ศษ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ ได้ รั บ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา
3. โครงการพัฒ นาระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน คัดกรอง
ส่งเสริมพัฒนาและจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เรียน มีวิธีการในการดูแล
ช่วยเหลือที่หลากหลาย ได้แก่ ทุนการศึกษา จัดหาจักรยานให้เด็กไปโรงเรียน จัดการเรียนซ่อมเสริ ม
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ฯลฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ครูได้ดูแลลูกศิษย์ของตนเอง ฯลฯ
ได้อย่างมีคุณภาพ

๑๔

4. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ครอบครัวยากจน
โดยการแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคสนับสนุน
กองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส และมอบทุนการศึกษา
2. ด้านคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (Nation test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 - 2559
ความสามารถ

ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
เฉลี่ยรวม 3 ด้าน

คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ปีการศึกษา 2557-2559
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ประเทศ
เขตพื้นที่
ประเทศ
เขตพื้นที่
ประเทศ
เขตพื้นที่
50.77
53.31
46.64
54.05
51.00
58.52
42.17
44.26
40.71
46.42
36.99
42.20
48.63
52.46
48.56
55.51
53.38
61.51
47.19
50.01
45.30
51.99
47.13
54.08

จากตารางที่ 18 คะแนนค่าเฉลี่ยรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 134 โรงเรียน
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 - 2559 พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ
ทั้ง 3 ด้าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ
ตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 - 2559
ค่าเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2556-2559
กลุ่มสาระ
2556
2557
2558
2559
ภาษาไทย
46.16
46.97
52.86
57.23
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
38.33
53.00
52.99
50.49
อังกฤษ
32.17
33.43
39.09
32.61
คณิตศาสตร์
43.43
39.86
47.38
44.45
วิทยาศาสตร์
39.11
44.12
44.64
44.30
เฉลี่ยรวม 5 สาระหลัก
39.84
43.48
47.39
45.82
จากตารางที่ 19 จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยรวม 5 สาระหลัก จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับชาติ Ordinary National Education Test (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2559 (จานวน 134 โรงเรียน) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระพบว่า
ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละผลการทดสอบเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นปีการศึกษา 2559 ลดลง
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ตารางที่ 20 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ
ระดับสพฐ. และระดับจังหวัด
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ประเทศ
52.98
46.68
34.59
40.47
41.22

สพฐ.
51.88
45.08
31.11
38.76
40.27

สพป.
57.23
50.49
32.61
44.45
44.30

จากตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 134 โรงเรียน เปรียบเทียบกับผล
การทดสอบระดับประเทศระดับสพฐ. และระดับสพป. พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระ
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ และ
ระดับ สพฐ. ส่วนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ต่ากว่าระดับประเทศ แต่สูงกว่าระดับ สพฐ.
ตารางที่ 21 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2556 - 2559
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2556-2559
กลุ่มสาระ
2556
2557
2558
2559
ภาษาไทย
42.47
33.98
42.29
44.61
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
37.00
45.98
46.35
47.35
ภาษาอังกฤษ
26.76
25.38
26.46
27.16
คณิตศาสตร์
21.69
26.22
30.15
24.39
วิทยาศาสตร์
36.11
35.90
38.80
33.56
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ
32.81
33.49
36.81
35.41
จากตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระจากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ Ordinary National Education Test (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 – 2559 (จานวน 19 โรงเรียน) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ พบว่า
ภาพรวมปีการศึกษา 2559 สูงกว่าปีการศึกษา 2556 - 2557 แต่ต่ากว่าปีการศึกษา 2558
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ตารางที่ 22 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test
(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ระดับ
สพฐ.
กลุ่มสาระ

ประเทศ

สพฐ.

สพป.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม 5 กลุ่มสาระ

46.36
49.00
31.80
29.31
34.99
38.29

46.81
49.34
31.39
29.53
35.12
38.44

44.61
47.35
27.16
24.39
33.56
35.29

จากตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระจากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ Ordinary National Education Test (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 – 2559 (จานวน 19 โรงเรียน) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ พบว่า
ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ.

ผลการประเมินตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ผลการประเมินตัว ชี้วัดตามมาตรการปรับ ปรุงประสิ ทธิภ าพ ในการปฏิบัติร าชการของส่ ว น
ราชการ (ระบบ KRS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐานโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 ดาเนินการส่ งเสริม สนับสนุน
เร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายการตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี / 6-11 ปี / 12-14 ปี
/ 15-17 ปี)
ร้อยละผู้เรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี)
ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)

ผลการประเมิน
4.56405
4.6476
4.4805

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจาก
รายงาน (IMD 2017)

5.00000

ระดับความสาเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)

5.0000
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รายการตัวชี้วัด
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคมศาสตร์

ผลการประเมิน
4.79977
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.7650
4.3262
4.1297
4.7779
4.9989

1.4 ระดับความสาเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

5.00000

ระดับความสาเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

5.0000

1.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู
รวม องค์ประกอบที่ 1

5.00000
4.89958

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda base)
รายการตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาขน

5.00000

2.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา

5.00000

ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา
รวม องค์ประกอบที่ 2

5.0000
5.00000
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องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area bese)
รายการตัวชี้วัด
3.1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น

ผลการประเมิน
ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base)
รายการตัวชี้วัด

ผลการประเมิน

4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

4.76660

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

4.7666

4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา
ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของ
ส่วนราชการ ประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา
รวม องค์ประกอบที่ 4

5.00000
5.0000
4.88330

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Potential base)
รายการตัวชี้วัด
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน
ไม่ประเมิน
4.91501

ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
(ระบบ KRS) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึ กษาสงขลา เขต 2
ได้คะแนนรวม 4.91501 อยู่ในระดับมาตรฐาน(2) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบ
ที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน Functional bass มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89958
ผ่าน 3 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัดคิดเป็น 60% เป็นไปตามเป้าหมาย (50-67%) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda base) มีคะแนนเฉลี่ย 5.00000 ผ่าน 2 ตัวชี้วัด
จาก 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น 100% สูงกว่าเป้าหมาย (>67%) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และพัฒนานวัตกรรม (Innovation base) มีคะแนนเฉลี่ย 4.88330 ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น
50% เป็นไปตามเป้าหมาย (50-67%) ส่วนองค์ประกอบที่ 3 และ องค์ประกอบที่ 5 ไม่มีการประเมิน

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
นโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่ งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการ
กับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึก
และความผูกพันภักดีของคนอีกจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ ปวงชน ทั้ ง จะสนั บ สนุ น โครงการทั้ ง หลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ
เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพั ฒ นา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ ท รงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครอง
ทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทยตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และ
พัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับ สนุนการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
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ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้ อ งค์ ก รภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรี ยนรู้ กระจายอานาจการบริ ห ารจั ดการศึกษาสู่ ส ถานศึกษา เขตพื้ น ที่ การศึ กษา และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหาร
จัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อ การ
พัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหารับฟังความเห็ นผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่ งเสริ มอาชี วศึกษาและการศึกษาระดับวิท ยาลั ยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่ มี
ทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่น ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือครู หรื อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล
การเรี ย นโดยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทานุ บารุง และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้ องค์กร
ทางศาสนามีบ ทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุณภาพชีวิต สร้าง
สัน ติสุข และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒ นาสังคม
ตามความพร้อม
4.8 อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม ภาษาไทย และภาษาถิ่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลู ก ฝั งค่านิ ยมและจิต ส านึ กที่ ดี รวมทั้งการสนั บสนุ น การผลิ ต สื่ อคุณ ภาพ
เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒ นานิสัยของเยาชนให้ มี
น้าใจนักกีฬา มีวินั ย ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒ นานักกีฬาให้ มี
ศักยภาพ สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศ
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ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่ วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะพ้นกาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึง
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่าเพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้ โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ที่ให้ความสาคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงาน รวมทั้งนาแหล่งเงินอื่น
มาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิ จที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้ สาธารณะของ
ประเทศเกินความจาเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัด เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบั ติควบคู่ไปกับ การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการเบิ กจ่ ายงบประมาณตั้ งแต่ร ะดับ กระทรวงจนถึงระดั บ
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ช่ ว ยสร้ างงานและกระตุ้ น การบริโ ภค โดยจะจั ด ให้ มี ร ะบบและกลไกในการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกัน
หรือมีเส้นการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากาลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการ
รักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามลาดับความจาเป็นและตามทีก่ ฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.2 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ
เชิงรุก ทั้งในรูป แบบการเพิ่มศูน ย์ รับ เรื่องราวร้องทุ กข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดิน
ทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสารธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย
ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์ บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ พั ฒ นาหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เป็ น องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ มี ก ารสร้า ง
นวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และบูรณาการ
10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้ อ งกัน การแทรกแซงจากนั กการเมือ ง และส่ งเสริมให้ มีก ารน าระบบพิ ทั กษ์ คุ ณ ธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
10.4 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรักษ์ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จาเป็นสร้างภาระแก่ประชาชน

๒๒

เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาตอนุมัติ การขอรับ
บริการของรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทื่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.1 การยกระดับ O-NET/N-NET/V-NET
1.2 การยกระดับคะแนนเฉลี่ย PISA
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย
นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
นโยบายที่ 6 การพัฒ นากาลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ
(เฉพาะ สอศ./สพม.)
นโยบายที่ 7 การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วน (ICU)
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
นโยบายที่ 9 การอ่านออกเขียนได้
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
นโยบายที่ 11 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค
นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
นโยบายที่ 13 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษ
นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูทั้งระบบ
นโยบายที่ 15 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

๒๓

นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน มี ภารกิ จหลั กในการจั ดและส่ งเสริมการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน ได้ ก าหนดนโยบายเพื่ อพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ไปในทิ ศทางที่ สอดคล้ องกั บ
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
การเปลี่ ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vission)
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goals)
๑. ผู้เรียนระดับก่อนระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒ นาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ และสถานศึ ก ษา
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเป็ นกลไกขั บเคลื่ อนการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
สู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
7. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ พั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานได้ก้าหนดนโยบายในการด้าเนินงาน ๖ ด้าน ดังนี
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ ถู กต้ องเกี่ ยวกั บสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพืนที่
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น
เขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เขตพื้นที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
๑.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
๑. 2 ส่ งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
๑.3 พั ฒ นาระบบการวั ด และประเมิ น ผลทุ ก ระดั บ ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่า งกาย อารมณ์จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๒.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่ งเสริ มการจั ดการเรียนรู้ที่ให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่ านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

๒๕

๒.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญเช่น ทวิศึกษา
(Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น
๒.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑0 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท้าวิจัยและน้าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒ นาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่ หลากหลาย เช่ น TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุ ม ช น แ ห่ งก า ร เรี ย น รู้ ท า งวิ ช า ชี พ
(Professional Learning Community : PLC) การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active
Learning) ฯลฯ
๒. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2.1 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการกาหนด การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและ
การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
๒. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๒.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ ไม่ อ ยู่ ในทะเบี ยนราษฎร เช่ น เด็ กไร้ สั ญชาติ เด็ กพลั ดถิ่ น เด็ กต่ างด้ าว เด็ กไทยที่ ไม่ มี เลขประจ าตั ว
ประชาชน เป็นต้น
๒.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงเช่น
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :
DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ฯลฯ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมื อกับภาคส่ วนต่างๆ ในการอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๑.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาตามบริ บ ทของพื้ น ที่ เช่ น
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกีย รติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.๑ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ฐาน (Area-base
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”เป็นต้น
2.๒ เขตพื้ นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสานักงานศึกษาธิการภาค
2.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ทีห่ ลากหลาย

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานาหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
11. ร้ อ ยละ 70 ของผู้ เรี ยนมี ทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ คิ ด แก้ปั ญ หา และคิ ด สร้างสรรค์
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
12. ร้ อ ยละ 100 ของผู้ เรี ย นมี ส มรรถนะส าคั ญ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยปลูกฝัง
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร
16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ)ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ
18. คะแนนเฉลี่ ยผลการประเมิน ระดับ นานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment) สูงขึ้น
19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
3. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากาลังในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา
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4. ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๒. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
5. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบคุ้มครองนักเรียน
6. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
7. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็ม
ตามศักยภาพ
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละ 100 ของหน่ วยงานทุ กระดับมีห ลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง
แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
๓. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา
๔. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
๕. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
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๖. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะ
บุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
7. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
8. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
๙. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
10. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ
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นโยบายการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสงขลา
วิสัยทัศน์ (Vision)
สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นาคุณภาพ สู่ความสุขที่ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่
อาชีพในภูมิภาคอาเซียน
3. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่
สอดรับกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่
สอดรับกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Goals)
1. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้
สู่อาชีพในภูมิภาคอาเซียน
3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการ
มีส่วนร่วมและบูรณาการการทางานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
6. จัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
7. ผู้เรียนมีความรู้และศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
9. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีความปลอดภัยและมั่นคง
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ตัวชีวัดและกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีค่านิยม "เกิดมาต้องตอบแทน
บุญคุณแผ่นดิน"
2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาในการรักษาความ
ปลอดภัยและมั่นคง
กลยุทธ์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต้
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก้าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง STEM ศึกษา
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้เหมาะสมกับบริบทเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา
3. ร้อยละของผู้จบการศึกษาเข้าทางานในสถานประกอบการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา
4. ร้อยละของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาชีพ
5. จานวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านอาชีพ
กลยุทธ์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้มาตรฐานการศึกษา

๓๓

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
ตามมาตรฐานหลักสูตร
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดสอนภาษาในกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาที่สาม
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการสอบ O-NET, V-NET, I-NET, N-NET,
B-NET เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของสถานศึกษานาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้
2. ร้อยละของผู้เรียนออกกลางคันที่ได้รับการดูแลและส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ทางการศึกษาอื่น
3. ร้อยละของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
4. จานวนหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนการศึกษาของผู้เรียน
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงกันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่นาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
การศึกษา
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และการพัฒนาการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ
บริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดการดาเนินงาน ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรชั้นนาในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาตามศักยภาพอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพในระดับสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน
3. พัฒนาระบบการให้บริการการศึกษา เน้นการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา
5. พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาทั้งระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตาแหน่ง มุ่งเน้นให้
มีคุณธรรม จริยธรรม นาสู่การปฏิบัติในหน้าที่ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

๓๕

เป้าประสงค์ (Goals)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามศักยภาพ อย่างมีคุณภาพตามที่
หลักสูตรกาหนด
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย
ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทางานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีความพอเพียงในการดารงชีวิต
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม
กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่เครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษา
5. สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พัฒนาระบบการบริห าร
จัดการโดยบูรณาการกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
กลยุทธ์ (Strategic)
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
การแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ค่านิยม (Value)
SKA 2
S = service Mind
k = knowledge
A = Advance
2 = Double

บริการด้วยใจ
ใฝ่หาความรู้
สู่ความเป็นเลิศ
เกิดผลทวีคูณ

๓๖

จุดเน้น

สพป.สงขลา เขต 2
1. บริการดีงานมีคุณภาพความถูกต้องชอบธรรม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายจัดการศึกษาให้บรรลุผล
2. สถานศึกษา
3. นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง
4. โอเน็ตดี
5. สุนทรียศาสตร์เด่น
6. เน้นความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น
7. นานโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล
8. นักเรียน ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ภูมิฐานสมวัย ใส่ใจการงาน

ส่วนที่ 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สามารถดาเนินการบริหารสานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษาสงขลา เขต 2 จานวน 9,999,600 บาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับการใช้จ่ายและบริหารจัดการงบประมาณตามแนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ นโยบายรัฐ บาล นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา
ความสอดคล้องกับสภาพบริบท ปัญหาและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. กลุ่มงบบริหารจัดการสานักงาน (งบประจา) จานวนเงิน
2. กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสานักงาน
จานวนเงิน
3. กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จานวนเงิน
รวมจานวนเงิน

3,999,600 บาท
2,986,405 บาท
3,013,595 บาท
9,999,600 บาท
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ตารางที่ 23 แสดงงบบริหารจัดการสานักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 จาแนกรายจ่าย ดังนี้
ที่
1

รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

งบบริหารจัดการ
2,446,000

1.1 วัสดุสานักงาน

484,200

1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

280,000

1.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000

1.4 ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

50,000

1.5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

300,000

1.6 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

100,000

1.7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000

1.8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

50,000

1.9 ค่าจ้างทาความสะอาด(กลุม่ นิเทศฯ)

12,000

1.10 ค่าจ้างพนักงานบริการ จานวน 3 ราย
1.11 ค่าจ้างพนักงานธุรการกลุ่มการเงิน

324,000
90,000

1.12 ค่าจ้างธุรการกลุม่ อานวยการ

156,000

1.13 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์

199,800

2

ค่าสาธารณูปโภค

904,000

3

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน/สาคัญ

649,600

รวมทั้งสิ้น

3,999,600

หมายเหตุ

๓๙

ตารางที่ 24 แสดงจานวนโครงการและงบประมาณ กลุ่มงบภารกิจของกลุ่มในสานักงาน จาแนกตามกลยุทธ์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กลยุทธ์

จานวนโครงการ

งบประมาณ

กลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

-

-

กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3

1,333,745

3

180,000

กลยุทธ์ 4 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

3

104,950

รวม 6 กลยุทธ์

-

-

11

1,367,710

20

2,986,405

ตารางที่ 25 แสดงจานวนโครงการและงบประมาณ กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาแนกตามกลยุทธ์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2
กลยุทธ์

จานวนโครงการ

งบประมาณ

กลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

5

603,625

กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

11

1,155,100

7

866,820

กลยุทธ์ 4 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

1

60,000

1

50,000

3

278,050

28

3,013,595

รวม 6 กลยุทธ์

๔๐

ตารางที่ 26 แสดงจานวนโครงการ/กิจกรรม กลุ่มงบภารกิจของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

-

-

-

กลยทธ์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
-

-

กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1
2
3

โครงการนิเทศติดตาม กากับ และประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษา
เป็นฐาน
โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ระดับภาค
โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ
รวมกลยุทธ์ 2 จานวน 3 โครงการ

136,000 นายธรรมชาติ
ทองแดง

นิเทศฯ

785,745 นางธนัญญาณ์
เกตุแก้ว
412,000 นางธนัญญาณ์
เกตุแก้ว

ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ

1,333,745

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4
5
6

โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
โครงการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สะท้อนความเป็นจริง
รวมกลยุทธ์ 3 จานวน 3 โครงการ

10,000 น.ส.สุชาดา
คงสะอาด
120,000 น.ส.นวรัตน์ นิ่มดา
50,000 นางสุจารี

ศรีสัมพุทธ

บริหารงาน
บุคคล
บริหารงาน
บุคคล
บริหารงาน
บุคคล

180,000

กลยุทธ์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7
8
9

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2561
โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษา
และติดตามเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ปัญหา นักเรียน
ออกกลางคันและนักเรียนจบการศึกษาไม่ตรงตามกาหนดเวลา
ที่หลักสูตรกาหนด
รวมกลยุทธ์ 4 จานวน 3 โครงการ

12,500 นางสมบูรณ์ หนูสังข์

ส่งเสริมฯ

52,450 นางสมบูรณ์ หนูสังข์

ส่งเสริมฯ

40,000 นางสมบูรณ์ หนูสังข์

ส่งเสริมฯ

104,950

๔๑

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

กลยุทธ์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-

-

-

-

-

รวมกลยุทธ์ 5 จานวน - โครงการ

-

-

-

กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
10 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561
11 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานด้ านการเงินและพัสดุ
สู่การเปลี่ยนแปลงยุค 4.0
12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สู่การปฏิบัตจิ ริงในระบบ e - GP
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา
14 โครงการประชุมผู้บริหาร
15 โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบาย สพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 โครงการรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
17 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
18 โครงการพัฒนาการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
19 โครงการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์สานักงาน เพื่อรองรับ
การให้บริการ
20 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกสงขลา เขต 2

110,400 นางพัชรินทร์ ไชยบุตร นโยบายและ
แผน
130,000 นางวรณัน กาญจนศรี บริหารงาน
การเงินฯ
81,110 นางวรณัน กาญจนศรี บริหารงาน
การเงินฯ
150,000 น.ส.ณัฐธภา ชูเย็น
286,200 นางกัญญ์สพัชญ์
กฤตยานิตย์
50,600 นางสุวรรณี
ก้องสุวรรณคีรี
89,400 นางสุวรรณี
ก้องสุวรรณคีรี
60,000 นางกัญญ์สพัชญ์
กฤตยานิตย์
60,000 นางกาลัญญู
นฤปิยะกุล
200,000 นายประจิม บุญรังษ์

รวมกลยุทธ์ 6 จานวน 11 โครงการ

150,000 นางสุวรรณี
ก้องสุวรรณคีรี
นางกัญญ์สพัชญ์
กฤตยานิตย์
1,367,710

รวม 6 กลยุทธ์ จานวน 20 โครงการ

2,986,405

ตรวจสอบ
ภายใน
อานวยการ
นโยบายและ
แผน
นโยบายและ
แผน
อานวยการ
นโยบายและ
แผน
อานวยการ
อานวยการ
นโยบายและ
แผน

๔๒

ตารางที่ 27 แสดงจานวนโครงการ/กิจกรรม กลุม่ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

26,000 นางศรีวิภา
หิรัญสถิตย์
63,000 นางศรีวิภา
หิรัญสถิตย์
150,000 น.ส.วินิจ ชัยหาญ
232,625 นางดลพรรณ
ทองแดง
132,000 นางธนัญญาณ์
เกตุแก้ว
603,625

ส่งเสริมฯ

กลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1
2
3
4
5

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจาปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน
โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจาปี 2561
รวมยุทธศาสตร์ 1 จานวน 5 โครงการ

ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
นิเทศฯ
ส่งเสริมฯ

กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
6

โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาปฐมวัย

7

โครงการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารนามาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(Communicative Apporch)
10 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานนาไปสู่การยก ระดับคุณภาพผู้เรียน
11 โครงการประเมินความสามารถในการอ่าน และเขียนของ
นักเรียน
12 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการอ่านและเขียนภาษาไทย
13 โครงการพัฒนาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และห้องสมุด
มีชีวิตอย่างยั่งยืน
14 โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM Education
15 โครงการเรียงร้อยถ้อยความสู่ความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด
16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET
ของเครือข่ายสถานศึกษา
รวมกลยุทธ์ 2 จานวน 11 โครงการ

160,000 นางชนิกา ดวงจักร์

นิเทศฯ

60,000 นางชนิกา ดวงจักร์

นิเทศฯ

60,000 นางนภวรรณ
สุวรรณประสม

นิเทศฯ

150,000 นางนภวรรณ
สุวรรณประสม
97,000 น.ส.ชนิสา คชาทอง

นิเทศฯ

105,460 น.ส.ศิริเพ็ญ
เพชรรัตน์
190,000 น.ส.ศิริเพ็ญ
เพชรรัตน์
76,000 น.ส.ชนิสา คชาทอง
80,000 นางพิมพ์พันธ์
เฮ่งประดิษฐ์
26,640 น.ส.ศิริเพ็ญ
เพชรรัตน์
150,000 นางพิมพ์พันธ์
เฮ่งประดิษฐ์
1,155,100

นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ
นิเทศฯ

๔๓

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
17 โครงการพัฒนาครูด้วยการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ที่เป็นรูปธรรมที่
ยั่งยืน
18 โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคม
อาเซียน
19 โครงการครูดีศรีสงขลา 2 สู่การประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 4
20 โครงการสร้างความสุขในการทางานด้วย Happy Workplace
21 โครงการยกระดับคุณภาพการเขียนหนังสือราชการสู่มืออาชีพ
22 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสานักงาน
23 โครงการส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรูด้ ้านวินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
รวมกลยุทธ์ 3 จานวน 8 โครงการ

140,000 นางกชนิกา
วงศ์วรนุช

บริหารงาน
บุคคล

120,000 นางกชนิกา
วงศ์วรนุช
242,970 นางกชนิกา
วงศ์วรนุช
90,000 นางกชนิกา
วงศ์วรนุช
47,600 นางปุณญทัศน์
มโนปลื้ม
46,250 นางปุณญทัศน์
มโนปลื้ม
180,000 นางกชนิกา
วงศ์วรนุช
866,820

บริหารงาน
บุคคล
บริหารงาน
บุคคล
บริหารงาน
บุคคล
อานวยการ
อานวยการ
บริหารงาน
บุคคล

กลยุทธ์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
24 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
รวมกลยุทธ์ 4 จานวน 1 โครงการ

60,000 น.ส.วินิจ ชัยหาญ

ส่งเสริมฯ

60,000

กลยุทธ์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
25 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ
รวมกลยุทธ์ 1 จานวน 1 โครงการ

50,000 นางกาญจนา อักษรนิตย์ ส่งเสริมฯ
50,000

กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
26 โครงการจัดทาข้อมูลระบบบัญชีสถานศึกษา
27 โครงการการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตามรูปแบบ 2S 2M 1L ประจาปี พ.ศ. 2561
28 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง
รวมกลยุทธ์ 6 จานวน 3 โครงการ
รวม 6 กลยุทธ์ จานวน 28 โครงการ

43,000 น.ส.ณัฐธภา ชูเย็น
100,000 น.ส.อัญชิษฐา
ทาตะภิรมย์
135, 050 นายประพันธ์
บัวรักษ์
278,050
3,013,595

ตรวจสอบ
ภายใน
นโยบายและ
แผน
นิเทศฯ

๔๔

ตารางที่ 28 แสดงจานวนโครงการจาแนกรายกลยุทธ์และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา
กลุ่มงบภารกิจของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษา
ที่
กลยุทธ์/โครงการ
ระยะ 20 ปี
แห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579) (พ.ศ.2560-2579)
กลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
-

-

-

-

นโยบาย สพฐ.

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

-

-

กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1

ยุทธศาสตร์ 2
การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
2 โครงการงานศิลปหัตถกรรม ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
นักเรียน ครั้งที่ 67
การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
ปีการศึกษา 2560
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
ระดับภาค
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3 โครงการงานศิลปหัตถกรรม ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
นักเรียน ครั้งที่ 67
การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
ปีการศึกษา 2560
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
ระดับประเทศ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4

5

6

โครงการนิเทศติดตาม
ยุทธศาสตร์ 2
กากับ และประเมินผลการ การสร้างความ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สามารถในการแข่งขัน
ทั้งระบบโดยใช้เครือข่าย
สถานศึกษาเป็นฐาน

โครงการจัดทาแผนอัตรา
กาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2561
โครงการสอบคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราวและพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้สะท้อนความ
เป็นจริง

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ 3
ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ 3
ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ 3
ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ

๔๕

แผนการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ
แห่งชาติ
ที่
กลยุทธ์/โครงการ
ระยะ 20 ปี
นโยบาย สพฐ.
(พ.ศ.2560-2579) (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การรับนักเรียน ปีการศึกษา
2561

ยุทธศาสตร์ 4
การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ 4
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการ
ศึกษา
ยุทธศาสตร์ 4
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการ
ศึกษา
ยุทธศาสตร์ 4
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการ
ศึกษา

ยุทธศาสตร์ 4
โอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ 4
โอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ 4
โอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา

-

-

โครงการส่งเสริมโอกาสความ ยุทธศาสตร์ 4
เสมอภาคเท่าเทียมทาง
การสร้างโอกาสและความ
การศึกษาและติดตามเด็ก
เสมอภาคและความเท่า
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค เทียมกันทางสังคม
บังคับเข้าเรียน
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา ยุทธศาสตร์ 4
การป้องกันและแก้ปญ
ั หา
การสร้างโอกาสและความ
นักเรียน ออกกลางคันและ
เสมอภาคและความเท่า
นักเรียนจบการศึกษาไม่ตรง เทียมกันทางสังคม
ตามกาหนดเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
กลยุทธ์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8

-

-

-

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ 4
สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 4
สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 4
สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา

-

กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
10 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
พัฒนาระบบการบริหาร
2561
จัดการภาครัฐ
11 โครงการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
พัสดุสู่การเปลี่ยนแปลงยุค
4.0

ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ
ของระบบบริหารจัดการ บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ
ของระบบบริหารจัดการ บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ

๔๖

แผนการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ
แห่งชาติ
ที่
กลยุทธ์/โครงการ
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) (พ.ศ.2560-2579)
กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ต่อ)
12 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดหาพัสดุ
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 สู่การปฏิบตั ิจริง
ในระบบ e - GP
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณและ
การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

14 โครงการประชุมผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

15

โครงการติดตามประเมินผล
ตามนโยบาย สพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

16

โครงการรายงานผลการ
ดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

17

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
บริหารจัดการศึกษา
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

นโยบาย สพฐ.

ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ

๔๗

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษา
ระยะ 20 ปี
แห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579) (พ.ศ.2560-2579)
กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ต่อ)
18 โครงการพัฒนาการจัดทา
ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ
ที่

กลยุทธ์/โครงการ

19

โครงการปรับปรุงพัฒนา
สภาพภูมิทัศน์สานักงานเพื่อ
รองรับการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

20

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2

ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

นโยบาย สพฐ.
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มปี ระสิทธิภาพ

๔๘

ตารางที่ 29 แสดงจานวนโครงการจาแนกรายกลยุทธ์และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา
กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษา
ที่
กลยุทธ์/โครงการ
ระยะ 20 ปี
แห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579) (พ.ศ.2560-2579)
กลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจาปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ 1
ความมั่นคง

6

โครงการพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษาปฐมวัย

ยุทธศาสตร์ 2
การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

7

โครงการหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ 2
การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

นโยบาย สพฐ.

ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
การจัดการศึกษาเพื่อ
การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคม
ความมั่นคง
และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
2
ยุทธศาสตร์ 1
ความมั่นคง
การจัดการศึกษาเพื่อ
การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคม
ความมั่นคง
และประเทศชาติ
3 โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
สภานักเรียน
ความมั่นคง
การจัดการศึกษาเพื่อ
การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคม
ความมั่นคง
และประเทศชาติ
4 โครงการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
บูรณาการ
ความมั่นคง
การจัดการศึกษาเพื่อ
การจัดการศึกษาเพื่อ
“ศาสตร์พระราชา”
ความมั่นคงของสังคม
ความมั่นคง
และประเทศชาติ
5 โครงการจัดงานวันคล้ายวัน ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
สถาปนาคณะลูกเสือ
ความมั่นคง
การจัดการศึกษาเพื่อ
การจัดการศึกษาเพื่อ
แห่งชาติ ประจาปี 2561
ความมั่นคงของสังคม
ความมั่นคง
และประเทศชาติ
กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
การผลิตและพัฒนา
กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาการจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาการจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาการจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาการจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาการจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

๔๙

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษา
ที่
กลยุทธ์/โครงการ
ระยะ 20 ปี
แห่งชาติ
นโยบาย สพฐ.
(พ.ศ.2560-2579) (พ.ศ.2560-2579)
กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)
8

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการนามาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สู่การปฏิบตั ิ
9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
(Communicative
Apporch)
10 โครงการพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลให้มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานนาไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
11 โครงการประเมิน
ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
ความสามารถในการอ่าน
การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
และเขียนของนักเรียน
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
12 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
การอ่านและเขียนภาษาไทย การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

๕๐

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษา
ที่
กลยุทธ์/โครงการ
ระยะ 20 ปี
นโยบาย สพฐ.
แห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579) (พ.ศ.2560-2579)
กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ)

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

13 โครงการพัฒนาการส่งเสริม ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
นิสัยรักการอ่าน และห้องสมุด การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
มีชีวิตอย่างยั่งยืน
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
14 โครงการการจัดการเรียนการ ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
สอนโดยใช้ STEM
การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
Education
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
15 โครงการเรียงร้อยถ้อยความ ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
สู่ความรักชาติ รักถิ่น
การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
แผ่นดินเกิด
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
ทางการเรียน O-NET ของ
การสร้างความ
การผลิตและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา
สามารถในการแข่งขัน กาลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและ ส่งเสริมการ
จัดการ ศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

17 โครงการพัฒนาครูด้วยการ
ขับเคลื่อนกระบวนการPLC
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่สถานศึกษาที่เป็น
รูปธรรมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 3ส่งเสริม ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาครูและบุคลากร พัฒนาศักยภาพคน
ทางการศึกษา
ให้มคี ุณภาพ

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนากาลังคน
การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

๕๑

แผนการศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ
แห่งชาติ
ที่
กลยุทธ์/โครงการ
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) (พ.ศ.2560-2579)
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)

นโยบาย สพฐ.

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 3
ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 3
ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและ
การพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม พัฒนาครูและ
เสริมสร้างศักยภาพคน คนทุกช่วงวัย
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและ
การพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม พัฒนาครูและ
เสริมสร้างศักยภาพคน คนทุกช่วงวัย
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและเสริมสร้าง การพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม พัฒนาครูและ
ศักยภาพคน
คนทุกช่วงวัย
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 3
23 โครงการส่งเสริมข้าราชการ ยุทธศาสตร์ 3
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาและเสริมสร้าง การพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม พัฒนาครูและ
ศักยภาพคน
คนทุกช่วงวัย
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ด้านวินัย
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีคุณภาพ

18 โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การ
เป็นครูมืออาชีพในประชาคม
อาเซียน
19 โครงการครูดีศรีสงขลา 2
สู่การประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC
AWARDS) ครั้งที่ 4
20 โครงการสร้างความสุขในการ
ทางานด้วย Happy
Workplace
21 โครงการยกระดับคุณภาพการ
เขียนหนังสือราชการสู่มือ
อาชีพ
22 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรสานักงาน

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย

24 โครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อสายอาชีพนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

ยุทธศาสตร์ 4
การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ 4
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และความ
เท่าเทียมทาง
การศึกษา
กลยุทธ์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 4
โอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม การ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ 4
สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา

25 โครงการประชุมสัมมนาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ

ยุทธศาสตร์ 5
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 5
การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 5
ส่งเสริมและจัด
การศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 5
การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๕๒

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษา
ที่
กลยุทธ์/โครงการ
ระยะ 20 ปี
แห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579) (พ.ศ.2560-2579)
กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
26 โครงการจัดทาข้อมูลระบบ
ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
บัญชีสถานศึกษา
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

27

โครงการการบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตาม
รูปแบบ 2S 2M 1L
ประจาปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

28

โครงการส่งเสริมระบบประกัน ยุทธศาสตร์ 6
ยุทธศาสตร์ 6
คุณภาพภายในของ
การปรับสมดุลและ การพัฒนาประสิทธิภาพ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง
พัฒนาระบบการบริหาร ของระบบบริหารจัดการ
จัดการภาครัฐ

นโยบาย สพฐ.

ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสานักงาน

๕๓

โครงการ

ไม่มโี ครงการ

ที่

-

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กิจกรรม
-

เป้าหมาย
-

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
-

-

ผู้รับผิดชอบ

๕๔

นิเทศติดตาม กากับ และ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบโดยใช้
เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน

1

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ
ติดตาม กากับและประเมินผล
โดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็น
ฐาน
2.เพื่อประเมินและพัฒนาให้
เครือข่ายสถานศึกษามีความ
เข้มแข็งและสถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานทีส่ านักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาหนด
3.เพื่อนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการเรียนรู้และ
กิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งงาน
นโยบายของ สพป. และ สพฐ.

โครงการ

ที่

เชิงคุณภาพ
1.เครือข่ายสถานศึกษาและ
สถานศึกษามีความเข้มแข็งตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาหนด
2.สถานศึกษาได้รับการนิเทศ
ติดตามกากับและประเมินผล
ตามกิจกรรมที่กาหนด
3.กระบวนการนิเทศและองค์กร
การนิเทศได้รับพัฒนา โครงการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

เชิงปริมาณ
1.นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนรู/้ กิจกรรมทาง
วิชาการแผนงานนโยบายอย่าง
น้อยโรงเรียน ละ 2 ครั้ง
2.ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
นิเทศและการนิเทศภายใน

เป้าหมาย
1.ประชุมศึกษานิเทศก์จดั ทา
แผนการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
2.กิจกรรมนิเทศ ติดตาม กากับ
และประเมินผลการขับเคลื่อน
นโยบาย จุดเน้น
3.ประชุมศึกษานิเทศก์จดั ทา
รายงานผลการนิเทศ

กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

13,000

110,000

136,000
13,000

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
1.จานวนเครือข่าย
สถานศึกษา/สถานศึกษาทีไ่ ด้รับ
การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลตามเป้าหมาย
2.จานวนเครือข่าย
สถานศึกษา/สถานศึกษาทีม่ ี
มาตรฐานตามเกณฑ์
3.จานวนสถานศึกษาที่มีผล
การปฏิบัติทดี่ ีด้านการนิเทศ
ภายใน
4.จานวนสถานศึกษาที่ได้รับ
การนิเทศติดตามผลการ
พัฒนาการสูงขึ้น
พ.ย.60 ก.ย.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นายธรรมชาติ ทองแดง
และคณะ

ผู้รับผิดชอบ

๕๕

2

ที่

เป้าหมาย

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เชิงปริมาณ
1.นักเรียน ครู ผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2560 ระดับภาค
สถานศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
วัตถุประสงค์
เขตฯ ระดับภูมิภาค
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นาเสนอผลงาน ให้นักเรียน ครู
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ได้แสดงออกถึงความสามารถ
ในทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการ ทางการศึกษาแสดงความสามารถ
ที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ
เรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีขีดความสามารถในการ ในระดับเขตฯ ระดับภูมิภาค และ
ประเทศได้ในโอกาสต่อไป
แข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ
เชิงคุณภาพ
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.นักเรียน ครูผู้บริหาร
นาเสนอผลงาน ให้นักเรียน ครู
สถานศึกษา ที่เข้าร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
ทางการศึกษาแสดงความสามารถ วิชาการ ส่งผลให้นักเรียน
เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
ภูมิภาค และระดับประเทศได้ใน การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
โอกาสต่อไป
2.นักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ร่วม
กิจกรรมส่งผลให้ได้รับความรู้
ประสบการณ์และแนวทางใน
การพัฒนางานของตนเองใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพ

โครงการ
1.จัดประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการดาเนินงาน
-ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
-ค่าวัสดุ/ค่าไวนิล
2.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ฝ่ายต่าง ๆ
3.ค่าเบีย้ เลีย้ งคณะกรรมการ
จัดสถานที่
4.นานักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา เข้าร่วมงาน/เข้าร่วม
แข่งขันความสามารถทางวิชาการ
ระดับภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-ค่าจ้างเหมารถ
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รถ สพป.
-ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
คณะกรรมการ
-ค่าห้องพัก
-ค่าอาหารสาหรับนักเรียน
-ค่าวัสดุในการจัดสถานที่
-ค่าพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมกรอบ

กิจกรรม

150,000
152,880
90,000
38,750

108,000
15,000
115,200

54,000

5,000
20,000
36,915

785,745
-

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
1.จานวนตัวแทน นักเรียน ครู
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรม
ระดับภาคใต้
2.จานวนกิจกรรม/รายการ
ที่สานักงานเขตฯ เข้าร่วมจาก
รายการ/กิจกรรมทั้งหมด
3.จานวนรางวัลที่ได้รับจาก
การการแข่งขัน
พ.ย.-ธ.ค.
60

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางธนัญญาณ์ เกตุแก้ว

ผู้รับผิดชอบ

๕๖

3

ที่

3.นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้เกีย่ วกับงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถ
นาไปพัฒนางานของตนเองได้
4.นักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้เป็นตัวแทน
ของสานักงานเขตฯ เข้าร่วม
แข่งขันในระดับภูมภิ าคและ
ระดับประเทศ

เป้าหมาย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 ระดับประเทศ

เชิงปริมาณ
การแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์
จานวน 36 รายการ
1.เพื่อให้ครู นักเรียนได้รับ
นักเรียน จานวน 150 คน
การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ
ครู จานวน 70 คน
วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ
บุคลากรทางการศึกษา
เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจใน และคณะกรรมการ
ความเป็นไทยรักและหวงแหนในมรดก ดาเนินงานจานวน 50
ทางวัฒนธรรม ของไทย
คน ระหว่างวันที่ 11 ๒.เปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตาม
13 กุมภาพันธ์ 2561
ความสามารถของตนเองอย่าง
อิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้ เชิงคุณภาพ
เกิดประโยชน์
รายการที่เข้าร่วมประกวด
แข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โครงการ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
3.เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
-ค่าวัสดุในการดาเนินการ
/จัดบูส๊ /ค่าไวนิล
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู/บุคลากร
-ค่าอาหารสาหรับนักเรียน
-ค่าเช่าเหมารถบัส
-ค่าที่พัก
-ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รถตูเ้ ขตฯ
4.ประชุมสรุปผล/รายงานผล
-ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม
5.จัดพิมพ์เอกสารรายงานผล
จานวน 220 เล่ม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ

412,000 เชิงปริมาณ
1.จานวนโรงเรียน ครู
20,900 บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรม(โรงเรียน 28 โรง
30,110 นักเรียน 150 คน ครู 70 คน
บุคลากรทางการศึกษา 50 คน
43,200 2.จานวนกิจกรรม/รายการ ที่
48,240 สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
90,000
เข้าร่วมจากรายการ/กิจกรรม
90,000 ทั้งหมด(จานวน 36 กิจกรรม)
15,000 3.คณะทางาน สะท้อนผลองค์
8,550 ความรู้จากประสบการณ์และ
การเสริมแรงผู้เข้าร่วมกิจกรรม
44,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ

ม.ค.- มี.ค.
61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางธนัญญาณ์ เกตุแก้ว
และคณะ

ผู้รับผิดชอบ

๕๗

ที่

3.กิจกรรมนาเสนอผลงานจัด
นิทรรศการ (สาธิตผลิตภัณฑ์)
นักเรียน ครู โรงเรียนที่ประสบ
ความ ส าเร็ จ เพื่ อเป็ น เวที
แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้ ต่ อ ยอด
ขยายผลสู่ สั ง คม เพื่ อ การ
ยอมรับในเชิงประจักษ์
4 .เพื่ อให้ คณ ะท างานเยี่ ย มชม
สั งเกต เก็ บ เกี่ ยวองค์ ค วาม รู้
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ น งานศิ ล ป
หั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บชาติ เพื่ อ
นาสู่การสะท้อนผลสร้างขวัญ กาลังใจ
เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้จัดแสดง
นิทรรศการผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจ
5.เพื่อใช้กจิ กรรมเป็นสื่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
6.เพื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน
ระดับภาค เข้าร่วมการประกวด
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560

โครงการ

ระดับชาติ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ได้รับ
รางวัลเกียรติบตั รเหรียญ
ทองแดงเป็นอย่างต่าทุก
รายการ

เป้าหมาย
5.มอบเกียรติบตั รสาหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
22,000 เชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหาร ครู นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
ภาคภูมิใจต่อผลการเข้าร่วม
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๕๘

4

ที่

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดทาข้อมูลอัตรากาลัง
ข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.เพื่อจัดทาแผนอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.เพื่อจัดทามาตรการในการ
แก้ปัญหาการขาดแคลน
อัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.เพื่อดาเนินการให้สถานศึกษา
ที่มีปัญหาขาดแคลนอัตรากาลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีจานวนลดลง

การจัดทาแผนอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ
2561

โครงการ

เชิงคุณภาพ
1.สามารถนาข้อมูลที่ได้ใช้ใน
การวางแผนอัตรากาลัง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการขาดแคลน
อัตรากาลังของสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
1.ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 127 โรงเรียน
2.แผนอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 20 เล่ม

เป้าหมาย

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.สารวจและจัดทาข้อมูล
อัตรากาลัง
2.แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน
อัตรากาลัง/ประชุมคณะกรรมการฯ
วางแผน, ประชุมคณะกรรมการฯ
สรุปผล
3.จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลจัดทาเอกสาร
4.สรุปผล ประเมินผล

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ
1.ระดับคุณภาพการบริหาร
อัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.ร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีปัญหาการขาดแคลน
อัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลดลง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
10,000 เชิงปริมาณ
1.ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการ พ.ค. -ก.ย.61 น.ส.นุชาดา คงสะอาด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
10,000 2.แผนอัตรากาลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.มาตรการในการแก้ปัญหา
การขาดแคลนอัตรากาลัง

งบประมาณ

๕๙
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เป้าหมาย

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

เชิงปริมาณ
สพป.สงขลา เขต 2 ดาเนินการ
จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวและ
พนักงานราชการให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดที่ได้รับจัดสรรจากเงิน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
1.เพื่อจัดจ้างครูผสู้ อนสาขา
ทีข่ าดแคลน และลูกจ้างชั่วคราว พื้นฐาน จานวน 6 รายการ
2.เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ดาเนินงานของโรงเรียนให้ลลุ ่วง เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนได้มีผปู้ ฏิบตั ิงานตรง
ไปด้วยดี
ตามความต้องการ
3.เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
2.โรงเรียนที่ขาดแคลนมีการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม มีความคล่องตัวในการ จัดการเรียนการสอนดีขึ้น ภาระ
งานของครูได้รับการแบ่งเบาลง
ดาเนินงาน และข้าราชการครูได้
ครูมีขวัญและกาลั งใจในการ
ปฏิบัติงานสอนได้เต็มที่
ปฏิบัติงาน ทาให้คุณภาพของ
นักเรียนดีขึ้น ส่งผลถึงชุมชน
และประเทศชาติในที่สุด
3.โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนได้คล่องตัว
สภาพแวดล้อมเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน

โครงการ
1.ตาแหน่งพนักงานราชการ
(ครูผสู้ อน)
2.ตาแหน่งพนักงานราชการ
(อิสลามศึกษา)
3.ตาแหน่งครูรายเดือนแก้ปญ
ั หา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
4.ตาแหน่งบุคลากรครู
วิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.ตาแหน่งครูพี่เลีย้ งเด็กพิการ
เรียนร่วม ตามโครงการคืนครูให้
นักเรียน

กิจกรรม

16,900

14,725

29,125

29,625

120,000
29,625

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
-ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมี
บุคลากรเพียงพอ เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารการ
จัดการ มีคณ
ุ ภาพตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
ม.ค 61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

น.ส.นวรัตน์ นิ่มดา

ผู้รับผิดชอบ

๖๐
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด
2.เพื่อนาผลการประเมินมาใช้
เป็นข้อมูลประกอบพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ปีงบประมาณ 2561

ประเมินผลการปฏิบัติงานให้
สะท้อนความเป็นจริง

โครงการ

กิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ
เพื่อพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารถานศึกษา
เป็นข้อมูลสาหรับการเลื่อนขั้น
เชิงคุณภาพ
เงินเดือน(2 ครั้ง/ปี)
1.สพป.สงขลา เขต 2 นาข้อมูล 2.ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดมาใช้ในการ 3.ประชุมคณะกรรมการระดับ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
สพป.พิจารณาผลการประเมินฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประชุมคณะกรรมการ
2.ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับ
พิจารณากลั่นกรองความดี
ทราบระดับผลการปฏิบัติงาน
ความชอบ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เชิงปริมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน
จานวน 2 ครั้ง/ปี

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
50,000 เชิงปริมาณ
10,690 -ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน
ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง

เชิงคุณภาพ
37,770 1.ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
1,540 เงินเดือนตามวิธีการหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2.ผู้บริหารสถานศึกษาที่มผี ล
การประเมินในระดับดีเด่น
ได้รับการประกาศรายชื่อให้
ทราบทั่วกัน

งบประมาณ
ม.ค. ก.ย.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางสุจารี ศรีสัมพุทธ

ผู้รับผิดชอบ

๖๑
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เป้าหมาย

กิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561

เชิงปริมาณ
1.จัดประชุมคณะกรรมการรับ 1.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
นักเรียน ของ สพป.สงขลา เขต 2 ของ สพป.สงขลา เขต 2
วัตถุประสงค์
จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุม 2.สรุปและรายงานผลโครงการ
1.เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ จานวน 30 คน
2.จัดทาประกาศ สพป.สข.2
รับนักเรียน ของ สพป.สงขลา
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
เขต 2
2.เพื่อจัดทาประกาศ สพป.สงขลา เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สพฐ.ปีการศึกษา 2561 ของ
เขต 2 เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพป.สข. 2
สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา พ.ศ.
2561 ของ สพป.สงขลา เขต 2 เชิงคุณภาพ
1.สามารถจัดประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนของ
สพป.สงขลา เขต 2 จานวน
1 ครั้ง
2.สามารถจัดทาประกาศ
สพป.สข. 2 เรื่อ งนโยบาย
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี
การศึกษา พ.ศ.2561 ของ
สพป.สข. 2

โครงการ

กลยุทธ์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เชิงคุณภาพ
1.สามารถจัดประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนของ
สพป.สงขลา เขต 2 จานวน 1
ครั้งผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
30 คน
2.สามารถจัดทาประกาศ
สพป.สงขลา เขต 2 เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สพฐ. ปีการศึกษา พ.ศ.2561
ของ สพป.สงขลา เขต 2

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
12,500 เชิงปริมาณ
12,500 1.จัดประชุมคณะกรรมการรับ
นางสมบูรณ์ หนูสังข์
พ.ย.–
นักเรียนของ สพป.สงขลา เขต 2 ธ.8.60
จานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 30 คน
2.จัดทาประกาศ สพป.สงขลา
เขต 2 เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2561
ของ สพป.สงขลา เขต 2

งบประมาณ

๖๒
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ส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค
เท่าเทียมทางการศึกษาและ
ติดตามเด็กอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน

เชิงปริมาณ
1.สามารถจัดทาฐานขช้อมูลเด็กเกิด
พ.ศ.2554 ตาม ทร.14 ในพื้นที่
บริการได้ครบทุกคน
2.สามารถตรวจสอบ และจัดเด็ก
วัตถุประสงค์
เกิด พ.ศ.2554 เข้าเรียนได้เข้า
เรียนร้อยละ 100
1.เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ
บันทึก ตรวจสอบ สืบค้นและ 3.สามารถติดตามเด็กทีม่ ีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขต
ติดตามเด็กเกิด พ.ศ.2554
2.เพื่อตรวจสอบ และจัดเด็กเกิด บริการได้เข้าเรียนและเรียนต่อ
พ.ศ.2554 เข้าเรียนปีการ ศึกษา (เด็กเกิด พ.ศ.2554) ร้อยละ 100
2561
เชิงคุณภาพ
3.เพื่อติดตามเด็กที่มีอายุถึง
1.สามารถจัดทาฐานข้อมูลเด็กเกิด
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับใน
เขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนและ พ.ศ.2554 ตาม ทร.14 ได้ครบ
ทุกคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนต่อ ทุกคน(เด็กเกิด พ.ศ.
2.สามารถตรวจสอบ และจัดเด็ก
2554)
เกิด พ.ศ.2554 ได้เข้าเรียนร้อยละ
100 อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
3.สามารถติดตามเด็กที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขต
พื้นที่บริการที่รับผิดชอบได้เข้าเรียน
ร้อยละ 100 อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ บันทึก
ตรวจสอบ สืบค้นและติดตาม
เด็กเกิด พ.ศ.2554 ในพื้นที่
บริการ 5 อาเภอ
2.สรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
52,540 เชิงปริมาณ
50,540 1.ร้อยละ ของฐานข้อมูลเด็ก
เกิดพ.ศ.2554 ตาม ทร.14
2.ร้อยละ ของเด็กเกิด พ.ศ.
2554 ตาม ทร.14 ได้เข้า
2,000 เรียนทุกคน

งบประมาณ
ก.พ.ก.ย.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

น.ส.วินิจ ชัยหาญ

ผู้รับผิดชอบ

๖๓
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เป้าหมาย

ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกัน
และแก้ปัญหานักเรียนออก
กลางคัน/นักเรียนแนวโน้ม
ออกกลางคันและนักเรียนจบ
การศึกษาไม่ตรงตามกาหนด
เวลาที่หลักสูตรกาหนด

เชิงปริมาณ
1.ครูในโรงเรียนภาครัฐที่มี
นักเรียนแนวโน้มออกกลางคัน
นักเรียนออกกลางคัน และ
นักเรียนจบการศึกษาไม่ตรง
ตามกาหนดเวลาที่หลักสูตร
กาหนด ได้เข้าร่วมการประชุม
วัตถุประสงค์
เชิงปฏิบัติการป้องกันและ
1.เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการครู แก้ปัญหานักเรียนแนวโน้มออก
ในโรงเรียนที่มีนักเรียนแนวโน้ม กลางคันนักเรียนออกกลางคัน
ออกลางคัน นักเรียนออก
และนักเรียนจบการศึกษาไม่
กลางคัน และนักเรียนจบ
ตรงตามกาหนดเวลาที่หลักสูตร
การศึกษาไม่ตรงตามเวลาที่
กาหนด จานวน 211 โรง
หลักสูตรกาหนดในโรงเรียน
2.จัดทาคูม่ ือการป้องกันและ
เอกชนและองค์กรปกครอง
แก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
ส่วนท้องถิ่น จานวน 211 โรง และนักเรียนออกกลางคัน
2.เพื่อจัดทาคูม่ ือการป้องกัน จานวน 200 เล่ ม
และแก้ปัญหานักเรียนออก 3.ติดตามนักเรียนออกกลางคัน
กลางคั น และนั กเรียนออก และนั ก เรี ย นแนวโน้ ม ออก
กลางคัน
กลางคันให้ได้เข้าเรียน
ร้อยละ 100

โครงการ
1.สารวจข้อมูลนักเรียนแนวโน้มออก
กลางคัน/นักเรียนออกลางคันและ
นักเรียนจบการศึกษาไม่ตรงตาม
กาหนดตามหลักสูตรกาหนด
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการป้องกันและแก้ปัญหา
นักเรียนออกกลางคัน
3.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการป้องกันและแก้ปัญหา
นักเรียนออกกลางคัน
4.จัดทาคู่มือแนวทางการป้ องกั น
และแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
จานวน 200 เล่ม
5.ประชุมเชิ งปฏิบัติการครูที่
รับผิดชอบนักเรียนแนวโน้มออก
กลางคันและนักเรียนจบการศึกษาไม่
ตรงตามเวลาที่หลักสูตรกาหนด
6.เบี้ยเลี้ยงพาหนะติดตาม
นักเรียนแนวโน้ม ออกกลางคัน

กิจกรรม

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
40,000 เชิงปริมาณ
1.ลดอัตราการออกกลางคันได้ มิ.ย.-ก.ย. นางสมบูรณ์ หนูสังข์
ร้อยละ 100
61
2.นักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3
ทุกคนสามารถจบการศึกษา
ได้ตามกาหนดเวลาที่หลักสูตร
กาหนด

8,000

20,885

1,500 เชิงคุณภาพ
-นักเรียนวัยการศึกษาภาค
บังคับได้เรียนต่อทุกคน
8,615

งบประมาณ

๖๔

ที่
7.สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินการป้ องกันและแก้ปัญหา
นักเรียนออกกลางคันและ
นักเรียนแนวโน้ม ออกกลางคน

4.ลดอัตราการออกกลางคัน
และนักเรียนจบการศึกษาไม่
ตรงตามกาหนดทีห่ ลักสูตร
กาหนด ได้เรียนต่อทุกคน

3.เพื่อติดตามนักเรียนออก
กลางคัน และนักเรียนแนวโน้ม
ออกกลางคัน
4.เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน
ในโรงเรียนภาครัฐ จานวน
127 โรง ให้ได้ร้อยละ 100

เชิงคุณภาพ
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูใน
โรงเรียนทีม่ ีแนวโน้มออก
กลางคัน นักเรียนออก
กลางคันและนักเรียนจบ
การศึกษาไม่ตรงตาม
กาหนดเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในโรงเรียนรัฐ จานวน 211
โรงเรียน
2.จัดทาคูม่ ือการป้องกันและ
แก้ปัญหานักเรียนแนวโน้ม
ออกกลางคัน
3.ติดตามนักเรียนออก
กลางคัน นักเรียนแนวโน้ม
ออกกลางคัน
4.นักเรียนออกกลางคันได้เข้า
เรียนทุกคนและลดอัตราการ
จบการศึกษาไม่ตรงตามเวลาที่
หลักสูตรกาหนด

กิจกรรม

เป้าหมาย

โครงการ
1,000

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๖๕

โครงการ

ไม่มโี ครงการ

ที่

-

กิจกรรม
-

เป้าหมาย
-

กลยุทธ์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ
-

-

ผู้รับผิดชอบ

๖๖
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วัตถุประสงค์
-จัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ใช้เป็น
เครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการ
บริหารจัดการ กากับ ติดตาม
บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จาก สพฐ. ตลอดจนถึงผู้ปฏิบตั ิได้
ใช้เป็นกรอบในการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ

จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการ

เชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ใช้แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็น
เครื่องมือกากับติดตามการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรง
ประเด็น วิเคราะห์ผลการดาเนิน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาให้เป็นไปตาม
นโยบายต่างๆ และเป็นแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงาน และสามารถบริหาร
งบประมาณได้สาเร็จตามหลักเกณฑ์
ตลอดจนผู้ปฏิบตั ิได้ใช้เป็นกรอบใน
การดาเนินกิจกรรม/โครงการ เกิด
ความสอดคล้องตามกรอบนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
จุดเด่น สพป.สงขลา เขต 2

เชิงปริมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จานวน 300 เล่ม

เป้าหมาย

กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.ประชุมมอบ นโยบาย รอง ผอ.
สพป./ผอ.กลุ่ม,หน่วย และตัวแทน
กลุ่ม หน่วย
3.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
4.ประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
5.พิมพ์แผนปฏิบัติการ จานวน
300 เล่ม

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
110,400 เชิงปริมาณ
-เอกสารแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 300 เล่ม
4,400
เชิงคุณภาพ
-เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปี
23,500 งบประมาณ พ.ศ.2561
สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ แนวทาง
16,500 การดาเนินกิจกรรม/โครงการ
และบริหารงบประมาณได้สาเร็จ
ตามหลักเกณฑ์ และสอดคล้อง
66,000 กับนโยบายรัฐบาล กระทรวง
ศึกษาฯ สพฐ.และ สพป.

งบประมาณ
ต.ค. 60 มี.ค.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางพัชรินทร์ ไชยบุตร

ผู้รับผิดชอบ

๖๗
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เป้าหมาย

พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุสู่การเปลี่ยนแปลงยุค
4.0

เชิงปริมาณ
1.ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร
ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจานวน 270 คน
วัตถุประสงค์
เข้ารับการอบรมแนวทางการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
1.เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมี
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ภาครัฐพ.ศ.2560
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 2.ข้าราชการและลูกจ้างประจาทีจ่ ะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2561และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 107 คนเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการยื่นแบบขอรับบาเหน็จ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
บานาญทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2560 รวมถึง ระเบียบ
ด้วยตนเอง
มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ
เชิงคุณภาพ
หรือหนังสือเวียนที่เกีย่ วข้อง
2.เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 1.ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็น
2560และสามารถดาเนินการได้
มาตรฐานเดียวกัน และบันทึก
ถูกต้อง
ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี 2.ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ าที่
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
เกษี ยณ อายุ ร าชการในปี พ .ศ .
3.เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง
2561
ประจาที่เกษียณอายุราชการ

โครงการ
1.จัดอบรมแนวทางการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่น
แบบขอรับบาเหน็จบานาญทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
3.ประเมินผลโครงการ

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 80 ของเอกสารเบิก
จ่ายเงินค่าใช้สอย(จ้างเหมา)ค่า
วัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด
ถูกต้องและรวดเร็ว
2.ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาที่จะ
เกษียณอายุราชการในปี 2561
สามารถยื่นแบบขอรับบาเหน็จ
บานาญทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
130,000 เชิงปริมาณ
97,320 1.ร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในระดับดี
เกี่ยวกับการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
32,680 ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.ร้อยละ 95 ของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ. 2561 มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ยื่นแบบขอรับบาเหน็จบานาญ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ
ธ.ค. 60 ม.ค.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

น.ส.วรณัน กาญจนศรี

ผู้รับผิดชอบ

๖๘
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผเู้ ข้ารับฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบริบทของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

ในปี พ.ศ. 2561 มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
ขั้นตอนการขอรับเงินบาเหน็จ
บานาญ เงินบาเหน็จ ตกทอด
เงินช่วยพิเศษและเงินสวัสดิการ
ต่าง ๆ การส่งข้อมูลให้
กรมบัญชีกลางและกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุน
สารองเลี้ยงชีพสาหรับ
ลูกจ้างประจาและสามารถยื่น
แบบขอรับเงินบานาญผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่
พัสดุตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สู่การปฏิบัติจริงในระบบ e-GP

โครงการ

เชิงคุณภาพ
-ครู หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติ
หน้าที่จัดหาพัสดุของโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน
ในปีงบประมาณ 2561 สามารถ
ดาเนินการจัดหาพัสดุ และบันทึก
ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ได้

เชิงปริมาณ
-ครู หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่
จัดหาพัสดุของโรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณงบลงทุนใน
ปีงบประมาณ 2561 จานวน
157 คน

สามารถยื่นแบบขอรับบาเหน็จ
บานาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้ด้วยตนเอง

เป้าหมาย

-อบรมเชิงปฏิบัติการ ครู หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่จัดหาพัสดุ
ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณลงทุนในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 จานวน 157 คน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

81,110 เชิงปริมาณ
81,110 1.ร้อยละของครูผู้ปฏิบตั ิหน้าที่ 16 - 17
น.ส.วรณัน กาญจนศรี
จัดหาพัสดุโรงเรียน มีความรู้
พ.ย.60
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
22 พ.ย.60
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.
2560
2.ร้อยละครูผู้ปฏิบัติหน้าทีจ่ ัดหา
พัสดุโรงเรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถดาเนินการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)ได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณ

๖๙

ที่

รวมถึงระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความ
เข้าใจ กระบวนการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงสามารถ
ดาเนินการบันทึกข้อมูลใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
3.เพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย
สพฐ.

โครงการ

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงคุณภาพ
-โรงเรียนทีร่ ับจัดสรร
งบประมาณงบลงทุนใน
ปีงบประมาณ 2561 ทุกโรง
สามารถดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๗๐

13

ที่

เป้าหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ และการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา

เชิงปริมาณ
-อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและด้านบัญชีของ
วัตถุประสงค์
สถานศึกษาในสังกัด 127
1.เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ โรงเรียนๆ ละ3 คน จานวน
381 คน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และด้านบัญชีให้แก่ครูที่
เชิงคุณภาพ
รับผิดชอบงานด้านการเงิน
1. การบริหารงบประมาณของ
และด้านบัญชีให้สามารถ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และ
ด้านบัญชีได้ถูกต้อง ครบถ้วน สถานศึกษาในสังกัด เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
และเป็นปัจจุบันเป็นไปตาม
นโยบายจุดเน้น ของ สพฐ. และ
ระเบียบที่กาหนด
สพป.
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
2. การปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบริหารงบประมาณและการ และด้านบัญชี ของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ
ประถมศึ
กษาถูกต้องตามกฎหมาย
ให้แก่สถานศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
ในสังกัด
คณะรัฐมนตรีหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตามนโยบาย
ของส่วนราชการ การรายงาน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

โครงการ
1.จัดอบรมผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูด้านการบริหาร
งบประมาณจานวน 3 รุ่น
2.ติดตามตรวจสอบ/ประเมินผล
โครงการ
3.ตรวจสอบภาคสนาม
สถานศึกษา

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ
-ร้อยละ 70 ของสถานศึกษา
ทีเ่ ป็นหน่วยรับตรวจ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับ
ปานกลาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
150,000 เชิงปริมาณ
150,000 1.ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร
และครูที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินด้านบัญชี ในสังกัดเข้า
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การเงินและบัญชี
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในระดับดี เกีย่ วกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
ด้านบัญชี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.- เม.ย. น.ส.ณัฐธภา ชูเย็น
61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๗๑

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.ประชุม ผอ.สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
รอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม /
1.เพื่อผู้บริหารสามารถนา
หน่วย จานวน 6 ครั้ง
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา 2.ประชุม รอง ผอ.สพป/ผอ.กลุ่ม/
ไปขับเคลื่อนในกลุ่มและ
หน่วย จานวน 8 ครั้ง
สถานศึกษา
3.ประชุม รอง ผอ.สพป./ประธาน
2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เครือข่ายสถานศึกษาภาครัฐ
ประสบการณ์ และสร้างความ
จานวน 2 ครั้ง
สัมพันธภาพที่ดี
คุณภาพ
3.เพื่อกากับดูแลส่งเสริม
1.ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีความ
สนับสนุนสถานศึก ษาให้มี
พึงพอใจในระดับดีต่อการประชุม
ความเข้ม แข็ ง
2.สถานศึกษามีความเข้มแข็งใน
การจัดการศึกษา

โครงการ

14 การประชุมผู้บริหาร

ที่
1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุ่ม /หน่วย
2.ประชุม รอง ผอ.สพป./ผอ.
กลุ่ม/หน่วย
3.ประชุม รอง ผอ.สพป. และ
ประธานเครือข่ายสถานศึกษา

กิจกรรม

6,100

15,600

286,200
264,500

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
รอง ผอ.สพป./ ผอ.กลุ่ม /หน่วย
จานวน 3 ครั้ง
2.ประชุม รอง ผอ.สพป./ผอ.
กลุ่ม/หน่วยจานวน 8 ครั้ง
3.ประชุม รอง ผอ.สพป. และ
ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
จานวน 2 ครั้ง
4.ผูเ้ ข้าร่วมประชุมร้อยละ 90
มีความพึงพอใจในระดับดีต่อ
การประชุม
ต.ค.60 ก.ย.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางกัญญ์สพัชญ์
กฤตยานิตย์

ผู้รับผิดชอบ

๗๒

โครงการ

เชิงปริมาณ
-เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบาย จานวน 40 เล่ม
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานการ
บริหารจัดการของ สพป.สข. 2

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
-เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ เชิงคุณภาพ
จุดเน้น สพฐ. ประจาปี
1.สพป.สงขลา เขต 2 มีเอกสาร
งบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.
ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ และ
สามารถรายงาน สพฐ. ได้ทันตาม
กาหนดเวลา
2.สพป.สงขลา เขต 2 มีระดับ
คะแนนผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุกเน้น สพฐ.
เพิ่มสูงขึ้น

15 การติดตามประเมินผลตาม
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

ที่
1.ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
เพื่อทาความเข้าใจเครื่องมือ เอกสาร
รายละเอียดการติดตาม ของ สพฐ.
2.ผูร้ ับผิดชอบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
เพื่อตรวจสอบเอกสารและซักซ้อม
ความเข้าใจเตรียมรับ การติดตาม
เชิงประจักษ์ (Site visit)
4.รับการตรวจติดตามเชิงประจักษ์
(Site visit) จากสานักงานติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐาน
7.สรุปและจัดทาเอกสารรายงานผล
การดาเนินงานตามนโยบายนโยบาย
กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.

กิจกรรม

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
50,600 เชิงปริมาณ
18,550 -เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน เม.ย.- ก.ย. นางสุวรรณี
ก้องสุวรรณคีรี
61
ตามนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 40 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1.สพป.สข. 2 มีเอกสารรายงานผล
18,500 การดาเนินงานตามนโยบาย
กลยุทธ์ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์
และสามารถรายงาน สพฐ. ได้ทัน
ตามกาหนดเวลา
8,550 2.สพป.สงขลา เขต 2 มีระดับ
คะแนนผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุกเน้น สพฐ.
เพิ่มสูงขึ้นจากประจาปี
5,000
งบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณ

๗๓

โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เสนอต่อผู้บริหารในหน่วยงาน/
ส่วนกลาง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความ
ก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และ
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา
2.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษา และจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

16 รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่

กิจกรรม

1.รวบรวมรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
เชิงคุณภาพ
โครงการพิเศษต่าง ๆ
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
รายงานผลการดาเนินงานฯ
มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เสนอต่อผูบ้ ริหารในหน่วยงาน/
และคณะกรรมการกลั่นกรอง
ส่วนกลาง และเผยแพร่
3.ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ส่วน รูปแบบ สรุป และจัดทาร่าง
ราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึง
เอกสารรายงานผลการดาเนินงานฯ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ความสาเร็จของการดาเนินงานใน
5.คณะทางานกลั่นกรอง (ร่าง)
รอบปีที่ผ่านมา
และปรับปรุงรายงานผลการ
2.ผู้บริหารนาผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
6.จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการ
จัดการศึกษา และวางแผนพัฒนา
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เชิงปริมาณ
-เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 300 เล่ม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
89,400 เชิงปริมาณ
1.เอกสารรายงานผล
ส.ค.60 - นางสุวรรณี
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ก.ย.61
ก้องสุวรรณคีรี
พ.ศ. 2561 จานวน 300 เล่ม

เชิงคุณภาพ
1. สพป.สข. เขต 2 มี
เอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงานฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอ
14,500 ต่อผู้บริหารในหน่วยงาน/
ส่วนกลาง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
ให้ส่วนราชการที่เกีย่ วข้องได้รับ
2,900 ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรคและความสาเร็จของการ
ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
72,000 2.ผู้บริหารนาผลการดาเนินงาน
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการและวางแผนพัฒนา
การศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ

งบประมาณ

๗๔

โครงการ

เป้าหมาย

17 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เชิงปริมาณ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร 1.ไวนิล จานวน 12 แผ่น
2.ป้ายบริการประชาสัมพันธ์
จัดการศึกษา
ภายในสานักงาน
วัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ
1.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการ
ผลการดาเนินงานของสานั ก งาน -สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้ น ที่ ส่วนราชการในสังกัด มี ส่ื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
และข่าวสารประโยชน์ทางการ ดาเนินงานและผลงาน และ
ศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ส่วนราชการในสังกัด สร้าง
2.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
มวลชนต่อการมีส่วนร่วมในการ รับทราบก่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ขับเคลื่อนองคาพยพและพลวัตร ความนิยมเลื่อมใสศรัทธาใน
การศึกษาชาติสู่ประชาคมอาเซียน นโยบายการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เชิดชูศักยภาพทรัพยากรด้าน
บุคคลและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ ต่อองค์กรการศึกษา ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ดีต่อองค์กรการศึกษา
3.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ ให้เข้มแข็ง
บริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง

ที่
1.จัดทาไวนิลหน้าสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 1 ครั้ง / เดือน
จานวน 12 แผ่น
2.จัดทาป้ายบริการประชาสัมพันธ์
ภายในสานักงาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
60,000 เชิงคุณภาพ
20,000 -สพป.สงขลา เขต 2
มีส่ือการประชาสัมพันธ์ตาม
จานวนผลผลิตของกิจกรรม
40,000
เชิงคุณภาพ
- สงขลา เขต 2 มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ผลงานสานักงานเขตและส่วน
ราชการในสังกัด สร้างความรู้
ความเข้าใจให้ผเู้ กี่ยวข้อง
รับทราบ ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่น ความนิยมเลื่อมใส
ศรัทธาในนโยบายการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีต่อองค์กร
การศึกษา ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการให้มีความ
เข้มแข็ง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค - ก.ย. 61 นางกัญญ์สพัชญ์
กฤตยานิตย์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๗๕

18

ที่

วัตถุประสงค์
1.เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูล
สารสนเทศของสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัด สามารถ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยผ่าน
โปรแกรมระบบออนไลน์ตาม
ฐานข้อมูลส่วนกลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศกลางของสพป.และ
สถานศึกษาเป็นระบบ รวมทั้งมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เพียงพอในการบริหารจัดการ
3.จัดทาเอกสารสรุปข้อมูล
สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา
2561 เพื่อเผยแพร่และให้
บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนาการจัดทาระบบข้อมูล
สารสนเทศ

โครงการ

เชิงคุณภาพ
1. สพป.สงขลา เขต 2 มีข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน สามารถนาข้อมูลมาใช้
ในในการวางแผน บริหารจัดการ
จัดสรรงบประมาณ ภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.มีข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รายงสนต้น
สังกัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดการจัดสรรงบประมาณ
3.สพป.สงขลา เขต 2 มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศทั้งระดับเขตพื้นที่
และระดับโรงเรียนที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เชื่อถือได้

เชิงปริมาณ
1.เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาได้รับการอบรม
จานวน 127 คน
3.เอกสารสรุปข้อมูลสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา 2561
จานวน 130 เล่ม

เป้าหมาย
1.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศราย
โรงเรียน ประจาปีการศึกษา
2561 DMC,EMLS B_OBEC,
M_OBEC ประจาปีการศึกษา
2561
2. จัดทาเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ประจาปีการศึกษา 2561
จานวน 130 เล่ม

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 100 ของข้อมูล
สารสนเทศ สามารถนาไปใช้
ในการวางแผน บริหารจัดการ
จัดสรรงบประมาณ ภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้อย่างมรประสิทธิภาพ
2.ร้อยละ 100 ของการ
รายงานข้อมูลสารสนเทศสามรถ
รายงานต้นสังกัดเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณ ได้ทันตาม
กาหนดเวลา

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
60,000 เชิงปริมาณ
40,500 1.ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาได้รับ
การอบรมการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศประจาปี 2561
2.สพป.สข.2 มีเอกสารข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษา จานวน
19,500 130 เล่ม
3.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ
สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เพื่อ
บริหารจัดการ

งบประมาณ
ต.ค.60 ก.ย.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางกาลัญญู นฤปิยะกุล

ผู้รับผิดชอบ

๗๖

โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
บริเวณภายนอกและภายใน
สานักงานให้สะอาด ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา
2.เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การทางานและการบริการ
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับ
การใช้บริการก้าวสู่บริการ
ที่เป็นเลิศ

19 ปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์
สานักงานเพื่อรองรับการ
ให้บริการ

ที่

กิจกรรม

1.ประชุมคณะทางานการปรับปรุง
พัฒนาสภาพภูมิทัศน์สานักงาน
รองรับการให้บริการ
2.วางแผน/กาหนดรูปแบบ/จุด
การปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา
สภาพภูมิทัศน์สานักงานเพื่อ
เชิงคุณภาพ
รองรับการให้บริการ
-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.ดาเนินการตามแผนปรับปรุง
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มี ซ่อมแซมพัฒนาเพื่อบริเวณของ
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สานักงานและจัดหาพัสดุในการ
สิ่งแวดล้อม และมีการให้บริการ ให้บริการด้านอาคารสถานที่
ที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
4.ติดตามแก้ไข/รายงานผล
ความสาเร็จ

เชิงปริมาณ
-บุคลากรในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ได้รับการอานวย
ความสะดวกในการใช้ได้รับการ
บริการมีคุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
200,000 เชิงคุณภาพ
10,000 1.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีสภาพภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา น่า
ทางาน น่าดู น่าอยู่
2.สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีห้องรับรองเพื่อให้
190,000 ครู บุคลากร ได้ใช้และรับการ
บริการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค - ส.ค.61 นายประจิม บุญรังษี

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๗๗

โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ
ของบุคลากร สพป.สข.2
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรระหว่าง
เขตพื้นที่การศึกษา
3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก
ความสามัคคี สร้างทีมงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพในหน่วยงาน

20 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สพป.สงขลา เขต 2

ที่

กิจกรรม

เชิงปริมาณ
-บุคลากรใน สพป.สงขลา เขต 2 1.ประชุมวางแผนเตรียมการ
2.ประสาน สพป. ที่มีระบบ
จานวน 40 คน
บริหารจัดการ ได้ดมี ีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
3.นาบุคลากร กลุม่ เป้าหมาย
-บุคลากร สพป.สงขลา เขต 2 แลกเปลีย่ นเรียนรู้ แนวคิด
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ วิธีการ
ประสบการณ์มาพัฒนางานใน
ทางาน ร่วมกับบุคลากรของ
หน้าที่
สพป. อื่น และสามารถนาความรู้ 4.สรุป/รายงานผล
แนวคิด ประสบการณ์ มาพัฒนา
งานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
ดาเนินการ
150,000 เชิงปริมาณ
ก.พ-มีค.61
-ร้อยละ 70 ของบุคลากร
สพป.สงขลา เขต 2 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
135,000 เชิงคุณภาพ
-บุคลากรได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
วิธีการปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคลากรจากเขตพื้นที่
15,000 การศึกษาอื่น และสามารถนา
ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์
มาพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

-สุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี
-นางกัญญ์สพัชญ์
กฤตยานิตย์

ผู้รับผิดชอบ

๗๘

โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๗๙

เสริมสร้างความเข้มแข็งการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อป้องกัน และลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด และอบายมุขใน
สถานศึกษา
๒.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กระบวนการดาเนินงานป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่
เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
๓.เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและ
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม
๔.เพื่อสุม่ ตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา

โครงการ

ที่

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัด สพป.สงขลา เขต ๒ ได้รับ
การคัดกรอง Re-x-rayและเข้าสู่
กระบวนการบาบัดตามนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ในกิจกรรมของ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ผู้ปกครอง มีจิตสานึกร่วมกันใน
การดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ
กลุ่มติด และเฝ้าระวังไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
-นักเรียนชั้น ม. ๑-๓ โรงเรียน
ขยายโอกาส โรงเรียนละ ๓๐ คน
รวม 570 คน

กลยุทธ์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1.ประสานงานขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สานักงาน ป.ป.ส.,สานักงาน กก.๓
บก.ปส.4 ในการสนับสนุนชุด
ทดสอบปัสสาวะ และสนับสนุน
เจ้าหน้าที่
2.จัดทาแผน ปฏิทินออกตรวจ
3.กิจกรรมตรวจปัสสาวะ
4.จัดทาทะเบียนผู้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด
5.แจ้งสถานศึกษา, ประสาน
ผู้ปกครอง,
6.นาเข้าสู่กระบวนการบาบัด/จิต
สังคมบาบัด
7.ติดตามสุ่มตรวจซ้าในรายที่
เกี่ยวข้องยาเสพติด
8.รายงานผลโครงการติดตามผล
การดาเนินงาน

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ
26,000 -ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน
ขยายโอกาส มีความมั่นใจใน
ระบบการคัดกรองและ Re-xray เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ
26,000 เชิงปริมาณ
-ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชาย
ชั้น ม. ๑ – ๓ โรงเรียนขยาย
โอกาส ได้รับการตรวจ
ปัสสาวะ

งบประมาณ
มี.ค.ส.ค.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางศรีวิภา หิรญ
ั สถิตย์

ผู้รับผิดชอบ

๘๐

2

ที่

เป้าหมาย

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด เชิงปริมาณ
และอบายมุข ประจาปี
1.สถานศึกษาทุกโรงเรียน
งบประมาณ ๒๕๖๑
ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอด
วัตถุประสงค์
ยาเสพติดและอบายมุข
๑.เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว 2.คัดเลือกสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ฯ ๓
เขตพื้นที่การศึกษา และจัดให้มี ประเภทคือ ดีเด่นระดับเงิน
มาตรการเสริมแรง สร้างขวัญ ระดับทอง และระดับเพชร
ในสถานศึกษา ๓ ขนาด คือ
และกาลังใจ มอบเกียรติบัตร
ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จานวน
ความดีความชอบให้แก่
๑๐ โรงเรียน
สถานศึกษาดีเด่น
๒.เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม
กระบวนการดาเนินงานป้องกัน เชิงคุณภาพ
-สร้างภูมิคมุ้ กันและสร้างระบบ
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
สถานศึกษาให้มีกระบวนการ
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
ให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และ
๓.เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
ยั่งยืน
รัฐบาลและร่วมแก้ปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม

โครงการ
๑.แจ้งหลักเกณฑ์/คู่มือ/ปฏิทิน
การดาเนินงานโครงการ
๒.เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้อง(ประธาน
เครือข่าย)เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์
และแนวทางการคัดเลือกระดับ
เครือข่าย
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือก
สถานศึกษาสีขาวฯ จานวน ๑ ชุด
๗ คน
๔.ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์/
แนวทาง/อ่านเอกสาร
๕.กิจกรรมออกประเมิน
๖.คณะกรรมการและผู้เกีย่ วข้อง
สรุปผลการประเมิน คัดเลือก
๗.ประกาศผลการคัดเลือกฯ
๘.สรุป/รายงานผลโครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการ
63,000 เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ ๙๐ ของ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
1,900 สถานศึกษาสถานศึกษา สีขาว
ป้องกันยาเสพติด มีความ
พึงพอใจต่อโครงการ
2.สพป.สงขลา เขต ๒ มี
สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น
๓ ขนาด และ ๓ ประเภท

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
59,200 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
1,900 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข มีระบบ
การดาเนินงานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน

งบประมาณ
ต.ค. 60 ก.ย. 61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางศรีวิภา หิรญ
ั สถิตย์

ผู้รับผิดชอบ

๘๑

3

ที่

เป้าหมาย

พัฒนาความเข็มแข็งสภา
นักเรียน

เชิงปริมาณ
1.สภานักเรียนในโรงเรียน
จานวน 127 โรงเรียนมีความรู้
วัตถุประสงค์
ความเข้าใจ สามารถดาเนินงาน
สภานักเรียนได้ตามมาตรฐาน
1.เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมสภานักเรียนได้ตาม และพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานและพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะของเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะของเด็กไทยใน
2.สภานักเรียน จานวน 127
ศตวรรษที่ 21
2.เพื่อสร้างและขยายเครือข่าย โรงเรียน มีความเข้าใจและ
สภานักเรียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถประพฤติปฏิบัตติ นเป็น
3.ส่งเสริมพัฒนาแกนนาในการ คนดี รักสถาบันชาติ ศาสนา
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่าง
ทั้งภายในและภายนอกสานักงาน ที่ดีมุ่งกระทาความดีเพื่อตอบ
แทนบุญคุณแผ่นดิน
เขตพื้นที่การศึกษา
4.ส่งเสริมพัฒนาสภานักเรียนสู่ 3.สภานักเรียนโรงเรียน จานวน
127 โรงเรียน มีเครือข่ายการ
ความเป็นเลิศ
ทางาน
4.วิทยากรแกนนาประจาเครือข่าย
จานวน 45 คน ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน
5. มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อย
กว่า 1 โรงเรียน

โครงการ
1.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานสภานักเรียน ประจาปี
2561
2.ประชุมบรรณาธิการกิจเอกสาร
"แผนการดาเนินงานสภานักเรียน
ประจาปี 2561-2564"
3.ประชุมอบรมวิทยากรแกนนา
สภานักเรียนประจาเครือข่าย
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรม
สภานักเรียนในสถานศึกษา"
ของ สพป.สงขลา เขต 2
5.ประเมินคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน ประจาปี
2561

กิจกรรม

7,840

111,910

26,110

2,070

150,000
2070

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมสภา
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และมีภาคีเครือข่าย
สภานักเรียนในการดาเนินงาน
2.มีวิทยากรประจาเครือข่าย
ในการดาเนินงานสภานักเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของสภา
นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถดาเนิน
กิจกรรมสภานักเรียนตาม
คุณลักษณะของเด็กไทย
ศตวรรษที่ 21 และการ
ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อตอบ
แทนคุณแผ่นดิน
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมวิทยากรเครือข่าย
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เป็นพี่เลี้ยงประจาเครือข่ายได้
3.ศูนย์การจัดประชุมฯ แต่ละ
อาเภอ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภา
นักเรียน ผ่านเพจเฟสบุ๊ค
พ.ย. 60 ส.ค.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

น.ส.วินิจ ชัยหาญ

ผู้รับผิดชอบ

๘๒

ที่

โครงการ

เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมสภา
นักเรียนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
2.มีภาคีเครือข่ายสภานักเรียน
ในการดาเนินงาน
3.มีวิทยากรแกนนาประจา
เครือข่ายในการดาเนินงานสภา
นักเรียน
4.สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
กิจกรรมสภานักเรียนตามเกณฑ์
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน
5.เป็นแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรม
สภานักเรียนให้กับสถานศึกษา
และผูส้ นใจ

6. ผู้ดูแลเพจเฟสบุ๊คสภานักเรียน
ประจาศูนย์ของแต่ละอาเภอ ได้รับ
การพัฒนาให้เผยแพร่กิจกรรมสภา
นักเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ออกสู่
สาธารณชน

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
3.สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
กิจกรรมสภานักเรียนตาม
เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน
4.เป็นแหล่งเรียนรู้ในกิจกรรม
สภานักเรียนให้กับสถานศึกษา
และผูส้ นใจ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๘๓

การจัดการเรียนรู้ "บูรณาการ
ศาสตร์พระราชา"

4

เชิงปริมาณ
-ข้าราชการครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดทุกโรง จานวน 140
คน

เป้าหมาย

กิจกรรม

1.ประชุมปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้บรู ณาการหลักปรัชญาของ
วัตถุประสงค์
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ประชุมปฏิบัติการการจัดการ
1.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
เรียนรูผ้ ่านกระบวนการทาง
เสริมศักยภาพครู ให้น้อมนา
ประวัติศาสตร์
ศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับหลัก
เชิ
ง
คุ
ณ
ภาพ
3.คัดเลือกสถานศึกษาที่มีกิจกรรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.ครู
ไ
ด้
ร
บ
ั
การพั
ฒ
นาให้
ม
ค
ี
วามรู
้
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย
การเรียนรู้การพัฒนาตามแนว
ความสามารถในการออกแบบ
12 ประการ
พระราชดาริ และหลักการ
การจั
ด
การเรี
ย
นรู
้
ควบคู
ก
่
ั
บ
การ
ทางาน มาใช้ในกระบวนการ
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จัดการเรียนรู้
2.เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนใน ของนักเรียนอย่างยั่งยืน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 2.ผู้บริหาร ได้รับการเสริมสร้าง
ให้มีความรู้ ความตระหนัก
ผ่านกระบวนการ/เทคนิคการ
และน้อมนาหลักการทรงงานมา
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ ใช้ในการดาเนินชีวิตและการ
ดาเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบาย ทางาน
ค่านิยม 12 ประการ นาสู่การ 3.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็น คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ มีทักษะกระบวนการ
รูปธรรม
คิด มีคุณธรรม จริยธรรม ดารง
ตนตามค่านิยม 12 ประการ
มีทักษะในการดาเนินชีวิตและ
ช่วยเหลือสังคมได้

โครงการ

ที่

36,000

130,425

232,625
66,200

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่มีการบูรณาการ
"ศาสตร์พระราชา" มาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
1.ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ทักษะในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูผ้ ่าน
กระบวนการ/เทคนิคการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
3.โรงเรียน มีกระบวนการ
ส่งเสริม/มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. - ส.ค. นางดลพรรณ ทองแดง
61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๘๔

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือ ประจาปี 2561
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของพระมหาธีรราช
เจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ
2.ให้กาเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
3.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่นกั เรียนด้วย
กระบวนการลูกเสือ

โครงการ

ที่

เชิงคุณภาพ
1.ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กากับ
ลูกเสือ ผู้อานวยการกองลูกเสือ
โรงเรียน มีความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
2.ลูกเสือ เนตรนารี มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม เห็นความสาคัญและ
ประโยชน์ต่อการเป็นสมาชิก
ลูกเสือ เนตรนารี

เชิงปริมาณ
-ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กากับ
ลูกเสือ ผู้อานวยการกองลูกเสือ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2

4.โรงเรียน มีกระบวนการ
ส่งเสริม/มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนดี

เป้าหมาย

1.ประชุมประธานเครือข่ายและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน/
มอบหมายภารกิจในการจัดงาน/
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ
2.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 100 ของกอง
ลูกเสือโรงเรียนในสังกัด มีการ
จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว องค์ประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
2.ผูเ้ ข้าร่วมงานวันคล้ายวัน
สถาปนาฯ มีความพึงพอใจมาก

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรของคนไทย 12
ประการ
132,000 เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 100 ของเครือข่ายมี
การส่งกองลูกเสือเข้าร่วมงาน
วันสถาปนาฯ
2.ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
132,000 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ
เนตรารี เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1,500 คน

งบประมาณ

ม.ย.-ก.ค.
61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางธนัญญาณ์ เกดุแก้ว

ผู้รับผิดชอบ

๘๕

6

ที่

เป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เชิงปริมาณ
ปฐมวัย
1.อบรมพัฒนาครูปฐมวัยในการ
จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
วัตถุประสงค์
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
1.เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้กับ
ทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน
ในสังกัด 125 โรง ๆ ละ 1 คน
อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับ 2.โรงเรียนขอรับการประเมิน
เพื่อรับตราพระราชทาน "บ้าน
วัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
2.เพื่อปลูกฝังทักษะ
ไทย" ประจาปีการศึกษา 2560
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จานวน 63 โรงเรียน
และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียนระดับปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
3.เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
ดาเนินงานในการขอรับการ
1.ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ความเข้าใจในการจัด
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ประเทศไทย" ของโรงเรียน
พัฒนาการของผู้เรียนในระดับ
ประจาปีการศึกษา 2560
ปฐมวัย
4.เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อม 2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตาม
ในการขอรับการประเมินเพื่อรับ วัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตราพระราชทาน "บ้าน
ปฐมวัย
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
3.การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ไทย" ประจาปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนาคุณภาพ

โครงการ
1.ประชุมออนไลน์ การขอรับการ
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2560
2.การประชุมตรวจเอกสารการ
ขอรับการประเมินเพื่อรับตรา
พระราชทาน "บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย" ปีการศึกษา 2560
3.การอบรมเชิงปฏิบตั ิการขยาย
ผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย
4.อบรมเชิงปฏิบัติการนาร่อง
"การจัดประสบการณ์ทสี่ ่งเสริม
กระบวนการคิดสาหรับเด็ก
ปฐมวัย"
5.นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
เชิงปริมาณ
ก.พ. - ก.ย. นางชนิกา ดวงจักร์
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
61
ระดับก่อนประถมศึกษามี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม สติปญ
ั ญา
และพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น
2.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ปลูกฝังทักษะ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
4,200 และสติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัยและเรียนอย่าง
มีความสุข
2. เด็กปฐมวัยมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

52,700

82,200

5,700

160,000
15,200

งบประมาณ

๘๖
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เป้าหมาย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เชิงปริมาณ
พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ ๑.อบรมครูปฐมวัยในเรื่อง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑๒๕ โรง ๆ
ละ ๑ คน
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ความเข้าใจ ในหลักสูตร
สถานศึกษามีการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่
๒๕๖๐ นาไปสู่การจัด
สอดคล้องกับหลักสูตร
ประสบการณ์ให้กับผูเ้ รียนได้
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
อย่างมีคุณภาพ
๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิด
๒.เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนา ประสิทธิภาพ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
เชิงคุณภาพ
๑.ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ให้กับผู้เรียนตามแนวหลักสูตร
พุทธศักราช ๒๕๖๐
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้อย่างมีระสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบตั ิ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ
-อบรม “โครงการหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา”ให้กับครู
ปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนที่
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย) จานวน
๑๒๕ โรงเรียนฯ ละ ๑ คน

กิจกรรม

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
60,000 เชิงปริมาณ
มี.ค.61 นางชนิกา ดวงจักร์
60,000 ๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
ปฐมวัยที่เข้าร่วมอบรมมี
และคณะ
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษามีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1.ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒.โรงเรียนนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบตั ิ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ

๘๗

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการนามาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สู่การปฏิบัติ
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เชิงปริมาณ
-ครูวิชาการ 127 โรงเรียน ๆ
ละ 1 คน

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
-ครูวิชาการมีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถขยายผลการนา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ครูวิชาการมีความรู้
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
ความเข้าใจสามารถนามาตรฐาน เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุม่
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติและ
วิทยาศาสตร์ และสาระการ
นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรได้
เรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) สู่การปฏิบัติ

โครงการ

ที่
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีสมรรถนะ
คุณลักษณะสอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดการปรับปรุง
หลักสูตรกลุ่มสาระฯ เป้าหมาย

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
60,000 เชิงปริมาณ
ก.พ.-พ.ค. นางนภวรรณ
2,660 1.ร้อยละของครูวิชาการ
61
สุวรรณประสม
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
57,340 ขยายผลการนามาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สู่การปฏิบัติและนิเทศติดตาม
การใช้หลักสูตรได้
2.ความพึงพอใจของครู
วิชาการที่เข้ารับการประชุม
ชี้แจงฯ
งบประมาณ

๘๘

เชิงปริมาณ
-ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนในสังกัด 127
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน จานวน
127 คน
เชิงคุณภาพ
-ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Apporch)

อบรมเชิงปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communucative Apporch)

9

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 100 ครูผรู้ ับผิดชอบ
นาส่งข้อมูลด้วยระบบ
SchoolMis ของสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา
วัตถุประสงค์
2.ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและ
1.เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการ
เรื่อง การนาส่งข้อมูลด้วยระบบ ประเมินผลของสถานศึกษามี
School Mis ให้กับครูผู้รับผิดชอบ ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
ระบบการวัดและประเมินผลที่มี
ของถานศึกษาในสังกัด จานวน
คุณภาพและมาตรฐาน
127 โรง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษ
มีความรู้ ความเข้าใจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Apporch)
2.เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามแนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Apporch)
10 การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลให้มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานนาไปสู่การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน

เป้าหมาย

โครงการ

ที่

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการนาส่ง
ข้อมูลด้วย ระบบ School Mis
โรงเรียนละ 1 คน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวัดผลฯ
เรื่อง การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลที่มี่คุณภาพและมาตรฐาน
3.นิเทศ ติดตาม การดาเนินงาน
การวัดและประเมินผลในระดับ
สถานศึกษา จานวน 127 โรงเรียน

1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการจัดอบรม
2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร

กิจกรรม

97,000 เชิงปริมาณ
33,700 1.ครูรับผิดชอบนาส่งข้อมูล
ด้วยระบบ School Mis ของ
สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการ
63,300 พัฒนา ร้อยละ 100
2.ครูวดั ผลฯของสถานศึกษา
ในสังกัดได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100

พ.ค.61

น.ส.ชนิสา คชาทอง

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
150,000 เชิงปริมาณ
3,420 1.ร้อยละของครูผู้สอน
มี.ค.-ก.ย. นางนภวรรณ
ภาษาอังกฤษที่มีความรู้ ความ
สุวรรณประสม
61
เข้
า
ใจ
สามารถจั
ด
กิ
จ
รรมการ
146,580
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร(Communicative
APPorch)
2.ความพึงพอใจของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ
เชิงคุณภาพ
-นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (ฟัง พูด และเขียน) ได้

งบประมาณ

๘๙

ที่

3.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการ
นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
การวัดและประเมินผลใน
ระดับสถานศึกษา

2.เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการครู
รับผิดชอบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา
เรื่องการพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลทีม่ ีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 127 โรง
3.เพื่อนิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานการวัดและ
ประเมินผลในระดับสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด จานวน
127 โรง

เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้รับผิดชอบการนาส่ง
ข้อมูลด้วยระบบ School Mis
ของสถานศึกษาในสังกัดมี
ความรู้ ความเข้าใจ และนาส่ง
ข้อมูลด้วยระบบ School Mis
ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
2. ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาใน
สังกัดได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เรื่อง ระบบการวัดและ
ประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานส่งผลให้ผเู้ รียนมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
3. สถานศึกษาในสังกัดได้รับ
การนิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานการวัดและ
ประเมินผลในระดับ
สถานศึกษาได้รับการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ
1.ครูรับผิดชอบนาส่งข้อมูล
ด้วยระบบ School Mis ของ
สถานศึกษาในสังกัดนาส่ง
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2.ครูวดั ผลฯของสถานศึกษา
ในสังกัดได้รับการพัฒนาส่งผล
ให้การดาเนินวัดและ
ประเมินผลมีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานยิ่งขึ้น
3.สถานศึกษาในสังกัด ได้รับ
การนิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานส่งผลให้มีการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
3.สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ
100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๙๐

โครงการ

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อประเมินความสามารถ ใน
การอ่าน และเขียนของนักเรียน
ชั้น ๑ – ๖
๒.เพื่อนิเทศติดตามการ
ดาเนินงานพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน เขียนของนักเรียน
ในสถานศึกษา

11 ประเมินความสามารถในการ
อ่าน และเขียนของนักเรียน

ที่

เชิงคุณภาพ
๑.ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียน
ชั้น ๑-๖ และ ม. ๑–๓ มีผล
การประเมินความสามารถ
ในการอ่าน และเขียน สูงกว่า
ระดับปรับปรุง
๒.สถานศึกษาทุกแห่งการ
พัฒนาความสามารถในการ
อ่าน เขียนของนักเรียน

เป้าหมาย
๑.นักเรียนชั้น ๑-๖ และ
ม. ๑–๓ ทุกคน ได้รับการ
ประเมินความสามารถในการ
อ่านและเขียน ภาคเรียนละ
๒ ครั้ง
๒.สถานศึกษาทุกแห่งได้รบั
การนิเทศติดตามการ
ดาเนินงานพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน
เขียนของนักเรียน อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

เป้าหมาย
๑.กิจกรรมประเมินความสามารถใน
การอ่าน เขียนของนักเรียนชั้น
ป.๑- ๖ และ ม.๑ – ๓
2.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
3.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ

กิจกรรม

38,100
5,000

105,460
62,360

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
๑.ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียน
ชั้น ป. ๑–๖ และ ม. ๑ – ๓ มี
ผลการประเมิน ความสามารถ
ในการอ่าน และเขียน สูงกว่า
ระดับปรับปรุง
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน
กลุม่ เป้าหมายได้รับ การนิเทศ
ติดตามการดาเนินงานพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน
เขียนของนักเรียน
ต.ค.60 ก.ย.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางสาวศิริเพ็ญ
เพชรรันตน์

ผู้รับผิดชอบ

๙๑

เป้าหมาย

กิจกรรม

13 พัฒนาการส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน เชิงปริมาณ
และห้องสมุดมีชีวิตอย่างยั่งยืน 1.ร้อยละ 100 ของครู
บรรณารักษ์/ครูผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
1.เพื่อจัดประชุมสัมมนา
อ่านได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การดาเนินงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่องการ
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน และ
ดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการ
ห้องสมุดมีชีวิตที่ประสบ
อ่าน และห้องสมุดมีชีวิตที่
ความสาเร็จ ของสถานศึกษา
ประสบความสาเร็จ
ในสังกัด จานวน 127 โรง

1.การประชุมสัมมนาครู
บรรณารักษ์/ครูรับผิดชอบกิจกรรม
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่านฯ
โรงเรียนละ 1 คน
2.กิจกรรมประกวดรักการอ่านยอด
เยี่ยม ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียน ฯ

เชิงปริมาณ
๑.พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย
-ครูผู้สอนภาษาไทยของ
สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียน ๒.สรุป/รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
ละ ๑ คน ทุกโรงเรียน ได้รบั
-เพื่อพัฒนาครูผสู้ อนภาษาไทยให้มี การพัฒนา
ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน และ เชิงคุณภาพ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อ -ครูผู้สอนภาษาไทย มีความรู้
ทักษะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ปัญหา การอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น การเรียนการสอน และการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
ประถมศึกษา
ปัญหาการอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา

โครงการ

12 เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและ
เขียนภาษาไทย

ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
190,000 เชิงปริมาณ
๑๘๖,๐๐๐ -ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผสู้ อน
4,000 ภาษาไทย เข้ารับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน เพือ่ ปัญหา
การอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา

เชิงคุณภาพ
-ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผสู้ อน
ภาษาไทย ที่มีความรู้ ทักษะ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน เพื่อปัญหา
การอ่าน และการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
76,000 เชิงปริมาณ
52,570 1.ครูบรรณารักษ์/ครูส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100
2.สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ
100 จัดกิจกรรมส่งเสริม
23,430 นิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค 60.ก.ย.61

นางสาวชนิสา คชาทอง

ก.พ. - ก.ย. นางสาวศิริเพ็ญ
61
เพชรรัตน์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๙๒

ที่

2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกัดได้เข้าร่วมประกวด
กิจกรรมรักการอ่านยอดเยี่ยม
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการบูรณาการการอ่านในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
4.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับการนิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน และห้องสมุดมีชีวิตอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

2.เพื่อส่งเสริมการจัดประกวด
กิจกรรมรักการอ่านของผู้บริหาร
ครูผสู้ อนนักเรียน และ ห้องสมุด
รักการอ่านของสถานศึกษาใน
สังกัด จานวน 127 โรง
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
บูรณาการการอ่านในทุกกลุม่ สาระ
การเรียนรู้ ให้กับสถานศึกษา
ในสังกัด จานวน 127 โรง
4.เพื่อนิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ทุกโรง

เชิงคุณภาพ
1.ครูบรรณารักษ์/ครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านได้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการดาเนินงานส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน และห้องสมุด
มีชีวิตที่ประสบความสาเร็จ
2. สถานศึกษาในสังกัดได้เข้า
ร่วมประกวดกิจกรรมรักการ
อ่านยอดเยี่ยม ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

เป้าหมาย

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ
1.ครูบรรณารักษ์/ครูส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักการ
อ่านและห้องสมุดมีชีวิตได้มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่านเพิม่ ขึ้น
2.สถานศึกษาในสังกัดจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านได้มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง และยั่งยืน
3.สถานศึกษาในสังกัด ได้รับ
การนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
ส่งผลให้มีการพัฒนาการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
3.สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ
100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม
การดาเนินงานอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๙๓

14

ที่

เป้าหมาย

3.สถานศึกษาในสังกัด
มีการบูรณาการการอ่านในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ่งผลให้
นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน
เพิ่มขึ้น
4.สถานศึกษาในสังกัด ได้รับ
การนิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน และห้องสมุดมีชีวิตส่งผล
ให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เชิงปริมาณ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
1.โรงเรียน 15 โรงเรียน
STEM Education
2.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มคี วามรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ จานวน 45 คน
สอนโดยใช้ STEM Education
2.เพื่อพัฒนาให้มีความสามารถใน เชิงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
1.ครูผู้สอนมีความรู้ ความ
STEM Education
เข้าใจในการจัดการเรียนการ
3.เพื่อนิเทศ ติดตามผลการนา
สอนโดยใช้ STEM Education
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2.นักเรียนเห็นความสาคัญและ
ของครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ STEM Education ได้

โครงการ

1.ประชุมเตรียมการวิทยากร
2.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ STEM
Education
3.นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ

เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอน มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ STEM
Education

80,000 เชิงปริมาณ
3,800 1.ครูผู้สอน จานวน 60 คน
76,200 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

งบประมาณ

มี.ค.-ก.ย.
61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางพิมพ์พันธ์
เฮ่งประดิษฐ์

ผู้รับผิดชอบ

๙๔

โครงการ

3. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้เกีย่ วกับงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถ
นาไปพัฒนางานของตนเองได้
4. นักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้เป็นตัวแทน
ของสานักงานเขตฯ เข้าร่วม
แข่งขันในระดับภูมภิ าคและ
ระดับประเทศ

เป้าหมาย

15 เรียงร้อยถ้อยความ สู่ความรักชาติ เชิงปริมาณ
-เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนเขียน
รักถิ่นแผ่นดินเกิด
เรียงความเกี่ยวกับ "การ
วัตถุประสงค์
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย :
-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเขียน
ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่น
เรียงความเกี่ยวกับ "การเรียนรู้
แผนดินเกิด"
ประวัติศาสตร์ชาติไทย: ปลูกฝัง
ความรักชาติ รักถิ่นแผนดินเกิด" เชิงคุณภาพ
-นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
และมีความตระหนักในการ
รักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด

ที่

1.คัดเลือกผลงานการเขียน
เรียงความของนักเรียน ชั้น ป.1- ม.3
2.สรุป/รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ

เชิงคุณภาพ
-ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และมี
ความตระหนักในการรักชาติ
รักถิ่นแผ่นดินเกิด

26,640 เชิงปริมาณ
26,640 -ร้อยละ 100 ของนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการเขียน
เรียงความเกี่ยวกับ "การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย :
ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่น
แผ่นดินเกิด"

งบประมาณ

พ.ย.60 ก.ย.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางสาวศิริเพ็ญ
เพชรรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

๙๕

โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของเครือข่าย
สถานศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในระดับเครือข่าย
สถานศึกษา

16 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET ของเครือข่ายสถานศึกษา

ที่

กิจกรรม

เชิงปริมาณ
-นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 -จัดเข้าค่ายวิชาการนักเรียนชั้น
และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 5
2.ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
เครือข่าย สูงขึ้นร้อยละ 5

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
150,000 เชิงปริมาณ
150,000 -เครือข่ายสถานศึกษา
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพ 15 เครือข่าย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. - ก.ย. นางพิมพ์พันธ์
61
เฮ่งประดิษฐ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๙๖

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
สามารถนาเครื่องมือ PLC ไปใช้
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ 2.โรงเรียน ครู มีผลงานเด่นในการ
ทบทวนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
เจตคติทดี่ ีต่อนโยบายและการนา
การจัดการเรียนการสอนสามารถ
เครื่องมือ PLC สู่การฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืนให้กับครู สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่มีระสิทธิภาพอย่างน้อย
และบุคลากรทางการศึกษา
2.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด กลุ่ม/ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
หน่วยสามารถนาเครื่องมือ PLC ไปสู่ 3.ร้อยละ 85 ของครูและ
การพัฒนาสร้างคุณภาพการจัดการ บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
3.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ สารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยผ่านระบบ TEPE Online
การมีเจตคติที่ดตี ่อระบบ TEPE
Online และสามารถเข้าระบบ
เชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาตนเองตามความ
1.ครูผู้สอนมีทักษะและมีความ
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพในการรังสรรค์
สร้างพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูส้ ู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และประชาชนมีความเชื่อมั่น
ศรัทธา

โครงการ

17 การพัฒนาครูด้วยการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา
ที่เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน

ที่

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
แนวคิดเพื่อวางแผน กาหนดวิธีการ
ขับเคลื่อน PLC สู่เป้าหมาย
ที่กาหนด ให้กับคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ฯ จานวน 20 คน
หลักสูตร 1 วัน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กระตุ้นทักษะการใช้เครื่องมือ
PLCในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ให้กับผู้บริหาร
โรงเรียนและครูวิชาการในสังกัด
จานวน 260 คน
3.การสาธิตการสอน นิเทศ
แนะนา และ Coach เพื่อสร้าง
คุณภาพการจัดการเรียนรูส้ ู่
เป้าหมาย โดยทีมขับเคลื่อน 5
อาเภอ ๆ ละ 3 โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายและ คณะกรรมการ
130 คน
4.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
เพื่อสรุปวิเคราะห์ผลการเนินงาน
และรายงานผลการดาเนินงาน

กิจกรรม

5,380

28,200

101,100

140,000
5,320

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
เชิงปริมาณ
พ.ค.- ส.ค. นางกชนิกา วงศ์วรนุช
1.ผู้บริหารโรงเรียน ครูมี
และคณะ
61
ความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติ
ที่ดีต่อนโยบายการใช้เครื่องมือ
PLC ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.สพป.สข. 2 มีคู่มือแนว
ทางการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC เพื่อใช้ใน
การขับเคลือ่ นการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ
3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การ Coach ครูกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 3 ครั้ง
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ความเช้าใจและมี
เจตคติทดี่ ีต่อการพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ TEPE Online

๙๗

ที่

โครงการ

2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน สามารถนาเครื่องมือ
PLC สู่การขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์และมีผลการ
ดาเนินงานที่มีคณ
ุ ภาพ

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
ดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนมีทีมงานคุณภาพ
ในการร่วมคิด ร่วมทบทวน
ปรับปรุงพัฒนาสร้างคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียน
มีความสุขและมีคุณภาพตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
2.โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ
3.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างเหมาะสมตรงกับ
สภาพความต้องการและ
นามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสร้างคุณภาพงานได้
อย่างมีประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ

๙๘

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
-ครูผู้ช่วยทั้งหมด 45 ราย/ครู
วิทย์คณิตย์ จานวน 22 ราย /
วัตถุประสงค์
พนักงานราชการครูผู้สอน 62
ราย และพนักงานอิสลามศึกษา
1.เพื่อให้ครูผู้ช่วย/บุคลากร
23 ราย/พี่เลี้ยงเด็กพิการ 42
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์/
ราย/ครูขั้นวิกฤติ 33 ราย และ
พนักงานครูผู้สอน/พนักงาน
ลูกจ้างสอนที่ ร.ร.จ้างด้วยงบ ฯ
อิสลามศึกษา/ลูกจ้างครูผู้สอน
ซึ่งเป็นกลุม่ เป้าหมาย มีความรู้ความ โรงเรียน 20 รายรวมทั้งสิ้น 247
เข้าใจและการมีเจตคติที่ดตี ่อความ ราย ได้รับการพัฒนาเสริม
เป็นครู และสามารถประพฤติปฏิบัติ สมรรถนะเพื่อความเป็นครูมือ
ตนอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรม
อาชีพสามารถตอบสนองการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค
2.เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายได้
ประเทศไทย 4.0
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ รับทราบ
เชิงคุณภาพ
ประสบการณ์ตรงจากครูพเี่ ลีย้ งที่มี
1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ประสบการณ์เพื่อนาองค์ความรูส้ ู่ มีทักษะและมีความเป็นมืออาชีพ
การทบทวน ปรับปรุงพัฒนาสร้าง ในการรังสรรค์สร้างพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูส้ ู่มาตรฐาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับและประชาชนมี
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้พบปะ ความเชื่อมั่นศรัทธา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ พร้อมสร้างภาคี 2.โรงเรียน สานักงานมีทรัพยากร
เครือข่ายเพื่อเป็นทีมงานคุณภาพ ที่มีคุณภาพที่สร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์พัฒนางาน
พัฒนาการจัดการศึกษาได้
บรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

โครงการ

18 การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู
มืออาชีพในประชาคมอาเซียน

ที่
1.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานในโครงการฝึกอบรม ฯ
เพื่อศึกษารายละเอียด กาหนด
สาระหลักสูตร จัดทาเอกสาร
ประสานงานผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุผลตาม
เป้าหมาย
2.จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรที่
กาหนด ให้เวลา 2วันโดยแบ่งเป็น
2 รุ่นจากมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน
247 คนคณะทางานและทีม
วิทยากร 12 คนรวม 259 คน
3.สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
120,000 เชิงปริมาณ
1.เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจและการมี
เจตคติทดี่ ีต่อความเป็นครู
และสามารถประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในหลักคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
120,000 2.เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ รับทราบ
ประสบการณ์ตรงจากครูพี่
เลี้ยงที่มีประสบการณ์เพื่อนา
องค์ความรู้สู่การทบทวน
ปรับปรุงพัฒนาสร้างคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อ
เป็นทีมงานคุณภาพในการ
สร้างสรรค์พัฒนางาน
งบประมาณ
ม.ค.-ก.ย.
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางกชนิกา วงศ์วรนุช
และคณะ

ผู้รับผิดชอบ

๙๙

โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพ เสริมสมรรถนะ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนเก่ง
คนดี มีคุณภาพและคุณธรรม ด้วย
การใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
2.เพื่อยกย่องชูเกียรติ สร้างเสริม
บารุงขวัญ กาลังใจให้กับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พร้อมเวที
นาเสนอ ผลงานเด่นเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยความต่อยอดขยายผล
การพัฒนาคุณภาพ
3.เพื่อตอบสนองนโยบายกิจกรรม
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า
สพฐ. (OBEC AWARDS) และการ
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรบุคคล
สร้างสรรค์ผ ลงานเด่ น ให้ เ ป็ น ที่
ประจั ก ษ์ และยอมรับในสังคม

19 ครูดศี รีสงขลา 2 สูก่ ารประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC
AWARDS) ครั้งที่ 4

ที่

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจและมีทัศนคติที่ดีใน
กิจกรรม “ครูดีศรีสงขลา 2”
2.ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นครูดีศรีสงขลา 2
ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
สมรรถนะในการจัดทาผลงาน
และการนาผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)
3.ร้อยละ 100 ของครูดีศรี
สงขลา 2 ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เสริมสร้างบารุงขวัญ
กาลังใจ และมีเวทีนาเสนอ
ผลงานเด่นเพื่อนาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.ร้อยละ 50 ของผู้ได้รับการ
คัดเลือก เป็นครูดีศรีสงขลา 2
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับภาคใต้เข้าร่วมการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ในระดับประเทศ

เป้าหมาย
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
2.จัดส่งเอกสารให้กับเจ้าภาพ
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.เข้าร่วมการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคใต้
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.จัดทาเอกสาร “108 วิธีคิด
พิชิตคุณภาพ” เพื่อเผยแพร่
ผลงานเด่น
5.เข้าร่วมการประกวดใน
ระดับชาติ ณ จังหวัดนครนายก
6.ยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการ
มอบเกียรติบัตรให้กับผูไ้ ด้รับการ
คัดเลือกในวันประชุมผู้บริหาร

กิจกรรม

700

128,200

21,600

46,800

14,320

242,970
31,350

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 95 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ดีในกิจกรรม
“ครูดีศรีสงขลา 2”
2.ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับ
การส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะ
ในการจัดทาผลงาน และการ
นาเสนอผลงานที่มีระสิทธิภาพ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.
3.ร้อยละ 100 ของครูดีศรี
สงขลา 2 ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างบารุง
ขวัญกาลังใจ และมีเวที
นาเสนอผลงานเด่ น เพื่ อ
นาเสนอแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เติ ม เต็ ม ประสบการณ์
4.ร้อยละ 50 ของผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นครูดีศรีสงขลา 2
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับภาคใต้สู่การเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ในระดับภาคใต้
พ.ย.60 –
มี.ค. 61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางกชนิกา วงศ์วรนุช
และคณะ

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๐

ที่

โครงการ

เชิงคุณภาพ
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติทดี่ ีต่อการจัด
กิจกรรมครูดีศรีสงขลา 2
มีความตื่นตัวในความมุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพงานการจัดการ
เรียนรู้ และตระหนักในบทบาท
หน้าที่ทสี่ าคัญในการพัฒนาสร้าง
คุณภาพการจัดการศึกษาให้
บรรลุผล
2.ครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง มีผลงานเด่นเป็นที่
ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และสามารถเป็นต้นแบบ
ที่ดีด้วยการจัดแสดง
นิทรรศการนาเสนอผลงาน
เด่น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ่อยอดขยาย
ผลในเวทีระดับๆ ได้เป็นอย่างดี

5.ร้อยละ 50 ของผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ในระดับประเทศ

เป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1.ครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดกิจกรรมครูดีศรีสงขลา 2
มีความตื่นตัวในความมุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพงานการจัดการ
เรียนรู้ และตระหนักในบทบาท
หน้าที่ที่สาคัญในการพัฒนา
สร้างคุณภาพการจัดการศึกษา
2.ครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างมีผลงานเด่นเป็นที่
ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และสามารถเป็นต้นแบบ
ที่ดีด้วยการจัดแสดง
นิทรรศการนาเสนอผลงาน
เด่น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ่อยอด
ขยายผลในเวทีระดับต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๑

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
-ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้าง ผู้ปฏิบตั ิงานใน
วัตถุประสงค์
สังกัดทุกคน
1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เชิงคุณภาพ
และเจตคติทดี่ ีต่อนโยบายและ
1.ครูและบุคลากรทางการ
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดมี
คุณภาพการจัดการศึกษาของต้น
สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี
สังกัดเพื่อให้สามารถดาเนินงาน
มีการดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ความสุขตามหลักโภชนาการ
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ ที่ดีและมีสุนทรียภาพชีวิตที่ดี
ศึกษา ลูกจ้าง มีความสุข ในการ ในการดารงชีวิตและปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้ จนเป็นต้นแบบทีด่ ี เป็นที่
เชื่อมั่นศรัทธาให้กับสังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ผลการดาเนินงานของ
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้วยการ
สพป.สข. 2 โรงเรียนในสังกัด
สร้างความรู้ ความเข้าใจและ
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
เสริมเจตคติที่ดีในการดูแล
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และหลัก เป็นที่ประจักษ์
โภชนาการที่ดี ตลอดจนการมี
สุนทรียภาพของชีวิตและการ
ทางานอย่างมีความสุขเพื่อเป็น
ต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนและ
ชุมชน

โครงการ

20 การสร้างความสุขในการทางาน
ด้วย Happy Workplace

ที่
1.การชี้แจง แจ้งรายละเอียดของ
นโยบาย กระบวนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานที่กระจ่าง เป็นประจาใน
ทุกเดือน
2.การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการการใช้งบประมาณ
เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ โปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้และเกิดความ
คุ้มค่าต่อต้นทุนผลิตภาครัฐ
3.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีและการสุขภาพใจที่ดี
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม
สุขภาพกายและใจให้เข้มแข็งเพื่อ
ความสาเร็จของงาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
90,000 เชิงปริมาณ
1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
และเจตคติทดี่ ีต่อนโยบายและ
กระบวนการขับเคลื่อนการการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของต้นสังกัดเพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้าง มีความสุข ใน
การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.บุคลากรด้วยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและเสริมเจต
90,000 คติที่ดีในการดูแลสุขภาพกาย
สุขภาพจิต และหลัก
โภชนาการที่ดี ตลอดจนการมี
สุนทรียภาพของชีวิตและ
การทางานอย่างมีความสุข
เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
นักเรียนและชุมชน
งบประมาณ
ต.ค.60 –
เม.ย.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางกชนิกา วงศ์วรนุช
และคณะ

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๒

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.อบรมเจ้าหน้าที่ธรุ การ
โรงเรียน จานวน 62 คน
วัตถุประสงค์
ครู/ผูบ้ ริหาร จานวน 15 คน
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มใน
เข้าใจ รูปแบบ ภาษา และเนื้อหา สพป. สข. 2 จานวน 7 คน
ในการเขียนจัดทาหนังสือราชการ
2.เพื่อปรับปรุงแก้ไขหนังสือ
เชิงคุณภาพ
ราชการให้ถูกต้องในด้านรูปแบบ ผู้ปฏิบตั ิงานธุรการในสพป.สข.2
ภาษา และเนื้อหา ตามระเบียบ
ในสถานศึกษาได้รับการฝึก
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน อบรมพัฒนาเพื่อเสริมทักษะ
สารบรรณพ.ศ.2526 และที่แก้ไข ให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ มี
เพิ่มเติม พ.ศ.2548
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
3.เพื่อให้งานสารบรรณการเขียน ทบทวนปรับปรุงพัฒนางานให้
หนังสือราชการมีประสิทธิภาพใน เกิดประสิทธิภาพบรรลุตาม
การใช้หนังสือราชการติดต่อสื่อสาร เป้าหมายและนโยบายที่กาหนด

โครงการ

21 ยกระดับคุณภาพการเขียน
หนังสือราชการสู่มืออาชีพ

ที่

1.แต่งตั้งคณะทางานเพื่อวางแผน
เตรียมการ การจัดทาสาระหลักสูตร
2.ประชุมฝึกอบรมพัฒนาตาม
หลักสูตร
3.สรุป/รายงานผล

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด
มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี
มีการดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามหลักโภชนาการ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพชีวิต
ที่ดีในการดารงชีวิตและ
ปฏิบัติงานจนเป็นต้นแบบ
ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา
ให้กับสังคม
47,600 เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
เป้าหมายเข้ารับการอบรม
45,100 เชิงปฏิบัติการ
2,500 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการมีสมรรถนะใน
ด้านรูปแบบ ภาษาและ
เนื้อหา ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
และเขียนหนังสือราชการมี
ประสิทธิภาพในการใช้
หนังสือราชการติดต่อสื่อสาร

งบประมาณ

เม.ย.- พ.ค.
61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางปุณญทัศน์ มโนปลื้ม

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๓

โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อกระตุ้นเสริมสร้างให้
บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน
2.เพื่อสร้าง ความรู้ ความ
เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นข้าราชการมืออาชีพ
ตามมาตรฐาน

22 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
สานักงาน

ที่

กิจกรรม

-เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับทักษะอาชีพของบุคลากร
ทางการศึกษา

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
-บุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ทุกคน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
2.ผูเ้ ข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
คุณภาพที่เข้มแข็งที่จะ
สร้างสรรค์พัฒนางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ

46,250 เชิงปริมาณ
46,250 ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ใน สพป.สข.2 เข้ารับการ
อบรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค - ธ.ค.60 นางปุณญทัศน์ มโนปลื้ม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑๐๔

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่บรรจุใหม่และที่ย้ายมา
ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษาสงขลา
เขต 2 ในระหว่างเดือน มีนาคม
วัตถุประสงค์
2560 – กุมภาพันธ์ 2561
1.เพื่อให้ครูและบุคลากร
จานวน 55 คน
ทางการศึกษาในสังกัดที่บรรจุ
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม่ มีทักษะความพร้อมในการ ในสังกัดได้รับการกระตุ้น
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมี
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
ประสิทธิภาพ สามารถดารงตน ทบทวนองค์ความรู้ในเรื่อง
ในฐานะข้าราชการมืออาชีพที่
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพงานให้ วิชาชีพและวินัย เพื่อให้เกิด
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ความตระหนักและมีเจตคติทดี่ ี
2.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ต่อการปฏิบตั ิงานในฐานะ
ทางการศึกษาในสังกัดได้มีการ ข้าราชการมืออาชีพ
กระตุ้นเสริมแรงเพื่อขับเคลื่อน 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการสร้าง ความ ที่จะเกษียณในปีงบประมาณ
ตระหนักในภาระหน้าที่บทบาท พ.ศ. 2561 มีองค์ความรู้และมี
ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถ
ความพร้อมที่จะดารงตนเป็น
เป็นกาลังที่สาคัญในการ
พลเมืองที่ดีของสังคม จานวน
จัดการศึกษาให้เกิด
100 คน
ประสิทธิภาพ

โครงการ

23 การส่งเสริมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และวินัย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่
1.แต่งตั้งคณะทางาน/ประชุม
คณะทางาน เตรียมการและ
ดาเนินการ จานวน 15 คน และ
การประชุมวางแผน 1 ครั้ง
2.การทบทวนปรับปรุงและ
จัดทาเอกสาร “ครูดีศรีสงขลา 2
เล่ม 2” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติตนในด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ระเบียบวินยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
จัดสรร ให้กับ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานน 2,000 เล่ม
3.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กระตุ้น ส่งเสริมสมรรถนะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและ วินัยให้กับผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 15 คน
4.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเตรียม
ความพร้อมสู่เส้นทางที่ 61
5.สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม

24,400

69,000

86,600

180,000

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
1.เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจและการมี
เจตคติทดี่ ีต่อความเป็นครู
และสามารถประพฤติ ปฏิบัติ
ตนอยู่ในหลักคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และวินัยที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ได้มี
การกระตุ้นเสริมแรงเพื่อสร้าง
ความตระหนักในภาระหน้าที่
บทบาทที่ได้รับมอบหมาย ให้
สามารถเป็นกาลังทีส่ าคัญใน
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภา
การจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
ที่จะเกษียณอายุได้รับการ
พัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่เส้นทางที่ 61
อย่างมีความสุข
ก.ย.60

ส.ค.61

มิ.ย.61

เม.ย.61

มี.ค.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นางกชนิกา วงศ์วรนุช
และคณะ

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๕

ที่

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
3.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดที่จะ
1.ครูและบุคลากรทางการ
เกษียณอายุได้รับการพัฒนาเพื่อ ศึกษาในสังกัดมีสมรรถนะที่
เตรียมความพร้อมสูเ่ ส้นทางที่
พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติ
61 อย่างมีความสุข
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และดารงตนใน
ฐานะข้าราชการมืออาชีพเป็น
ที่เชื่อมั่นศรัทธาของสังคม
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถประพฤติปฏิบัติ
ตนได้อย่างเหมาะสมเป็น
ต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนและ
ประชาชน

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1.กลุม่ เป้าหมายมีทักษะและ
มีความเป็นมืออาชีพในการ
รังสรรค์สร้างพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูส้ ู่มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและประชาชน
มีความเชื่อมั่นศรัทธา
2.โรงเรียน สานักงาน
มีทรัพยากรที่มคี ุณภาพที่
สร้างสรรค์พัฒนาการจัด
การศึกษาได้บรรลุผลตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๖

โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการศึกษาต่อสายอาชีพแก่
นักเรียนชั้น ม.1- 3
2.เพื่อให้นักเรียนได้รู้ศักยภาพ
ของตนเอง สามารถเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาต่อ
สายอาชีพได้ตามศักยภาพของ
ตนเอง
3.เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการแนะแนวและระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

24 แนะแนวและระบบการดูและ
เหลือนักเรียน

ที่

เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา
ต่ออาชีพ
2.ครูแนะแนว/ผู้บริหาร
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาชีพ สามารถจัดกิจกรรม
แนะแนวภายในโรงเรียนได้

เชิงปริมาณ
1.โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จานวน 19 โรง
นานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษา
ต่ออาชีพ
2.ครูแนะแนวและหรือ
ผู้บริหาร จานวน 19 โรงเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาต่ออาชีพ

เป้าหมาย
1.ประชุมคณะทางาน วางแผน
ขับเคลื่อนแนะแนวการศึกษาต่อ
สายอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (จัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 19 โรง)
3.จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์
เครือข่ายโรงเรียน
4.สรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรม

กลยุทธ์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

1,400

44,000

13,200

60,000
1,400

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ
ครูแนะแนว ครูประจาชั้น และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาชีพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถนาไป
จัดกิจกรรมและบริการแนะ
แนวได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และนักเรียนเข้าเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สามารถกาหนดเส้นทาง
การศึกษาต่อสูเ่ ส้นทางอาชีพ
2.ร้อยละ 70 ของครูแนะ
แนว และครูที่ปรึกษาได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมและบริการ
แนะแนวทั้งด้านการศึกษา
อาชีพ และชีวิตส่วนตัวและ
สังคม
ก.พ. –
ก.ย.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

น.ส.วินิจ ชัยหาญ

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๗

เชิงคุณภาพ
-นักเรียนมีจติ สานึกรักบ้าน
เกิดช่วยรักษาความสะอาดใน
โรงเรียน และชุมชนของตนเอง
และมีความตระหนักเห็นคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา
สร้างคุณค่าแก่ตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เชิงปริมาณ
-โรงเรียนในสังกัด สพป.สข.2
จานวน 127 โรงเรียน
จัดกิจกรรม

เยาวชนรักบ้านเกิด ลดขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

25

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างจิตสานึกนักเรียน
ช่วยรักษาความสะอาดใน
โรงเรียน และชุมชนของตนเอง
2.เพื่อสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม และเป็นการปลูก
จิตสานึกของคนในชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการช่วยกัน
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
บ้านเรือนตนเอง
3.เพื่อปลูกจิตอาสา สร้าง
คุณค่าแก่ตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการ
ส่งเสริมให้ครู นักเรียน ได้ทา
กิจกรรมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

เป้าหมาย

โครงการ

ที่

กิจกรรม
1.ประชุมวางแผนร่วมกับโรงเรียนใน
สังกัด สพป.สข.2
2.จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกให้กับ
นักเรียน นานักเรียน ช่วยกันเก็บ
ขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชน
3.สรุปและประเมินผลการดาเนิ น
โครงการ

กลยุทธ์ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เชิงคุณภาพ
2,000 -นักเรียนมีความตระนัก
จิตสานึก และเกิดจิตอาสา
สร้างคุณค่าแก่ตนเอง และ
สังคม ช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโลก โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
50,000 เชิงปริมาณ
2,000 -ทุกโรงเรียนในสังกัดจัด
กิจกรรม "เยาวชนรักบ้านเกิด
46,000 ลดชยะและอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม"

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.- ส.ค. นางกาญจนา อักษรนิตย์
61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๑๐๘

โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดทารายงานบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
สถานศึกษา
2.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
รายงานข้อมูลตามโครงการได้
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตาม
กาหนดเวลาทีส่ พฐ.กาหนด

26 จัดทาข้อมูลโครงการพัฒนาระบบ
บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2

ที่

เชิงปริมาณ
-โรงเรียนในสังกัด จานวน
127 โรงเรียน สามารถ
รายงานข้อมูลตามโครงการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
การใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
ทันตามกาหนดเวลาทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด ได้ครบ
ทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
-โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 สามารถ
รายงานข้อมูลตามโครงการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
การใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง
ทันตามกาหนดเวลาทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด

เป้าหมาย

กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สถานศึกษาในสังกัด โดยแยกเป็น
เครือข่าย จัดประชุมที่ศูนย์
เครือข่าย จานวน 15 เครือข่าย ๆ
1 วันจานวน 127 โรงเรียน
คณะกรรมการตามคาสั่ง 10 คน
เพื่อดาเนินการจัดทาข้อมูลให้
ถูกต้อง ทันตามกาหนดเวลา
คณะกรรมการ
2.รวบรวมการรายงานข้อมูลของ
โรงเรียนผ่านเว็บไซต์ เพื่อรองรับ
การประเมินตามมาตรา 44

กิจกรรม

เชิงคุณภาพ
-โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สามารถรายงานข้อมูลตาม
โครงการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง ทันตาม
กาหนดเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
43,000 เชิงปริมาณ
43,000 -โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จานวน 110 โรงเรียน
สามารถรายงานผลการจัดทา
ข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง
ทันตามกาหนดเวลา

งบประมาณ
พ.ค. – ก.ค.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

น.ส.ณัฐธภา ชูเย็น

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๙

โครงการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อให้ โรงเรี ยนขนาดเล็ กจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน ทาให้เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
3.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ โอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

27 การบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามรูปแบบ (2S 2M 1L
ประจาปี พ.ศ.2561

ที่

เชิงคุณภาพ
1.สพป.สข. 2 มีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชา
รัฐ (ดีใกล้บ้าน) ให้เป็นไปตาม
นโยบายของสพฐ.และ
กระทรวงศึกษาธิการ

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
2.ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีการบริหารจัดการโดยใช้
รูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
3. จัดประชุมคณะกรรมการ/
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน จานวน 2 ครั้ง
4. มีเอกสารแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก และรายงาน
ผลการวิจัยการดาเนินงาน
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สพป.สงขลา
เขต 2 จานวน 100 เล่ม

เป้าหมาย
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประจาปี 2561
2.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่น
ที่ 3 และผูบ้ ริหารรุ่นที่ 1 และ 2
3.จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน
ที่ดาเนินงานตามนโยบายเพื่อ
แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น
4.จัดทารายงานผลการวิจัยการ
เนินงานตามนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรม

37,200

49,000

7,000

100,000
6,800

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ
1.สพป.สข. 2 มีกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดที่สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ดาเนินการ
เชิงปริมาณ
1.มีแผนบริหารจัดการ
เม.ย.- ส.ค.61 นางสาวอัญชิษฐา
โรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปี
ทาตะภิรมย์
2561 สพป.สงขลา เขต 2
จานวน 20 เล่ม
2.ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มกี ารบริหารจัดการ
โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3
4.เอกสารรายงานผลการวิจยั
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประจาปี 2561
เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
จานวน 30 เล่ม

๑๑๐

ที่

เป้าหมาย

2.มีการพัฒนารูปแบบการ
บริหาจัดการขนาดเล็กในสังกัด
ที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนและเป็นไปตาม
นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
3.โรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม
สูงขึ้น
4.โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ มีรูปแบบการบริหารจัด
กาที่เหมาะสมและใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน
5. มีรายงานการวิจัยในการ
ดาเนินงานบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัด

โครงการ

4.เพื่อมีรายงานการวิจยั ในการ
ขับเคลื่อน การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.
สงขลา เขต 2

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
2.ผู้บริหารการศึกษาสามารถ
ใช้แผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อนาสู่การพัฒนา
ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป
3.โรงเรียนขนาดเล็กมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
4.โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ มีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
5. คุณภาพของการรายงาน
การวิจัยการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑๑๑

28

ที่

เป้าหมาย

ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เข็มแข็ง

เชิงปริมาณ
1.ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบของ
สถานศึกษาในสังกัดจานวน
วัตถุประสงค์
134 โรงได้เข้าร่วมประชุม
1.เพื่อประชุมปฏิบตั ิการผู้บริหาร ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
และครูผู้รบั ผิดชอบในเรื่องการ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ที่มีการปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2559 จานวน 2 วัน
พ.ศ.2559ให้กับสถานศึกษา
2.สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
ในสังกัด จานวน 127 โรง
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
2.เพื่อติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ ได้รับการติดตามตรวจสอบและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตามกฎกระทรวง ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ปีละ 1 ครั้ง ของสถานศึกษาใน หน่วยงานต้นสังกัด ปีละ 1 ครั้ง
จานวน 127 โรง
สังกัด จานวน 127 โรง
3.สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
3.เพื่อนิเทศ ติดตามการ
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
ดาเนินงานระบบการประกัน
ได้รับการนิเทศติดตามเพื่อสร้างความ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมรับการ
เข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ภายใน และพร้อมรับประเมิน
4.เพื่อจัดทาเอกสารการ
คุณภาพภายนอก
สังเคราะห์รายงานประจาปีของ
สถานศึกษาในสังกัด ประจาปี
การศึกษา 2561

โครงการ
1.ประชุมปฏิบัติการฯ 127 โรง
โรงเรียนละ 1 คน 2 วัน
2.ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด
ตามคุณภาพการศึกษาจากต้น
สังกัดตามกฎกระทรวงฯ
3.นิเทศติดตามการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาที่รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสีฯ่
4.จัดทาเอกสารสังเคราะห์
รายงานฯ และเอกสารรายงาน
โครงการฯ

กิจกรรม

5,100

20,000

-

135,050
109,950

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
เชิงปริมาณ
1.สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ
100 ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานและวิธีการประเมิน
คุณภาพของสพฐ.ใหม่
2.สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ
100 ได้รบั การติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัดตาม
กฎหมายกระทรวงฯ
3.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ
ติดตามการเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน คุณภาพ
ภายนอกในปีงบ ประมาณ
2560
4.สพป.สข. 2 มีรายงาน
สังเคราะห์รายงานประจา ปีของ
สถานศึกษาทุกโรง
ก.พ.ส.ค.61

ระยะเวลา
ดาเนินการ

-นายประพันธ์ บัวรักษ์
-นางศิริเพ็ญ เพชรรัตน์

ผู้รับผิดชอบ

๑๑๒

ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิต
การให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปี งบประมาณ
เพื่อใช้แผนปฏิบัติการประจาปีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ การกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน สานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จึงได้กาหนดกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ และปัจจัย
ความสาเร็จ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1.กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 จัดทาแผนปฏิบัติงานเพื่อกาหนดกิจกรรมการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา กลยุทธ์
จุดเน้น และเป้าหมายการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1.3 ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรรับทราบเข้าใจตรงกันในทุกประเด็น
1.4 สื่อสารทิศทางการบริหารจัดการองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น
ตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกัน
อย่างทั่วถึง
1.5 จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน พร้อมกาหนด
บทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
1.6 ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด โดยคานึงถึงเป้าหมาย ผลผลิต
ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ในแต่ละโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
1.7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้จัดทาแบบรายงานและประเมินผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ในการรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ รวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหา อุปสรรค การดาเนินงาน เพื่อจะได้ร่วมกัน
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ งานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด โดยให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบรายงานผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
- รายงานผลรายไตรมาส
- รายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
1.8 รวบรวม สรุป และประมวลผลการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาในรอบปีงบประมาณ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

๑๑๔

2. การบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้รับการ
จั ดสรรงบประมาณจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน จ านวน 9,999,600 บาท เพื่ อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น
และตัวชี้วัด ที่กาหนด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการบริหารจัดการ
งบประมาณได้แบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มงบบริหารจัดการสานักงาน (งบประจา) จานวน 3,999,600 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
2.2 งบตามภารกิจของกลุ่มในสานักงาน จานวน 2,986,405 บาท
2.3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 3,013,595 บาท เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้ง นี้ การบริ ห ารงบประมาณโดยค านึ งถึ ง ความคุ้ ม ค่า คุ้ มทุ น ประหยั ด และเกิ ดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ โดยการดาเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
การเงิน การคลัง
เงื่อนไขความสาเร็จ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะประสบความสาเร็จ
ได้มีปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ การปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ
3. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมให้
เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ทุกคน

คณะทางาน
นายศุภวัฒน์ อวะภาค
นายอนุชาติ จูวัตร์
นายสนิท จินดาวงศ์
นายภูมิพงศ์ สุรินราช
นายสุรินทร์ ชนะดัสกร
นางเรวดี เชาวนาสัย
นางพัชรีย์ คีรีโชติ
นายกรีฑา อนุรักษ์
นายภาณุวัฒน์ ไชยสวัสดิ์
นายนิพล พุฒคง
นายพิษณุ ธรรมรัตน์
นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุล
นางสาวณัฐธภา ชูเย็น
นางกาญจนา อักษรนิตย์
นางกริษฐา บุญทัศโร
นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี
นายทวีรัตน์ เทพนะ
นางรัตนา ไกรทอง
น.ส.อัญชิษฐา ทาตะภิรมย์
นางดารณี บุญสุย
นางพัชรินทร์ ไชยบุตร
นางสาววิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุล
นางกาลัญญู นฤปิยะกุล
นางนันทภัค พันดร

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกเมา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางทีง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่านางหอม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหูแร่
ครูโรงเรียนบ้านป่ายาง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกุล่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ครูช่วยราชการ สพป.สงขลา เขต 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

บรรณาธิการ/ต้นฉบับ
นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางพัชรินทร์ ไชยบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

