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คํานํา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต 2 ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ เป น กรอบและทิ ศ ทางในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายด า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาล
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสภาพบริบทของหนวยงาน เพื่อนําสูการปฏิบัติในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ตามเปาหมาย มีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายการศึกษาในระดับตาง ๆ และใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนว ยงานและสถานศึกษาในสังกัด อันจะสงผลทําใหองคการเกิดการพัฒนาที่ มี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนกรอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการพัฒนาการศึกษา
ขอขอบคุณคณะทํางานตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําเร็จไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชน
ต อ หน ว ยงาน สถานศึ ก ษาและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งที่ มี ห น า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาของสํ า นั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึก ษาสงขลา เขต 2 ใหบ รรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไดอยางแทจริงและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนรูปธรรม ประสบผลสําเร็จ
ตามที่คาดหวังและเปนที่พึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
พฤศจิกายน 2562
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สวนที่ 1

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง การกําหนด และแกไข
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไดกําหนดใหเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
เปลี่ยนแปลงเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก อําเภอหาดใหญ อําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง อําเภอบางกล่าํ และอําเภอคลองหอยโขง
มีโครงสรางการบริหารงานแบงเปน 9 กลุม 1 หนวย และสถานศึกษา ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมนโยบายและแผน
3 กลุมบริหารงานบุคคล
4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
6. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร
9. กลุมกฎหมายและคดี
10. หนวยตรวจสอบภายใน

อํานาจหนาที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
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8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น เกี่ ย วกั บ กิ จ การภายในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มิ ไ ด ร ะบุ ใ ห เ ป น หน า ที่ ข อง
หนวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

รองผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

กลุมนโยบาย
0
และแผน

กลุมบริหาร
งานบุคคล

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร

2

กลุมอํานวยการ

กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
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กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมกฎหมาย
และคดี

กลุมบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
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ที่ตั้ง

ที่ตั้งสํานักงาน แยกเปน 2 สวน
สวนที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อําเภอหาดใหญ จั งหวั ดสงขลา เป นสวนปฏิ บั ติงานของ
กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุ มบริ ห ารงานบุคคล กลุ มพั ฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุมกฎหมายและคดี และหนวยตรวจสอบภายใน
สวนที่ 2 ตั้งอยูบนอาคารที่วาการอําเภอหาดใหญ ถนนเพชรเกษม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เปนสวนปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

พื้นที่รับผิดชอบ

มีพื้นที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่ 5 อําเภอ คือ อําเภอหาดใหญ อําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง
อําเภอบางกล่ํา และอําเภอคลองหอยโขง มีโรงเรียนในสังกัดภาครัฐ 127 โรงเรียน
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ อําเภอปาบอน และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ติดตอกับ อําเภอนาหมอม และอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ติดตอกับ อําเภอสิงหนคร อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
และอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ติดตอกับ อําเภอมะนัง อําเภอควนกาหลง และอําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
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แผนที่แสดงพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

สภาพภูมิประเทศ
มีลักษณะทางภูมิศาสตรและลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม มีลําน้ําสําคัญหลายสาย เชน
คลองอูตะเภา คลองเตย คลองรํา คลองบางกล่ํา คลองหลา คลองรัตภูมิ คลองตง คลองจําไหร มีแหลงตนน้ํา
จากเทือกเขาบรรทัด บริเวณฝงตะวันตกเปนเนินเขาลาดชันบริเวณแนวชายเทือกเขา และคอย ๆ แปรสภาพ
เปนพื้นที่ราบลุมบริเวณตอนกลางของพื้นที่จนถึงทะเลสาบสงขลา

4

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สภาพภูมิอากาศ

ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น
มี 2 ฤดู คือ
1. ฤดูฝน อยูระหวางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนมกราคม ของทุกป
2. ฤดูรอน อยูระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกป

สภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสงขลา เขต 2 ตั้ งอยู ในอํ าเภอหาดใหญ ศู นย กลางด าน
เศรษฐกิจ การคาและธุรกิจการศึกษา เปนศูนยกลางการศึกษาของภาคใตตอนลาง ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพพาณิชยกรรม (รองรับกิจกรรมการทองเที่ยว) และอุตสาหกรรม ไดแก อาชีพคาขาย ธุรกิจบริการ และเปน
ลูกจางในสถานประกอบการ ลักษณะของเมืองมีขนาดกระชับตัวมาก มีศูนยกลางเมืองกวางประมาณ 1 กิโลเมตร
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยูประชิดทางรถไฟ สภาพเมืองขยายตัวออกไปทางทิศตะวันออก ลักษณะของอาคาร
สิ่งปลูกสรางสวนใหญมีลักษณะเปนตึกแถวพาณิชยชั้นลางและอยูอาศัยชั้นบน อาคารลักษณะเดี่ยวมีนอยและ
กระจายตั วอยูประปราย มีชาวไทยและตางประเทศเดิ นทางเขามาท องเที่ยวและติดตอธุ รกิ จ เป นจํานวนมาก
โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย และสิงคโปร

ขอมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จําแนกตามระดับการศึกษาที่เปดสอน ปการศึกษา 2562
อําเภอ

อ.1-ป.6

อ.2-ป.6

อ.3-ป.6

ป.1-ป.6

อ.1-ม.3

อ.2-ม.3

รวม

22
21
11

0
3

2
0

1
1

3
4

49
33

ควนเนียง

21
4
8

0

0

0

2

21

บางกล่ํา

4

3

0

0

3

2

12

คลองหอยโขง

5

6

0

0

1

0

12

42

63

3

2

6

11

127

หาดใหญ
รัตภูมิ

รวม

ที่มา : ขอมูล 10 มิถุนายน 2562
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จําแนกตามระดับการศึกษาและอําเภอ ปการศึกษา 2562
ขยายโอกาส
ประถมศึกษา
รวม
อําเภอ
ทางการศึกษา
43
6
หาดใหญ
49
28
5
รัตภูมิ
33
19
2
ควนเนียง
21
7
5
บางกล่ํา
12
11
1
คลองหอยโขง
12
รวม
ที่มา : ขอมูล 10 มิถุนายน 2562

108

19

127

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
ขนาดโรงเรียน

จํานวนโรงเรียน
หาดใหญ

รัตภูมิ

ควนเนียง

บางกล่ํา

คลอง
หอยโขง

รวม

คิดเปน
รอยละ

ขนาดเล็ก (120 คนลงมา)

19

4

6

13

13

55

43.31

ขนาดกลาง (121-600 คน)

28

7

6

18

7

66

51.97

ขนาดใหญ (601-1,500 คน)
ขนาดใหญพิเศษ (ตั้งแต
1,501 คนขึ้นไป)
รวม

2

1

0

2

1

6

4.72

0

0

0

0

0

0

0.00

49

12

12

33

21

127

100.00

ที่มา : ขอมูล 10 มิถุนายน 2562
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาด เปรียบเทียบปการศึกษา 2558 - 2562
ปการศึกษา

ขนาดโรงเรียน

2558

2559

2560

2561

2562

โรงเรียนที่ยุบเลิก

0

2

5

0

0

ขนาดเล็ก (1-120 คน)

67

65

55

56

55

ขนาดกลาง (121-600 คน)

64

64

68

67

66

ขนาดใหญ (601-1,500คน)
ขนาดใหญพิเศษ ตั้งแต 1,501 คน
ขึ้นไป

3

3

4

4

6

0

0

0

0

0

134

132

127

127

รวม
134
ที่มา : ขอมูล 10 มิถุนายน 2562

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนโรงเรียน ครู และนักเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562
อําเภอ
หาดใหญ
รัตภูมิ
ควนเนียง
บางกล่ํา
คลองหอยโขง
รวม

โรงเรียน

จํานวนนักเรียน
กอนประถม ประถมศึกษา

33
49
21
12
12
127

2,559
1,338
576
456
456
5,385

6,884
4,919
2,523
1,527
1,141
16,994

ม.ตน

รวม

437
302
58
351
113
1,261

9,880
6,559
3,157
2,334
1,710
23,640

ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (Nation test: NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 – 2561
ความสามารถ
ดานภาษา
ดานคํานวณ
ดานเหตุผล
รวม 3 ดาน

คาเฉลี่ยรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปการศึกษา 2559

58.52
42.20
61.51
54.08

ปการศึกษา 2560

59.76
45.19
51.96
52.31

ปการศึกษา 2561

61.36
56.30
53.55
57.07

ตาราง 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 - 2561
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
อังกฤษ
รวมเฉลี่ย 4 สาระหลัก

คาเฉลี่ยรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปการศึกษา 2559

57.23
44.45
44.30
32.61
44.65

ปการศึกษา 2560

50.44
38.97
41.14
35.35
41.48

ปการศึกษา 2561
61.60
41.75
42.99
39.08
46.36

ตาราง 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้นั พื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 - 2561
กลุมสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
อังกฤษ

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2560

ปการศึกษา 2561

32.43

31.90

35.34

รวมเฉลี่ย 4 สาระหลัก
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับจังหวัด
กลุมสาระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

ประเทศ
54.42
29.45
30.04
36.10

สพฐ.
55.04
29.10
30.28
364.43

เขตพื้นที่
53.99
26.38
25.55
35.44

ผลการประเมิน สมศ.รอบที่สาม

ผลการประเมิน สมศ.รอบสาม ระดับกอนประถมศึกษา สถานศึกษาเขารับการประเมิน 132 โรง
ผานการประเมิน 130 โรง ไมผานการประเมิน 2 โรง (รอยละ 98.48 และ 1.52 ตามลําดับ) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาเขารับการประเมิน 134 โรง ผานการประเมิน 125 โรงเรียน ไมผานการประเมิน
9 โรง (รอยละ 93.28 และ 6.72 ตามลําดับ)
ตารางที่ 10 ผลการประเมิ น สมศ.รอบที่ ส ามของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ระดับการศึกษา
1.กอนประถมศึกษา
รอยละ
2.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอยละ

จํานวน
132
134

ผานการรับรอง
130
98.48
125
93.28

ไมผานการรับรอง
2
1.52
9
6.72

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

9

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สวนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดนํานโยบายการจัดการศึกษาตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2562 – 2565) ของจังหวัดสงขลา ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 – 2564
มาวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา เชื่อมโยงสู
การปฏิบัติในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย มีสาระสําคัญดังตอไปนี้

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)

วิสัยทัศน
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตรที่ 1 ความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
1. ดานความมั่นคง
1.1 เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอรรับชั่น สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการละความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
1.5 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1.7 การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
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2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
2.2 การพั ฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริม
เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.3 การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
2.6 การเชื่ อมโยงกั บ ภู มิภ าคและเศรษฐกิจ โลก สรางความเปน หุน สว นการพัฒ นากับ นานา
ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการปกระกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
3.4 การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
4.1 สรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.5 การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
6.6 ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
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6.7 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชาชนของหนวยงานภาครัฐ
6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึง เทาเทียม เปนธรรม
3. เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม

แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)

วิสัยทัศน (Vision)
“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุม เปาหมายยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจั ด การศึ กษาทุ กระดั บ และจั ดการศึกษาที่ส อดคลองและรองรับ กระแสการเปลี่ย นแปลงของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑
2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเป นผูมีความรูคุณลักษณะและทักษะการเรีย นรูในศตวรรษที่ ๒๑
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๓) สรางความมั่นคงแกประเทศชาติโดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและสังคมคุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง
๔) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเพื่อการกาวขามกับดักประเทศ
รายไดปานกลางสูการเปนประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดวยการเพิ่มผลิตภาพของกําลัง
แรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม ๔.๐
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและรวมมือผนึก
กําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ลดลงเพื่ อให บ รรลุ วิ สั ย ทั ศน แ ละจุ ดมุ งหมายในการจั ดการศึก ษาดั งกล าวขางตน แผนการศึก ษาแหงชาติ
ไดวางเปาหมายไว ๒ ดาน คือ
เป า หมายดา นผู เรี ยน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs 8Cs) ประกอบดวยทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้
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✥

3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics)
✥ 8Cs ได แ ก ทั กษะด านการคิ ดอย างมี วิ จารณญาณและทั กษะในการแก ป ญหา (Critical Thinking and
Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจ
ตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและ
ภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและการรูเทาทันสื่อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความ
มีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion)
เป าหมายของการจั ดการศึ กษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมี ตัวชี้ วัด เพื่ อการบรรลุเ ปาหมาย
มีดังนี้
๑) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access)
๒) ผูเรีย นทุกคนทุกกลุมเปาหมายไดรับ บริการการศึ กษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย างเทาเทีย ม
(Equity)
๓) ระบบการศึ กษาที่ มีคุณภาพสามารถพัฒ นาผูเรีย นใหบ รรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
(Quality)
๔) ระบบการบริห ารจั ดการศึ กษาที่มีประสิทธิภ าพเพื่อการลงทุน ทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency)
๕) ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เ ป น พลวั ต และบริ บ ท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ยุทธศาสตรการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุ ท ธศาสตร เ ป า หมายและตั ว ชี้ วั ด แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นา
การศึกษาภายใต ๖ ยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุ
เปาหมายตามจุดมุงหมายวิสัยทัศนและแนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้
1.๑ คนทุ กช ว งวั ย มี ความรั กในสถาบั น หลั กของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.๒ คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษา
และเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1.๓ คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาการดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
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ยุทธศาสตรที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ มีเปาหมายดังนี้
๒.๑ กํ า ลั ง คนมี ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ จํ า เป น และมี ส มรรถนะตรงตามความต อ งการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒.๒ สถาบั น การศึ ก ษาและหน ว ยงานที่จั ดการศึ กษาผลิ ตบั ณฑิต ที่มี ความเชี่ย วชาญและเปน เลิ ศ
เฉพาะดาน
๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มีเปาหมาย ดังนี้
๓.๑ ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
๓.๓ สถานศึกษาทุ กระดับการศึกษาสามารถจัดกิ จกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอย างมี
คุณภาพและมาตรฐาน
๓.๔ แหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
๓.๕ ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
๓.๖ ระบบการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
๓.๗ ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
มีเปาหมายดังนี้
๔.๑ ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
๔.๓ ระบบขอมูล รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถู กตองเปน ปจจุบั นเพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมาย ดังนี้
๕.๑ คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
๕.๒ หลักสูตรแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคุณธรรม
จริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
๕.๓ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค ความรู และนวั ตกรรมดา นการสรา งเสริม คุณ ภาพชีวิ ตที่ เปน มิต รกั บ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมายดังนี้
๖.๑ โครงสรางบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได
๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
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พื้นที่

๖.๓ ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและ

๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะตกตางกันของ
ผูเรียนสถานศึกษาและความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
๖.๕ ระบบบริ หารงานบุ คคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวั ญ
กําลังใจและสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักการ
1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิ ทธิภาพในทุกมิ ติ ทั้งผู เรียน ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ขาราชาการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปน
การศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคกรมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการใหความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคใหสามารถ
ปฏิบั ติงานรว มกัน ได เพื่อดําเนินการปฏิรูป การศึกษาร วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เน น ประสานงานกั บ ส ว นราชการและชุ ม ชนในการเตรี ย มความพร อ มผู เ รี ย นในด านสุ ขภาพและ
โภชนาการและจัดประสบการณการเรียนรูท ี่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สําคัญ
ดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณทักษะการรูจักและประเมิน
ตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนนดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณจริงหรือ
จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และการเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน ของผูเรียนและครูดวยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิตอลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิตอลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Codding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทางภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
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ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษาดวยจุดเดน ดังนี้
1. จั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี การทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา
เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุ กหน ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงศึก ษาธิการ ต องปรับ ปรุง แผนปฏิบัติร าชการใหส อดคลองกั บ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมายให
ผูบริหารระดับสูงรวมแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง ตามความ
ตองการจําเปนใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช ก ลไกกองทุ น ความเสมอภาคทางการศึ ก ษามาบู ร ณาการการดํ าเนิ น งานร ว มกั บ หน ว ยงาน
การศึกษา
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงติ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอื้อตอการ
ขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาล
8. ในระดับพื้ นที่ห ากเกิ ดปญหาขอติดขั ดการปฏิ บัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมู ล/ข อเท็ จจริ ง
ที่เกิดขึ้น เชน จํานวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรี ยน ใหพิจ ารณาสื่อสารอธิบาย
ทําความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช อั ต รากํ า ลั ง ครู โดยเฉพาะครู ร ะดั บ อนุ บ าล และครู ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และจั ด ทํ า แผนการประเมิ น ครู อ ย า งเป น ระบบ รวมทั้ ง จั ด ทํ า หลั ก สู ต รการพั ฒ นาครู ใ ห มี
องคความรูและทักษะในดานพหุปญญาหของผูเรียน
10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังวัด ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการการศึกษาธิการ
11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนที่ตรวจราการ ติดตาม
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการศึกษา

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เพื่อใหการ
พัฒนา ประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีค วามสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอยา งตอเนื่อง
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนด
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
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๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
รัฐ บาลที่ ได แถลงนโยบายต อรั ฐ สภา เมื่ อวัน ที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเนน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการ
และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน (Vission)
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
๑. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ มสร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม
๕. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
๖. จั ด การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิต ที่เ ปน มิต รกับ สิ่ง แวดล อม ยึด หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
เปาหมาย
๑. ผู เ รี ย นมี ความรั กในสถาบั น หลักของชาติและยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตย อั น มี
พระมหากษั ต ริ ย ทรงเป น ประมุ ข มี ทั ศนคติ ที่ถู กต องตอ บา นเมือ ง มีห ลัก คิด ที่ถู กต อง และเป น พลเมือ งดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย
สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
๓. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๔. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิต รกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
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๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยยึ ดหลั กของการพัฒ นาที่ ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแข งขั นของประเทศ ในอนาคตเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐
แผนแม บทภายใต ยุ ทธศาสตร ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรู ป ประเทศ ดานการศึกษา แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
และมุงสู Thailand ๔.๐ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
๒. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
มาตรการ
๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี
๒. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๔. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
นโยบายที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด
๑ . จํ า นวนผู เ รี ย นมี ค วามเป น เลิศ ทางดา นวิ ช าการ มี ทัก ษะความรู ท่ีส อดคลอ งกั บ ทั ก ษะที่จํ าเป น
ในศตวรรษที่ ๒๑
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๒. ผูเ รียนระดับมั ธยมศึกษาผ านการประเมิน สมรรถนะที่ จําเปน ดานการรูเรื่องการอาน (Reading
Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง วิทยาศาสตร (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
มาตรการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด
๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
๒. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผานเกณฑที่กําหนด
๓. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวา
รอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
๔. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได
๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู
หรือผูอํานวยการการเรียนรู
มาตรการ
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ
๓. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ
๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ
๓. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครือ่ งมือ
ในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
๕. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที่
๖. สถานศึ กษานํ า เทคโนโลยี ดิจิทั ล (Digital Technology) มาใชเ ปน เครื่องมือในการจัดกิจ กรรม
การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
๑. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยางเหมาะสม และ
เพียงพอ
๔. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน
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นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิต
และบริโ ภคที่เป นมิตรกับสิ่งแวดลอมนํ าไปปฏิ บัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพที่เป นมิตรกั บ
สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใชประโยชน
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
๔. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดาน
การลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
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๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการดําเนิน
กิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการสราง
สํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
๗. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ใหเปน
สํานักงานสีเขียวตนแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
และชุมชน
มาตรการ
๑. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดําเนินทาง การใหองคความรูและสราง
จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
๓. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรใหความรู
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา
๔. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปน
กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข อ มู ล สารสนเทศการเก็ บ ข อ มู ล การลดก า ซที่ มี ผ ล ต อ ปรากฏการณ ภ าวะเรื อ นกระจก เช น
คาร บอนไดออกไซด ในรู ป แบบการเปรี ย บเทีย บและ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน
๕. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา
๖. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
ใน ๖ ศูนย ๔ ภูมิภาค
๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน ๖ ภูมิภาค
๘. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพื่อดําเนินการตอ
ยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๙. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
ยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่ตนแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการ สํานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office)
๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ ดานการพัฒนา ดานการผลิต
และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑเบอร ๕ และผลิตภัณฑที่มีฉลาก
และสัญลักษณเบอร ๕ เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา
๑๑. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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๑๒. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑๓. พั ฒ นานวั ตกรรมโดยใช กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนํ าขยะมาใช
ประโยชนในรูป แบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสียลดการใชเผาและลดใช
สารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑๔. ขยายผลจากโรงเรี ย นคาร บ อนต่ําสูชุม ชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิ ษ และสิ่ งแวดล อมดี
Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑๕. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาใหนักเรีย น โรงเรี ย นไดศึ กษา เรีย นรู จ ากแหลงเรี ย นรโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม การบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษ สิ่งแวดลอม
๑๖. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาจัดคายเยาวชน
วัยซนลดคารบอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนตนแบบที่นําความรูจากโรงเรียนตอยอดสูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย ๒,๐๐๐ ชุมชน
๑๗. จั ด ทํ า ระบบนิ เ ทศ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานในสถานศึ ก ษาทั้ ง ในระบบออนไลน แ ละนิ เ ทศ
เชิ ง คุ ณ ภาพพั ฒ นาการกรอกข อ มู ล ระบบการนิเ ทศติ ด ตาม แลกเปลี่ ย นนํ า เสนอผลงาน และมอบรางวั ล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพื่อเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน
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นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
๒. สถานศึ กษา สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา และสํา นักงานส ว นกลาง ไดรับ การพัฒ นาให เป น
หน ว ยงานที่ มี ความทั น สมั ย ยื ด หยุ น คล อ งตั ว สู ง พร อ มที่ จ ะปรับ ตั ว ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงของโลก
อยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล
๓. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
๔. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สถานศึ กษา หนว ยงานในสั งกัด ทุกระดับ ผานการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึ กษาทุ ก แห งและหน ว ยงานในสั ง กั ดมี ร ะบบฐานข อมู ล สารสนเทศวิ ช าการ ผู เ รี ย น ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
๗. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๘. สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
๙. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรการ
๑. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
๒. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงาน มีความทันสมัยอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา

ยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดสงขลา
วิสัยทัศน (Vision)
สังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม นําคุณภาพ สูความสุขที่ยั่งยืน
นิยามวิสัยทัศน
สังคมแหงการเรียนรู หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับและผูดอยโอกาส
เพื่อการแสวงหาความรูในการดํารงตน การมีอาชีพและการแขงขันในสังคมโลก
คูคุณธรรม หมายถึง ดํ ารงตนเปนคนดีตามรอยเบื้ องพระยุ คลบาทโดยยึดหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงโดยใชเงื่อนไขความรูคูคุณธรรม ภายใตคานิยม “เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน”
นําคุณภาพ หมายถึง จัดระบบการศึกษาโดยใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
สูความสุขที่ยั่งยืน หมายถึง สรางความตระหนักและดําเนินภารกิจภายใตการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต รักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาอยางยั่งยืน
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูสูอาชีพ
ในภูมิภาคอาเซียน
3. สงเสริมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึงและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
4. ยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสูสากล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบริบทเชิงพื้นที่สอดรับ
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบริบทเชิงพื้นที่สอดรับ
กับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืนตามพระราโชบาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
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แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เปาประสงค
1. ประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น รักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาอยางยั่งยืน
2. ผูเรียนมีความรู คูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูสูอาชีพในภูมิภาค
อาเซียน
3. ประชาชนมีโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาอยางทั่วถึง และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
4. หนวยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูไทยแลนด 4.0
5. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใตหลักการมีสวนรวม
และบูรณาการการทํางานเพื่อใหเกิดความคุมคา
6. หนว ยงานทางการศึก ษาจัด การศึก ษาใหผูเ รีย นมีค วามรูแ ละทัก ษะดา นวิช าชีพ พรอ มเขา สู
ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
7. หนวยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่
8. หนวยงานทางการศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัดภายใตประเด็นยุทธศาสตร

ประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. สถานศึ กษามี ห ลั กสู ตรและกระบวนการจัดการเรีย นรูที่สงเสริมความมั่น คงและปลอดภัย ของ

2. ชุมชนและสังคมจังหวัดสงขลามีความมั่นคงและปลอดภัย
3. ชุ ม ชนและสั ง คมจั งหวั ด สงขลามี ส ว นร ว มในการอนุ รั กษ สื บ ทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี เ พื่ อ
เสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม

กลยุทธ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นคง ของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคานิยม “เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน”
2. รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. รอยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมสงเสริม การดําเนินงาน ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด และ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. หน วยงานทางการศึ กษาจั ดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานวิชาชีพ พรอมเขาสูตลาด
แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
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กลยุทธ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ และเปนเลิศเฉพาะดาน
3. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมที่สรางผลผลิต และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. สงเสริม สนับสนุน การปรับรูปแบบการเรียนรู และการสอน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการมี
งานทําใหเหมาะสมในแตละชวงวัย
ตัวชี้วัด
1. ร อ ยละของสถานศึ กษาที่ มี ห ลั กสู ตรการเรี ย นการสอนตรงความต องการของตลาดงานและ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานในสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
4. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชแนวทาง STEM ศึกษา
5. รอยละของสถานศึกษาทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ Active Learning
6. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมที่สรางมูลคาเชิงพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. หนวยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูไทยแลนด 4.0
กลยุทธ
1. สงเสริมสนับสนุนใหคนมีทักษะ ความรู ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และความเปนพลเมือง
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห
2. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. รอยละของสถานศึกษาที่จัดสอนภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สาม
4. รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพิ่มขึ้นตามเปาหมายที่กําหนด
5. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานการศึกษา
6. รอยละของสถานศึกษาสงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูใหผูเรียน
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง
7. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชาชนมีโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาอยางทั่วถึง และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
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กลยุทธ
1. เพิ่มโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคนไทยทุกชวงวัยใหคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ส งเสริ มและพั ฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทั ลที่เหมาะสมเพื่อการศึกษาสําหรับคน
ทุกชวงวัย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2. รอยละของผูเรียนออกกลางคันลดลง
3. รอยละของสถานศึกษาที่มีขอมูลสารสนเทศของผูเรียนออกกลางคัน และผูเรียนกลุมเสี่ยงตอการออก
กลางคันเปนรายบุคคล
4. รอยละของผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
5. รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนทุน และทรัพยากรทางการศึกษาจากบุคคล/หนวยงาน/
องคกร/มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการศึกษาของผูเรียน
6. ร อยละของสถานศึ กษาที่ นํ าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือมาใชในการจัดการเรีย น
การสอน
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริม และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น รักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาอยางยั่งยืน
2. ชุมชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. สงเสริม และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกปองกัน
อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในชุมชน และรักชุมชน
2. จํ านวนหลั กสู ตร แหล งเรี ยนรูและสื่อการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกั บ
สิ่งแวดลอมตามเกณฑที่กําหนด
3. จํานวนองคความรู/งานวิจัยที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. ร อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ส ง เสริ ม ผู เ รี ย นให มี ก ารพั ฒ นา งานวิ จั ย /นวั ต กรรมที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. หน ว ยงานทางการศึกษามี ร ะบบบริห ารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบ าลภายใตหลักการมี
สวนรวม และบูรณาการการทํางานเพื่อใหเกิดความคุมคา
2. หนวยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
3. หน ว ยงานทางการศึกษามีการบริห ารและการจัดการศึกษาที่ส อดคลองกับ บริบทเชิงพื้น ที่ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
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กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยงานและสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ โดยใชเทคโนโลยี
เพื่อความรวดเร็ว ประหยัด และคุมคาในการดําเนินงาน
5. มีระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาที่สามารถใชประโยชนรวมกันได
ตัวชี้วัด
1. จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการศึกษา
2. จํานวนหนวยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งผานการประเมินตามเกณฑ
ที่กําหนด
3. จํานวนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากการใชเทคโนโลยี
4. รอยละของหน วยงานและสถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการ
ยุทธศาสตรที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืนตามพระราโชบาย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ชุมชนและสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนเมื่อมีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราโชบาย
2. นั กเรีย นและเยาวชนจั งหวัด สงขลามีคุณธรรมจริย ธรรม มีทักษะพื้ นฐานใน การดํ ารงตนเป น
พลเมืองดีของสังคม
3. จังหวัดสงขลามีความสงบสุข
กลยุทธ
1. การปลูกฝงทัศนคติที่ดีของเยาวชนตอบานเมือง
2. การสงเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิตเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การขั บเคลื่ อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสูการประยุ กตใชในการประกอบอาชีพทุกสาขาและ
ทุกระดับ
4. การพัฒนากระบวนการเรีย นรูเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมื องดี และเปน กําลังในการพัฒนา
ประเทศ
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยอนุรักษและสืบทอด
ภูมิปญญา
2. มีองคความรู/นวัตกรรมการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เผยแพรได และ/หรือมีแผนการเรียนรู
สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน
3. นั กเรี ยนมีความเขาใจหลักปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง อยางลึกซึ้ ง นําไปประยุ กตใชไดกับการ
ประกอบอาชีพไดทุกสาขาและทุกระดับ
4. นักเรียนตระหนักรูในหนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี
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ทิศทางการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรชั้นนําในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลีย่ นแปลงของโลก
พันธกิจ (Mission)
๑. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพอยางทั่วถึงและ
มีคุณภาพสูสากล
3. สร า งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ให ผู เ รี ย นทุ ก คนได รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษา
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
4. ส งเสริ มให ผู เรี ยนมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี คุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค ตามหลั กสู ตรมี คุณ ลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. พั ฒ นาผู บ ริ ห าร ครู และบุ คลากรทางการศึก ษาใหมีคุณ ภาพตามมาตรฐานตําแหนง มาตรฐาน
วิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพ มุงเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษาและ
บูรณการการจัดการศึกษา
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
8. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
เปาประสงค (Goals)
๑. ผู เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริย ธรรม มีคานิ ยมที่ พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจ ริต
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพอยางทั่วถึงมีคุณภาพสูสากลและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
๓. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสม ตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
5. ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
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6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
7. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
8. สถานศึ กษามี การบริ ห ารจั ดการแบบมีส ว นรว ม โดยใชเ ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
ประเด็นกลยุทธ (Strategic)
ประเด็นกลยุทธที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นกลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
ประเด็นกลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
เปาหมาย
1. ผูเรียนกอนระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเปน
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสูสถานศึกษา
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
คานิยม (Value)
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Service Mind
Knowledge
Advance
Double

บริการดวยใจ
ใฝหาความรู
สูความเปนเลิศ
เกิดผลทวีคูณ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

29

30

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹ทÕè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐถÁÈÖ¡ÉÒÊ§¢ÅÒ à¢µ ò

๖. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

๕. การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

๔.ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคและความ
เทาเทียมกันทางสังคม

๓. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

๒. การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

๑. ความมั่นคง

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

๖. พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการ
ศึกษา

๕. จัดการศึกษาเพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวติ ที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

๔. สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและการลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา

๓. พัฒนาศักยภาพคนทุก
ชวงวัยและการสรางสังคม
แหงการเรียนรู

๒. ผลิตและพัฒนากําลังคน
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ

6.ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา

5.ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

4.ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา

3.ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย

2.ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
จั ด การศึ ก ษาโดยใช เ ทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ( Digital Technology)
และส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มเพื่ อ
พัฒนามุงสู Thailand ๔.๐

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดานจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม
คณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

4.สรางโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษาและ
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ

3.สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
 ี

๒ พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและสงเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อสราง
ความสามารถในการ

7.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

6. สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนนการทํางาน
แบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษา กระจายอํานาจและ ความ
รับผิดชอบสูสถานศึกษา

๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล

๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ
ตรงตาม สายงานและมีวัฒนธรรมการทํางาน
ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และ

๑ .ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู

ดานการจัด
การศึกษา
เพื่อความมั่นคง

๑.จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ
ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
ความมัน่ คงของมนุษยและของ
ชาติ

เปาหมาย สพป.สงขลา เขต 2
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และกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
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ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัดความสําเร็จ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563
ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดี
๑.1 รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ของชาติและเปนพลโลกที่ดี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
๒. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
1.๒ รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรงที่มี
การมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปน
ผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึง
ประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย
สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
1.๓ รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมี
ความพรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคาม ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรม
ไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน
1.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.5 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

31

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตาม
2.1. รอยละ 5 ของผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ
ศักยภาพนําไปสูความเปนเลิศดาน
มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปน ในศตวรรษที่ ๒๑
วิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ ๒.2 รอยละ 3 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผาน
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
การประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร
ของประเทศ
(Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง วิทยาศาสตร
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
2.๓ รอยละ 2 ของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวที
การแขงขันระดับนานาชาติ
ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
3.๑ ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
การศึกษา
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ 3.๒ รอยละ 50 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ของผูเรียน
ผานเกณฑที่กําหนด
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและ
3.๓ รอยละ 30 ของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
คุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ ๕๐
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และ
ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
คุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และ
3.๔ รอยละ 100 ของผูเรียนที่จบการศึกษาชั้น
คุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีทักษะการเรียนรู
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความ ที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําตามความถนัด และความ
ตองการดูแลเปนพิเศษ
ตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการ
๓. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทาง การเงินที่
Technology) มาใชสนับสนุนการ
เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได
เรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัด
3.๕ รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
การศึกษา
ดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข
๔. การพัฒนาคุณภาพครู และ
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู และ ภายใตสังคมที่เปน พหุวัฒนธรรม
บุคลากรทางการศึกษา
3.๖ รอยละ 100 ของผูเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะ ของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
3.๗ รอยละ 100 ของครู มีการเปลีย่ นบทบาทจาก
“ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการ
เรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู
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ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๑. สรางความรวมมือกับองคกร
4.๑ รอยละ 100 ของผูเรียนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษา
ปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน
ที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
4.๒ รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของ อยางเพียงพอและเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง
พื้นที่
โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทาง
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความตองการจําเปน
ทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ พิเศษสําหรับผูพิการ
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4.๓ รอยละ 100 ของผูเ รียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุก
เรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ
ประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ ๔.4 รอยละ 100 ของครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ
๔. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
(Digital Technology) เปนเครื่องมือ จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน
4.๕ รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี
ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพื้นที่
4.๖ รอยละ 100 ของสถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.๗ รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือ
และคุมครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
4.๘ รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
5.๑ รอยละ 100 ของสถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรม
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน
การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมี
จากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทันตอการเปลี่ยนแปลงโลก
5.๒ รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการนําขยะมาใช
ประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอน
ที่โรงเรียนและชุมชน
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ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ตอ)
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.๓ รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ เรื่องการ
จัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ มาใชประโยชนรวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
5.๔ รอยละ 100 ของนักเรียน เรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการ
ขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดานการ
ลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
แหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕.5 รอยละ 100 ของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการดําเนิน
กิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
5.๖ รอยละ ๑๐๐ ของครู มีความคิดสรางสรรค สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการสราง
สํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทันตอการเปลี่ยนแปลง
โลก
5.๗ ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมที่ผาน
กระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียนการจัดการเรียนรู
และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง
Thailand ๔.๐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงโลก
5.๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรอยละ 100 ของ
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให
เปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นกลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเด็นกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
6.๑ รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการกระจาย
๑. ใหสถานศึกษา หรือ กลุม
สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการ อํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ
6.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐ ของ
บริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานที่มีความ
๒. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่
ทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัว ใหทัน ตอ
การศึกษา เปนหนวยงาน มีความ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มี
ทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ
หนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให
3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได อยางมีประสิทธิภาพ
ดิจิทัล (Digital Technology) และ
ครอบคลุมทุกตําบล
ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามา
6.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ประยุกตใชอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด
ของสถานศึกษา นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
ทั้งระบบ
6.๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
๖.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด
6.๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ขอมูลตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data
Technology)
6.๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
6.9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรอยละ ๑๐๐
ของสถานศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการ
วางแผน การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที
3 ่3
สว่ นที
แผนการใช
จายงบประมาณ
โครงการ/กิ
จกรรม
แผนการใช
จายงบประมาณ
โครงการ/กิ
จกรรม
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต 2 ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสงขลา เขต 2 ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อดํ า เนิน การบริห ารสํานักงานและพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามบริบ ทของ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อดํ า เนิน การบริห ารสํานักงานและพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามบริบ ทของ
เขตพื้นที่การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
เขตพื้นที่การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พ.ศ. 2563 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ได บ ริ ห ารจั ด การงบประมาณโดยกํ าหนดกรอบการบริ ห ารตามนโยบาย ประเด็ น กลยุ ทธ
สงขลา เขต 2 ได บ ริ ห ารจั ด การงบประมาณโดยกํ าหนดกรอบการบริ ห ารตามนโยบาย ประเด็ น กลยุ ทธ
เปาหมาย และจุดเนนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด รวมทั้งคํานึงถึงวัตถุประสงค
เปาหมาย และจุดเนนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด รวมทั้งคํานึงถึงวัตถุประสงค
เปาหมาย ประเด็นกลยุทธ จุดเนน และความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
เปาหมาย ประเด็นกลยุทธ จุดเนน และความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ไดบริหารงบประมาณ โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
ไดบริหารงบประมาณ โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. งบบริหารจัดการสํานักงาน จัดสรรเปนงบประจําสําหรับเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน
1. งบบริหารจัดการสํานักงาน จัดสรรเปนงบประจําสําหรับเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน
เปนเงิน 3,000,000 บาท
เปนเงิน 3,000,000 บาท
2. งบพัฒนาตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน จํานวน 11 โครงการ จํานวนเงิน 445,150 บาท
2. งบพัฒนาตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน จํานวน 11 โครงการ จํานวนเงิน 445,150 บาท
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ จํานวน 18 โครงการ จํานวนเงิน 1,554,850 บาท
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ จํานวน 18 โครงการ จํานวนเงิน 1,554,850 บาท
ตารางที่ 11 งบบริหารจัดการสํานักงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตารางที่ 11 งบบริหารจัดการสํานักงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 จําแนกรายจาย
สงขลา เขต 2 จําแนกรายจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบพัฒนาคุณภาพ
ที่
รายการ
งบบริหาร
งบพัฒนาคุณภาพ รวม
ที่
รายการ
งบบริหาร การศึ
กษา
รวม
จัดการ
การศึกษา
จัดการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
3,000,000 2,000,000 5,000,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
3,000,000 2,000,000 5,000,000
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจกลุม
1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจกลุม
2 งบพัฒนาคุณภาพการตามประเด็นกลยุทธ
2 งบพัฒนาคุณภาพการตามประเด็นกลยุทธ
3 งบบริหารจัดการ
3,000,000
3 งบบริหารจัดการ
3,000,000
3.1 วัสดุสํานักงาน
400,000
3.1 วัสดุสํานักงาน
400,000
3.2 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ
220,000
3.2 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ
220,000
3.3 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
40,000
3.3 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
40,000
3.4 คาซอมแซมครุภัณฑ
50,000
3.4 คาซอมแซมครุภัณฑ
50,000
3.5 คาใชจายในการบํารุงรักษา
3.5 คาใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
60,000
เครื่องปรับอากาศ
60,000
3.6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
140,000
3.6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
140,000
3.7 คาจางถายเอกสาร
110,000
3.7 คาจางถายเอกสาร
110,000
3.8 คาจางทําความสะอาด(กลุมนิเทศฯ)
12,000
3.8 คาจางทําความสะอาด(กลุมนิเทศฯ)
12,000
3.9 คาจางพนักงานบริการ จํานวน 3 ราย
324,000
3.9 คาจางพนักงานบริการ จํานวน 3 ราย
324,000
3.10 คาจางพนักงานธุรการกลุมการเงิน
144,000
3.10 คาจางพนักงานธุรการกลุมการเงิน
144,000
3.11 คาจางธุรการกลุมอํานวยการ
156,000
3.11 คาจางธุรการกลุมอํานวยการ
156,000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่

งบประมาณ

รายการ

งบพัฒนาคุณภาพ
งบบริหาร
การศึกษา
จัดการ
156,000
100,000
925,600

3.12 คาจางเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
3.13 คาจางธุรการกลุมบุคคล
3.13 คาสาธารณูปโภคจําแนกเปน :
- คาไฟฟา
- คาน้ําประปา
- คาโทรศัพท
- คาไปรษณียโทรเลข
3.14 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
3.15 คาบําบัดน้ําเสีย
3.16 คาใชจายในการประชุม
3.14 กันไวเพื่อรองรับนโยบายเรงดวน

รวม

3,600
5,000
33,800
120,000

ตารางที่ 12 จํานวนโครงการและงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งบภารกิจกลุม จําแนกตามประเด็น
กลยุทธ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็นประเด็นกลยุทธ
ประเด็นกลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง
ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน
ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ประเด็นกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital
Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
รวม 6 ประเด็นกลยุทธ

งบภารกิจกลุม
โครงการ งบประมาณ
1
5400

งบพัฒนาคุณภาพ
โครงการ งบประมาณ
3
105,600

รวมทั้งหมด
โครงการ งบประมาณ
4
111,000

1

53,400

1

432,765

2

486,165

3

199,000

6

580,000

9

779,000

3

100,000

3

128,795

6

228,795

0

0

1

9,190

1

9,190

3

87,350

4

298,500

7

385,850

11

445,150

18

1,554,850

29

2,000,000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกตามประเด็นกลยุทธ/โครงการ
ที่

ประเด็นกลยุทธ/โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

กลุมที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเด็นกลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1 การจัดการเรียนรูบูรณาการ
28,100
นางดลพรรณ
กลุมนิเทศฯ
“ศาสตรพระราชา”
2 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
50,000
นางดลพรรณ
กลุมนิเทศฯ
3 การเสริมสรางความเข็มแข็งสภานักเรียน
5,400
น.ส.วินิจ
กลุมสงเสริมฯ
สงขลา เขต 2
4 สรางภูมิคุมกันภัยนักเรียนฯ
27,500
นางศรีวิภา
กลุมสงเสริมฯ
รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธที่ 1
111,000
ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
53,400
นางชนิกา
กลุมนิเทศฯ
ตามแนวทางการประเมิน PISA
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สงเสริมความ 432,765 นางธนัญญญาณ กลุมสงเสริมฯ
เปนเลิศทางวิชาการ)
รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธที่ 2
486,165
ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
1 "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
100,000
นายนิพล
กลุมนิเทศฯ
จากผลการสอบ O -NET และ NT"
2 การพัฒนาเสริมสมรรถนะผูบริหาร ครู
120,000
นางกชนิกา
กลุมพัฒนาฯ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจาง
3 "พัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยสื่อดิจิทัล
60,000
นายพิรม
กลุมนิเทศฯ
และหองสมุดเพื่อการเรียนรู"
4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
130,000
น.ส.ศิริเพ็ญ
กลุมนิเทศฯ
ภาษาไทย
5 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
100,000
นางชนิกา
กลุมนิเทศฯ
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด
70,000
นางนภวรรณ
กลุมนิเทศฯ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางเปน
กระบวนการ โดยครูผปู ระสานงาน
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER Center)
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แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุมที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
7 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารงาน
105,000
นางเพียรเพ็ญ
กลุมบุคคลฯ
บุคคลเพื่อสรางเสริมศักยภาพของการจัด
การศึกษา
8 โครงการประชุมผูบ ริหารโรงเรียน
73,000
นางดารณี
กลุมอํานวยการ
9 แนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการ
21,000
น.ส.วินิจ
กลุมสงเสริมฯ
ประกอบอาชีพ ประจําป 2563
779,000
รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธที่ 3
ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
18,795
น.ส.อัญชิษฐา
กลุมแผนฯ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (แผนการ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก)
2 สงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
60,000
นางพัชรินทร
กลุม ICT
มาใชเพื่อการเรียนการสอน
3 พัฒนาการศึกษาทางดวยเทคโนโลยี
50,000
นางพัชรินทร
กลุม ICT
การศึกษาไกลผานดาวเทียม (DLTV)
4 นิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อ
100,000
นายธรรมชาติ
กลุมนิเทศฯ
การพัฒนาการศึกษา
5 ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณงบ
นางรัตนา
กลุมแผนฯ
ประจําป 2553
6 จัดทําขอมูลประชากรวัยเรียน ป 2563
น.ส.วินิจ
กลุมสงเสริมฯ
228,795
รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธที่ 4
ที่

ประเด็นกลยุทธ/โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นกลยุทธที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลก
1 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัด
9,190
นางสุมาลี
กลุมสงเสริมฯ
กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9,190
รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธที่ 5
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แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
1 "ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา
42,350
น.ส.อัญชิษฐา
กลุมแผนฯ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 –
2565 และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2 "พัฒนาการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
120,000
นางกาลัญู
กลุม ICT
และBig Data ของเขตพื้นที่
3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบ
45,000
น.ส.วรนัน
กลุมการเงิน
บริหารการเงินและพัสดุยุค 4.0
4 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ
33,500
นางพิมพพันธ
กลุมนิเทศฯ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
5 "จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
25,000
นางสมบูรณ
กลุมแผนฯ
งบประมาณ พ.ศ.2563
6 การจัดทํารายงานผลการติดตาม
20,000
นางสมบูรณ
กลุมแผนฯ
ประเมินผล ตามนโยบาย สพฐ.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
7 สรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพ
100,000
น.ส.ศิริแพ็ญ
กลุมนิเทศฯ
ภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
385,850
รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธที่ 6
2,000,000
รวม 29 โครงการ
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580)

การจัดการเรียนรูบรู ณาการ
“ศาสตรพระราชา"

การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.

การเสริมสรางความเขมแข็ง
สภานักเรียน สงขลา เขต 2

สรางภูมิคุมกันภัยนักเรียนฯ

2

3

4

ขอที่ 1 ความมั่นคง

ขอที่ 1 ความมั่นคง

ขอที่ 1 ความมั่นคง

ขอที่ 1 ความมั่นคง

ประเด็นกลยุทธที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ประเด็นกลยุทธ/โครงการ

1

ที่

ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

ขอที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสงขลา

ขอที่ ๑ ดานการจัดการศึกษา เพื่อ
ความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
ขอที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ

ขอที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย
เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ
ขอที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
ตามพระราโชบาย
ขอที่ ๑ ดานการจัดการศึกษา
ขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ เพื่อความมั่นคง
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ
ขอที่ ๑ ดานการจัดการศึกษา เพื่อ ขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา
ความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
เพื่อความมั่นคง
ขอที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
ตามพระราโชบาย
ขอที่ ๑ ดานการจัดการศึกษา เพื่อ ขอที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา
ความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
เพื่อความมั่นคง

สอดคลองกับนโยบาย (ขอที่)
แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
(พ.ศ.2560-2579)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2563

แสดงจํานวนโครงการจําแนกรายยุทธศาสตรและความสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2563

1,3,5

2,3,5

2,5

1,4,5

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของ สพป.
สงขลา เขต 2

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ระดับเขตพื้นที่และระดับภาค
(ระดับชาติ)

2

2

ขอที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
ขอที่ 2 การสราง
ขอที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน
ความสามารถในการแขงขัน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน

ขอที่ 2 การสรางความ
สามารถในการแขงขัน

ขอที่ 2 การสราง
ขอที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน
ความสามารถในการแขงขัน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
พัฒนาเสริมสมรรถนะผูบริหาร ขอที่ 2 การสราง
ขอที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน
ครู บุคลากรทางการศึกษาและ ความสามารถในการแขงขัน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการ
ลูกจาง
แขงขัน

การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากผลการสอบ
O-NET และ NT

แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสงขลา

ขอที่ ๒ ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา

ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและ
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คุณภาพ

ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและ
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คุณภาพ

ขอที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย
เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ
ขอที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

ขอที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ขอที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจยั
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพือ่ สรางความสามารถในการ
ของประเทศ
แขงขันของประเทศ

ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน

พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA

1

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580)

ประเด็นกลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน

ประเด็นกลยุทธ/โครงการ

1

ที่

สอดคลองกับนโยบาย (ขอที่)
แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
(พ.ศ.2560-2579)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2563

7

2,3

1,2,3

1,3

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของ สพป.
สงขลา เขต 2

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

7

6

5

4

3

ที่

สอดคลองกับนโยบาย (ขอที่)
ประเด็นกลยุทธ/โครงการ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
(พ.ศ.2561-2580)
(พ.ศ.2560-2579)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2563
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวย ขอที่ 2 การสราง
ขอที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สื่อดีจิทัลและหองสมุดเพื่อการ ความสามารถในการแขงขัน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
เรียนรู
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ ขอที่ 2 การสราง
ขอที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สอนภาษาไทย
ความสามารถในการแขงขัน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
พัฒนาคุณภาพการจัด
ขอที่ 2 การสราง
ขอที่ 2 ผลิตและพัฒนากําลังคน ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและ
การศึกษาปฐมวัย
ความสามารถในการแขงขัน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขอที่ 3 การพัฒนาและ
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุก ขอที่ ๓ ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
ชวงวัยและการสรางสังคมแหง เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษอยางเปน
การเรียนรู
กระบวนการ โดยครูผู
ประสานงานศูนยพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER
Center)
สงเสริมประสิทธิภาพดานการ ขอที่ 3 การพัฒนาและ
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุก ขอที่ ๓ ดานการพัฒนาและ
บริหารงานบุคคลเพื่อสราง
เสริมสรางศักยภาพคน
ชวงวัยและการสรางสังคมแหง เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
การเรียนรู
เสริมศักยภาพของการจัด
การศึกษา
ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

ขอที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย
เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ

ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ

แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสงขลา
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ

7

1

1

1

1

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของ สพป.
สงขลา เขต 2

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

43

44

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก (แผนการ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก)

สงเสริมสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใชเพื่อการ
เรียนการสอน

พัฒนาการศึกษาดวย
เทคโนโลยีทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)

2

3

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
ขอที่ 4 สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา

ขอที่ 4 สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา

ขอที่ 4 การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม

ขอที่ 4 การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม

ขอที่ 4 สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา

ขอที่ 4 การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม
ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ขอที่ ๓ ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา

ขอที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา

ประเด็นกลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580)
แนะแนวเพื่อการศึกษาตอและ ขอที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
การประกอบอาชีพประจําป
2563
โครงการประชุมผูบริหาร
ขอที่ 3 การพัฒนาและ
โรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพคน

ประเด็นกลยุทธ/โครงการ

1

9

8

ที่

สอดคลองกับนโยบาย (ขอที่)
แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
(พ.ศ.2560-2579)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2563
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุก ขอที่ ๓ ดานการพัฒนาและ
ชวงวัยและการสรางสังคมแหง เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
การเรียนรู
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุก ขอที่ ๓ ดานการพัฒนาและ
ชวงวัยและการสรางสังคมแหง เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
การเรียนรู

ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ
ขอที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ
ขอที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

ขอที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสงขลา
ขอที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจยั
เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ

3,4,5,6

3,4,5,6

1,5

7

4,5,6

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของ สพป.
สงขลา เขต 2

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณประจําป

จัดทําฐานขอมูลประชากร
วัยเรียน

5

6

1

นิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่
เปนฐานเพื่อการพัฒนา
การศึกษา

4

ขอที่ 4 การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม

ขอที่ 4 การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580)
ขอที่ 4 การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม

ขอที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

ขอที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสงขลา
ขอที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

สงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอที่ 5 การสรางการเติบโต ขอที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อ
ขอที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อ
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
ตอสิ่งแวดลอม
กับสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอม

ขอที่ 5 สงเสริมและจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
ขอที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
ตามพระราโชบาย

ประเด็นกลยุทธที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ประเด็นกลยุทธ/โครงการ

ที่

สอดคลองกับนโยบาย (ขอที่)
แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
(พ.ศ.2560-2579)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2563
ขอที่ 4 สรางโอกาสความเสมอ ขอที่ ๓ ดานการพัฒนาและ
ภาคและความเทาเทียมทาง
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
การศึกษา
ขอที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ขอที่ 4 สรางโอกาสความเสมอ ขอที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการ
ภาคและความเทาเทียมทาง
เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
การศึกษา
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ขอที่ 4 สรางโอกาสความเสมอ ขอที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการ
ภาคและความเทาเทียมทาง
เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
การศึกษา
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา

1,2,3,4,5,6,7

8

2

5

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของ สพป.
สงขลา เขต 2

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

45

46

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565
และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการระบบบริหารการเงิน
และพัสดุ 4.0
พัฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
พัฒนาการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศและ Big Data ของ
เขตพื้นที่

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

5

4

3

2

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580)

แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสงขลา

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของ สพป.
สงขลา เขต 2

ขอที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ขอที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ขอที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ขอที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ขอที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ขอที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ขอที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา
ขอที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ขอที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา
ขอที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ขอที่ ๓ ดานการพัฒนาและ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
ขอที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการ
เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
ขอที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ขอที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ขอที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา

ขอที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ขอที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา

ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ
ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

2

2,3,6,7,8,9

1,2

3,4

1,2,3,4,5,
6,7,8,9

ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ (ตอ)

ประเด็นกลยุทธ/โครงการ

1

ที่

สอดคลองกับนโยบาย (ขอที่)
แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
(พ.ศ.2560-2579)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2563

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การจัดทํารายงานผลการ
ติดตามประเมินผลตาม
นโยบาย สพฐ. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สรางความเขมแข็งระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

6

7

ขอที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
ขอที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ.2561-2580)
ขอที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
ขอที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ
ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสงขลา
ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ
ขอที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

2

1

สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดของ สพป.
สงขลา เขต 2

จากตาราง จะเห็นวาแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา และสอดคลองกับประเด็นกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่ ทั้ง 6 ประเด็น
กลยุทธ 37 ตัวชี้วัด จํานวน 29 โครงการ ดังนี้ ประเด็นกลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จํานวน 4 โครงการ 4 ตัวชี้วัด ประเด็นกลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน จํานวน 2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน จํานวน 9 โครงการ 7 ตัวชี้วัด ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ จํานวน 6
โครงการ 8 ตัวชี้วัด ประเด็นกลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก จํานวน 1
โครงการ 7 ตัวชี้วัด และประเด็นกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวม
เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ จํานวน 7 โครงการ 9 ตัวชี้วัด ใชงบประมาณดําเนินการ 2,000,000 บาท (สองลานบาท)

ประเด็นกลยุทธ/โครงการ

ที่

สอดคลองกับนโยบาย (ขอที่)
แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
(พ.ศ.2560-2579)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2563
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุก ขอที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ
ชวงวัยและการสรางสังคมแหง พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา
การเรียนรู
ขอที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ขอที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา
ขอที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุก ขอที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ
ชวงวัยและการสรางสังคมแหง พัฒนาระบบการบริหารจัด
การเรียนรู
การศึกษา
ขอที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ ขอที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

47

48

งบพัฒนาตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โครงการ

การเสริมสรางความเขมแข็ง
สภานักเรียน สงขลา เขต ๒

ที่

1

กิจกรรม

เชิงปริมาณ
๑. วางแผนการดําเนินงาน
1. ประชาสัมพันธหลักสูตรสภานักเรียน 2. ประชุมเชิ งปฏิบั ติการจัดทํ า
ไปยังโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๑๒๗
เครื่องมือเก็บขอมูล
โรงเรียน
3. รายงานผลกาดรําเนินงาน
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเครือ่ งมือ
4. ทบทวนการจัดกิจกรรม
จัดเก็บขอมูลการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
จํานวน ๑๕ คน จํานวน ๒ วัน
๓. จัดทําขอมูลสารสนเทศการ
ดําเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน ๑๒๗ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมและเสริมสราง
วิธีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท สันติวิธี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
๒. สถานศึกษาไดเสริมสรางทัศนคติที่ดี
ตอบานเมืองมีหลักคิดทีถ่ ูกตองเปน
พลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม อัต
ลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม
โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม

เปาหมาย

ประเด็นกลยุทธที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

5,400

งบประมาณ
ผลผลิต
1.รอยละ 80 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมปลูกฝงและเสริมสรางวิธี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท สันติวิธียึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา
เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอบานเมืองมี
หลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึง
ประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิต
สาธารณะ
ผลลัพธ
1. รอยละ 80 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปน
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท สันติวิธี ยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. รอยละ 80 ของสถานศึกษามี
กิจกรรมเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ
บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค
มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ม.ค.- ก.ย. นางสาววินิจ
๖๓
ชัยหาญ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

49

50

โครงการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA

ที่

1

กิจกรรม
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะทํางานสรางความรู
ความเขาใจในการพัฒนา
ผูเรียนตามแนวทางการ
ประเมินPISA”
2.อบรมเชิงปฏิบตั ิการสราง
ความรูความเขาในครูผูสอนใน
การพัฒนาผูเรียนตามแนว
ทางการประเมินPISAใน
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษารอยละ
๑๐๐ ไดรับการพัฒนาการประเมิน
สมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการ
อาน (Reading Literacy) การรูเรื่อง
คณิตศาสตร (Mathematical
Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร
(Scientific Literacy)
๒. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัดมีความรู ความเขาใจ
ในการประเมินตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามี
สมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการ
อาน (Reading Literacy) การรูเรื่อง
คณิตศาสตร (Mathematical
Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร
(Scientific Literacy)
๒. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษามี
ความรู ความเขาใจในการประเมิน
ตามแนวทางการประเมิน PISA และ
สามารถพัฒนาผูเ รียนตามแนวทางการ
ประเมินPISA ไดอยางมีประสิทธิภาพ

53,400

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลา
ของโครงการ
ดําเนินการ
ผลผลิต
ก.ค.-ส.ค ๖๓
๑.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รอยละ ๑๐๐ ไดรับการพัฒนาการ
ประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการ
รูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
การรูเรื่องคณิตศาสตร
(Mathematical Literacy) และ
การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy)
๒. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัดมีความรู ความ
เขาใจในการประเมินตามแนว
ทางการประเมิน PISA
ผลลัพธ
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามี
สมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่อง
การอาน (Reading Literacy) การ
รูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical
Literacy) และการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
๒. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษามี
ความรู ความเขาใจในการประเมิน
ตามแนวทางการประเมิน PISAj
และสามารถพัฒนาผูเรียนตามแนว
ทางการประเมินPISA ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

นางชนิกา
ดวงจักร
และคณะ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพดานการ
บริหารงานบุคคลเพื่อสราง
เสริมศักยภาพของ
การจัดการศึกษา

ที่

1

กิจกรรม
1. การจัดทําแผนบริหาร
อัตรากําลัง
2. การสรรหา คัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาฯ
3. สรรหา คัดเลือกครูราย
เดือนแกปญหาสถานศึกษาขาด
แคลนครูขั้นวิกฤติ
4. สรรหาคัดเลือกครูพี่เลีย้ ง
เด็กพิการเรียนรวม ตาม
โครงการ คืนครูใหนักเรียน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผอ.โรงเรียนใหม

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. สพป.สงขลา เขต ๒ มีแผนบริหาร
อัตรากําลังครู จํานวน ๑๐ เลม
2. สพป.สงขลา เขต ๒ สามารถ
สรรหาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
มาแกปญหาการขาดแคลนอัตรากําลัง
ไดครบทุกตําแหนง
3. ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 2 ครั้ง/ป
เชิงคุณภาพ
1. สพป.สงขลา เขต ๒ มีแผนบริหาร
อัตรากําลังเปนเครื่องมือในการบริหาร
อัตรากําลัง ใหสอดคลองกับความ
ตองการของสถานศึกษา
2. สพป.สงขลา เขต ๒ สามารถสรร
หา คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความรู ความสามารถ ในการเรียน
การสอน และตรงตามวิชาที่
สถานศึกษาขาดแคลน

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน

105,000

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ผลผลิต
1. ขอมูลอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. แผนอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. มาตรการในการ
แกปญหาความขาดแคลน
4. โรงเรียนในสังกัด มี
บุคลากรเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน
5. ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปละ ๒ ครั้ง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค. – ก.ย.
63

นางเพียรเพ็ญ
ภูอิสริยะกุล

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

51

52

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

2

ที่

ประชุมผูบริหารโรงเรียน

เพิ่มประสิทธิภาพดานการ
บริหารงานบุคคลเพื่อสราง
เสริมศักยภาพของ
การจัดการศึกษา (ตอ)

โครงการ

กิจกรรม

3.สพป.สงขลา เขต 2 นําขอมูลผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ขาราชการครูและบุลากรทาง
การศึกษาในสังกัด มาใชเปนเครื่องมือ
ในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
และคาตอบแทน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
4.ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรบั ทราบผลการ
ประเมินและความเห็นของ
ผูบังคับบัญชา
เชิงปริมาณ
- ประชุมผูบริหารสถานศึกษา
- ประชุมผูบริหารสถานศึกษา รอง
รองผอ./ผอ.กลุม /หนวย 2 ครั้ง
ผอ./ผอ.กลุม /หนวย 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจใน
นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ของ สพป.สงขลา เขต2

เปาหมาย

73,000

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน (ตอ)
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลผลิต
ม.ค. – ส.ค.
- รอยละ 90 ของ
63
กลุมเปาหมายเขารวมประชุม
ผลลัพธ
- รอยละ 90 ของผูเขารวม
ประชุมพึงพอใจตอการประชุม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

นางดารณี บุญสุย

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ

แนะแนวเพื่อการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพ
ประจําป 2563

ที่

3

กิจกรรม
๑. ประชาสัมพันธมาตรการ
แนวทางการแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพ และคุณภาพนักเรียน
ระดับชั้น ป. ๖ และชั้นม. ๓
2. ประชาสัมพันธการใช
แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ
ใหแกครูแนะแนว โรงเรียนในสังกัด
จํานวน ๑๒๗ โรงเรียน
3. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
ครูแนะแนวของโรงเรียนขยายทาง
การศึกษา จํานวน 19 โรงเรียน
(โรงละ ๒ คน)
4.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําเครื่องมือจัดเก็บขอมูลความ
ถนัดทางอาชีพของนักเรียนชั้นป ๖
และม. ๓
5.วิเคราะหสรุปผล รายงานผล
โครงการ

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.ประชาสัมพันธมาตรการและแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้น ป. 1-๖ และ ม.๓
2.ประชุมอบรม สัมมนาครูแนะแนว
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จํานวน ๑๙ โรงเรียน ใหมีความรู
ความเขาใจ สามารถใชแบบทดสอบ
วัดความถนัดทางอาชีพแกนกั เรียน
ชั้น ป.๖ และ ม. ๓ ได
๓. จัดเก็บขอมูลความถนัดทางอาชีพ
ของนักเรียนชั้น ป. ๖ และ ชั้น ม ๓
โรงเรียนในสังกัด จํานวน ๑๒๗
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษานําขอมูลความถนัด
ความสนใจของนักเรียนที่จบชั้น ป.6
และ ม.3 ไปฝกทักษะการเรียนรูที่
เชื่อมโยงสูอ าชีพและการมีงานทําตาม
ความถนัดและความตองการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ สามารถ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัตไิ ด

21,000

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน (ตอ)
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ผลผลิต
นางสาววินิจ
ธ.ค.62 –
1. รอยละ 80 ของครูที่ทาํ หนาที่เปน ส.ค.63
ชัยหาญ
ครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีความรู ความเขาใจ และ
สามารถใชแบบทดสอบวัดความถนัด
ความสนใจใหกับนักเรียนได
๒. รอยละ 80 ของสถานศึกษา
นําขอมูลความถนัดทางอาชีพของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มาวางแผน
การจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนได
ผลลัพธ
๑. รอยละ 80 สถานศึกษานําขอมูล
จากการวัดความถนัด ความสนใจของ
นักเรียนมาวางแผนในการจัดกิจกรรม
แนะแนว เพือ่ การเรียนรูที่เชื่อมโยงสู
อาชีพและการมีงานทํา
2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา
กิจกรรมเสริมสรางใหนักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถ
ดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปน
พหุวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

53

54

โครงการ

นิเทศบูรณาการโดยใชพื้นที่
เปนฐานเพื่อการพัฒนา
การศึกษา

ที่

1

เชิงปริมาณ
1. นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู/
กิจกรรมทางวิชาการ แผนงาน
นโยบาย เพื่อการพัฒนา
การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน
อยางนอยโรงเรียนละ 2 ครั้ง
2. สงเสริมการบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษาโดยใช
เครือขายสถานศึกษาเปนฐาน
(พื้นที่เปนฐาน (Area-based
Management)) จํานวน 14
เครือขายสถานศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัด 127 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีมาตรฐาน
อยางเหมาะสมตามบริบทดาน
ประเภทขนาดและพื้นที่
2. เครือขายสถานศึก ษา
และสถานศึก ษามีค วาม
เขมแข็ งตามเกณฑมาตรฐาน
ที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําหนด

เปาหมาย
1.ประชุมศึกษานิเทศกจัดทํารายงาน
ผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2562 และจัดทําแผนนิเทศฯ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
2. นิเทศติดตามและประเมินผลใช
เครือขายสถานศึกษาเปนฐาน
3. ประชุมศึกษานิเทศกจัดทํารายงาน
ผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2562 และจัดทําแผนนิเทศฯ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563

กิจกรรม

ประเด็นกลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

100,000

งบประมาณ

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
ต.ค.62 – นายธรรมชาติ
ผลผลิต
ก.ย.63
ทองแดง
- รอยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาให
มีมาตรฐานเหมาะสมตาม
บริบทดานประเภท ขนาดและ
พื้นที่
ผลลัพธ
1. เขตพื้นที่การศึกษามีการ
สงเสริมการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน
2. กระบวนการนิเทศ
ติดตาม กํากับและประเมินผล
โดยใชพื้นที่เปนฐานมีรูปแบบที่
เหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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3

2

ที่

เปาหมาย

ประสิทธิภาพการบริหาร
เขิงปริมาณ
งบประมาณประจําป 2563 - นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สพป.สงขลา เขต 2 ไดรับเงิน
อุดหนุนเพียงพอ เหมาะสม
สอดคลองกับขอเท็จจริง
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตราแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
จัดทําขอมูลประชากร
เชิงปริมาณ
วัยเรียน ประจําป 2563
- ครูที่รับผิดชอบการรับนักเรียน
กรอกขอมูลประชากรวัยเรียน
ตาม ทร.14 ในโปรแกรม
สารสนเทศการเกณฑเด็กเขาเรียน
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีขอมูลประชากรวัย
เรียน เพื่อใชในการวางแผนการ
รับนักเรียน

โครงการ

1. การกําหนดเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนโดยยึดหลักภูมิศาสตรและ
การคมนาคม
2. คัดสําเนาทะเบียนบาน (ทร.๑๔)
จากสํานักทะเบียนอําเภอ/เทศบาล
3. จัดทําฐานขอมูลประขากรวัย
เรียน

- ประชาสัมพันธคูมือแนวทาวการ
ดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

กิจกรรม

-

-

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ตอ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ผลผลิต
- นักเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัด สพป.สงขลา
เขต 2ไดรับการสนับสนุน
คาใชจาย 100%
ผลลัพธ
- นักเรียนมีความรู
ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผลผลิต
ทุกโรงเรียนมีฐานขอมูล
ประชากรวัยเรียน
ผลลัพธ
นักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับ เขาเรียน
ไดครบทุกคน
ต.ค.62 –
ก.ย.63

น.ส.วินิจ ชัยหาญ
ใชงบจาก สพฐ.
จัดสรร 20,000
บาท

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ธ.ค.62 –
นางรัตนา
ก.ย.63
ไกรทอง

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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56

ที่

ไมมีโครงการ

โครงการ
-

เปาหมาย
-

กิจกรรม
-

งบประมาณ
-

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ประเด็นกลยุทธที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงโลก

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

-

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2563 – 2565
และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ที่

1

กิจกรรม
1.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ทบทวนแผนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจําป 2563 2565 คณะกรรมการจํานวน
30 คน
2.ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
3. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ
4. จัดทําเอกสารรูปเลมฉบับ
สมบูรณ

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรใน สพป.สงขลา เขต 2 และผูมี
สวนไดสวนเสีย ในการบริหารจัดการดาน
การศึกษา 30 คน เขารวมในการพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษา ป 2563 – 2565
2. บุคลากรใน สพป.สงขลา เขต 2 และผูมี
สวนไดสวนเสีย ในการบริหารจัดการดาน
การศึกษา 30 คน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 จํานวน
100 เลม
4.เอกสารแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ. 2563 จํานวน 50 เลม
เชิงคุณภาพ
1. มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
2. ผูบริหารและผูเ กี่ยวของนํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เปนเครื่องมือกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
42,350
ผลผลิต
1. มีแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 100 เลม
2. เอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 50 เลม
ผลลัพธ
1. มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ผูบริหารและผูเ กี่ยวของนํา
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 เปน
เครื่องมือกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคณ
ุ ภาพ

งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ต.ค.62 – น.ส.อัญชิษฐา
เม.ย.63
ทาตะภิรมย

ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
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58

โครงการ

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563

ที่

2

เชิงปริมาณ
1.จัดประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําป 2563 (25 คน)
2. จัดประชุมคณะทํางานกลั่นกรอง(ราง)
รายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง
3. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2563
เชิงคุณภาพ
1 สพป.สงขลา เขต 2 ประชุมคณะทํางาน
จัดทํารายงานผล ผูเขาประชุม 25 คน ไดรับ
ความรู ความเขาใจในการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. สพป.สงขลา เขต 2 ไดจัดประชุม
คณะทํางานกลั่นกรอง (ราง) รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ทําใหผลการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเอกสาร
ที่สมบูรณ และมีคุณภาพ
3. สพป.สงขลา เขต 2 มีเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหารใน
หนวยงาน/สวนกลาง และเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหสวนราชการที่
เกี่ยวของไดรับทราบถึงความกาวหนา ปญหา
อุปสรรค และความสําเร็จของการดําเนินงานใน
รอบปที่ผานมา และสามารถนําไปวางแผน
พัฒนาการศึกษาตอไป

เปาหมาย
1. ประชุมคณะทํางานจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จํานวน 25 คน
2. จัดประชุมคณะทํางาน
กลั่นกรอง(ราง) รายงานผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง
จํานวน 10 คน
3. จัดทําเอกสารรายงานผล
การดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน จํานวน 40 เลม

กิจกรรม
25,000

ผลผลิต
- เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จํานวน 40 เลม
ผลลัพธ
1. สพป.สงขลา เขต 2 มี
เอกสารเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เสนอตอผูบริหารใน
หนวยงาน/สวนกลาง และเผยแพร
ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารให
สวนราชการที่เกีย่ วของไดรับทราบ
ถึงความกาวหนา ปญหาอุปสรรค
และความสําเร็จของการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
2. ผูบริหารนําผลการดําเนินงาน
มาใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการและวางแผนพัฒนา
การศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ

งบประมาณ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ต.ค.62 – นางสมบูรณ
ส.ค.63
หนูสังข

ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ (ตอ)

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โครงการ

การจัดทํารายงานผลการ
ติดตามประเมินผล ตาม
นโยบาย สพฐ. งบประมาณ
พ.ศ. 2563

ที่

3

กิจกรรม

ของ สพฐ. (ครั้งที่ 1) 1 ครั้ง ผูเขาประชุม 40
คน ผูเขาประชุมเขาใจรายละเอียดเครื่องมือ
เอกสารการติดตามของสพฐ.
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ
ตรวจสอบเอกสารและซักซอมความเขาใจ เตรียม
รับ การติดตาม ครั้งที่ 2 ผูเขาประชุม 40 คน
ผูเขาประชุมสามารถตรวจสอบเอกสารและเขาใจ
พรอมเตรียมรับการติดตาม
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร ของ
สพฐ. จํานวน 40 เลม เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการของ สพป.สงขลา
เขต 2

1. ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ เพื่อทําความเขาใจ
เครื่องมือ เอกสาร รายละเอียด
การติดตามของ สพฐ.
2. ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ เพื่อตรวจสอบ
เอกสารและซักซอมความเขาใจ
เตรียมรับ การติดตาม ครั้งที่ 2
3. จัดทํา เอกสารรายงานผล
การดําเนินงานตามนโยบาย
เชิงคุณภาพ
1. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทําความ และยุทธศาสตร ของ สพฐ.
เขาใจเครื่องมือ เอกสาร รายละเอียดการติดตาม จํานวน 40 เลม

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทําความ
เขาใจเครื่องมือ เอกสาร รายละเอียดการติดตาม
ของ สพฐ. (ครั้งที่ 1) 1 ครั้ง ผูเขาประชุม 40 คน
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ
ตรวจสอบเอกสารและซักซอมความเขาใจ เตรียม
รับ การติดตาม ครั้งที่ 2 ผูเขาประชุม 40 คน
3. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน.
จํานวน 40 เลม เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการของ สพป.สงขลา เขต 2

เชิงปริมาณ

เปาหมาย

20,000

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
ผลลัพธ
ม.ค. – ก.ย. นางสมบูรณ
- เอกสารรายงานผลการ
63
หนูสงั ข
ดําเนินงานตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร ของ สพฐ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน
40 เลม
ผลผลิต
1. สพป.สงขลา เขต 2
มีเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร ของ สพฐ.
ครบถวน ถูกตอง สมบูรณ และ
สามารถรายงาน สพฐ. ไดทันตาม
กําหนดเวลา
2. สพป.สงขลา เขต 2 มีระดับ
คะแนนผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย และยุทธศาสตร ของ
สพฐ. เพิ่มสูงขึ้นจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ (ตอ)
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กลุมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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โครงการ

การจัดการเรียนรูบรู ณาการ
“ศาสตรพระราชา”

ที่

1

กิจกรรม
1. ประชุมปฏิบัติการจัดทําคูมือ
การจัดการเรียนรูบรู ณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(โรงเรียนตนแบบ)
2. สรางความเขมแข็งและ
เตรียมความพรอมรับการประเมิน
ศูนยการเรียนรูฯ จัดสรรให
โรงเรียน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
คลองนกกระทุงเพื่อพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียน

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- ขาราชการครู ผูบริหารโรงเรียน
ตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครู ไดรับการพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนอยางยั่งยืน
2. ผูบริหาร ไดรับการเสริมสราง
ใหมีความรูความตระหนัก และนอม
นําหลักการทรงงานมาใชในการ
ดําเนินชีวิตและการทํางาน
3. นักเรียน ไดรับการพัฒนาใหมี
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค มีทักษะกระบวนการคิด
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิตและชวยเหลือสังคมได
4. โรงเรียน มีกระบวนการสงเสริม/
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเพือ่
พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี

ประเด็นกลยุทธที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

28,100

งบประมาณ

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
นางดลพรรณ
ผลผลิต
พ.ค.63ทองแดง
- รอยละ 100 ของสถานศึกษา ก.ย.63
และคณะ
ที่นอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ
- โรงเรียน มีกระบวนการ
สงเสริม/มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู รูปแบบการจัดกิจกรรม/
ชุมนุม/ ฐานการเรียนรู “อยูอยาง
พอเพียง” ที่สรางเสริม
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน เพื่อพัฒนา
นักเรียนใหเปนคนดี
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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61

62

2

ที่

การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.

โครงการ

กิจกรรม
1. การนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดยจัดประชุมปฎิบัติการถอด
บทเรียนความสําเร็จโครงงาน
คุณธรรม/นวัตกรรมสรางสรรค
คนดี
2. การประเมินโรงเรียน
คุณธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว โดยการ
นิเทศติดตามการดําเนินงานของ
สถานศึกษา

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- ครู ผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
รวมทั้งหมด 150 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครู ผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรูค วาม
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม และสามารถ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได
2. นักเรียน ไดรับการพัฒนาให
มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค มีทักษะกระบวนการคิด
มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนตาม
คานิยม 12 ประการ มีทักษะใน
การดําเนินชีวิตและชวยเหลือ
สังคมได
3. โรงเรียนมีกระบวนการ
สงเสริม/มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรูเ พื่อพัฒนานักเรียนใหเปน
คนดี มีเครื่องมือในการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมทีม่ ีมาตรฐาน
และสรางเครือขายคุณธรรมได

ประเด็นกลยุทธที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (ตอ)

50,000

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
ผลผลิต
พ.ค.-ก.ย.
นางดลพรรณ
- รอยละ 100 ของผูเรียนที่มี 63
ทองแดง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
และคณะ
ทัศนคติที่ดีตอบานเมืองมี
หลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคานิยมที่พึงประสงค มี
คุณธรรมอัตลักษณ มีจติ
สาธารณะ มีจติ อาสา รับผิดชอบ
ตอ
ผลลัพธ
- ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น และพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคในโรงเรียนลดลง

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ที่
3

กิจกรรม
1. ประสานงานขอความ
รวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแก สํานักงาน ป.ป.ส. ,
สํานักงาน กก.๓ บก.ปส.4 ใน
การสนับสนุนชุดทดสอบ
ปสสาวะ สนับสนุนเจาหนาที่
และวิทยากร
2. วิทยากรใหความรูการ
ปองกันยาเสพติดและทักษะการ
ปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
แกนักเรียน กอนสุมตรวจสาร
เสพติด
3.วิเคราะหสรุปผล/รายงานผล

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. สุมตรวจสารเสพติดในปสสาวะ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาใน
พื้นที่ระบาดของยาเสพติด จํานวน 20
โรงเรียน ๆ ละ 30 คน รวม 570 คน
2. เจาหนาที่และผูเกี่ยวของกับการ
ตรวจสารเสพติดในปสสาวะนักเรียน เชน
ตํารวจ, ป.ป.ส. และวิทยากรใหความรู
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน ๑๔ คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สพป.สงขลา เขต ๒ มีความรูการ
ปองกันยาเสพติดและทักษะการปองกัน
ตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม และ
ไดรับการคัดกรอง Re-x-ray ตามนโยบาย
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง
มีจิตสํานึกรวมกัน ในการดูแลนักเรียน
กลุมเสี่ยง กลุมเสพ กลุมติด และเฝาระวัง
ไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โครงการ

สรางภูมิคุมกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม

ประเด็นกลยุทธที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (ตอ)

27,500

งบประมาณ
ผลผลิต
1. รอยละ 100 ของนักเรียนใน ร.ร.
ขยายโอกาส และร.ร.ประถมศึกษา โรงเรียน
ละ 30 คน ไดรับความรูการปองกันยาเสพ
ติดและทักษะการปองกันตนเองจากภัย
คุกคาม และไดรับตรวจสารเสพติด
2. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนขยายโอกาส
และโรงเรียนประถมศึกษา ไดรับการคัด
กรอง Re-x-ray ตามนโยบายการปองกัน
และแกไขปญหา ยาเสพติด
ผลลัพธ
1. นักเรียนในขยายโอกาสทางการศึกษา
และโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.
สงขลา เขต ๒ มีความรูการปองกันยาเสพ
ติดและทักษะการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามในรูปแบบใหม และไดรับการคัด
กรอง Re-x-ray ตามนโยบายการปองกัน
และแกไขปญหายา เสพติดในสถานศึกษา
ในกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง
มีจิตสํานึกรวมกัน ในการดูแลนักเรียนกลุม
เสี่ยง กลุมเสพ กลุมติด และเฝาระวังไมใหมี
การแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
มิ.ย.63 นางศรีวิภา
ก.ค.63
หิรัญสถิตย
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โครงการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(สงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ)

ที่

1

กิจกรรม
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
2. ประชุมตัวแทนโรงเรียนที่
ไปแขงขันระดับภาคและ
คณะกรรมการทุกฝาย
ที่เกี่ยวของและบุคลากรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
3. จัดกิจกรรมประกวดและ
แขงขันและจัดนิทรรศการใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต
4. จัดประชุมสรุปการ
ดําเนินงานและ
5. จัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ไดรวมกิจกรรมการจัด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับภาคใต
(ระดับชาติ) ประจําปการศึกษา
2562 และปการศึกษา 2563
2. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 127
โรงเรียน และโรงเรียนในพื้นที่บริการ
ของ สพป.สงขลา เขต 2 จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาติ
เชิงคุณภาพ
1.สงเสริมใหนักเรียนทีม่ ีความเปนเลิศ
ทางวิชาการและทักษะอาชีพ เขารวม
แขงขันฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรูในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2.นักเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาส
เขาสูเวทีการแขงขันระดับชาติ
432,765

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลา
ของโครงการ
ดําเนินการ
ม.ค. – ก.พ.
ผลผลิต
1. รอยละ 100 ของนักเรียน ครู 63
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไดรวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ในระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
ภาค(ระดับชาติ)
2. รอยละ 100 ของโรงเรียนใน
สังกัด และโรงเรียนในสังกัดจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค
(ระดับชาติ)
ผลลัพธ
1. รอยละ 100 ของนักเรียน
และครูมีเวทีแสดงออกและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูฯ ทางวิชาการมี
ทักษะอาชีพสูศตวรรษที่ 21
2.รอยละ 100 ของนักเรียนที่มี
ศักยภาพ ไดรับโอกาสเขาสูเ วที
การแขงขันระดับชาติ

นางธนัญญาณ
เกตุแกว

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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โครงการ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากผลการสอบ
O -NET และ NT

ที่

1

กิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมการวางแผน การพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้น ป.6 จํานวน 1 วัน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน
ชั้น ป.3 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
ลําดับ 20 สุดทายจํานวน 20
โรงเรียน 4 สาระการเรียนรู
จํานวน 1 วัน

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. ครูผูสอน ป.6 สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ภาษาไทย
วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ
20 ลําดับสุดทายจากผลการสอบ
O –NET ปการศึกษา 2562
สาระการเรียนรูละ 20 คน
2. ครูผูสอน ชั้น ป.3 ทั้ง 2
ดาน (ดานภาษาไทย และดาน
คณิตศาสตร) 20 ลําดับสุดทาย
จากผลการสอบ NT ปการศึกษา
2562 ดานละ 20 คน
3. ศึกษานิเทศกทุกคน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผสู อนสามารถจัดการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดสูงขึ้น
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนจากผลการสอบ O –NET
สูงขึ้นรอยละ

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน

100,000

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ผลผลิต
1.ครูที่เขารับการพัฒนา
รอยละ 100 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลลัพธ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน สูงขึ้นรอยละ 5

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มิ.ย-ก.ย.63

พุฒคง
นางพิมพพันธ
เฮงประดิษฐ
และคณะ

นายนิพล

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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โครงการ

การพัฒนาเสริม
สมรรถนะผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจาง

ที่

๒

กิจกรรม
1.ประชุมระดมแนวคิด ทบทวน จัดทํา
รูปแบบเครื่องมือวัดประเมิน สมรรถนะ
เพื่อการวัดประเมิน
ทรัพยากรบุคคล
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู
ความเขาใจในระบบหลักสูตร
๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพบกลุม
พัฒนาสวนที่ 3 ระยะที่ 2 หลักสูตร
เชี่ยวชาญ รุนที่ 1
๔.ประชุมพัฒนาครูดวยการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพสูสถานศึกษาที่ยั่งยืน
๕.ออกติดตาม แนะนํา กระตุนสงเสริม
กระบวนการขับเคลื่อนPLCตามกิจกรรม
ศุกรสันตเสวนาใหเปนรูปธรรม 28
โรงเรียน
6. กิจกรรมการประกวดการขับเคลื่อน
PLCที่มีประสิทธิภาพ “โรงเรียน
ตนแบบPLC”
7. ครูดีศรีสงขลา 2 สูเวทีการประกวด
รางวัลทรงคุณคา สพฐ.
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรู
ความเขาใจและทักษะการเขียนนําเสนอ
ผลงาน 85 คน เวลา 1 วัน

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. รอยละ 100 ของครูมี
ความสามารถเปลี่ยนบทบาทจาก
“ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูให
คําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ
2. มีเครื่องมือในการวัดประเมิน
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองผานระบบ
Digital Technologyไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และครูกลุมเปาหมาย
สามารถพัฒนาตนเองผานระบบ TEPE
Online ตามเปาหมาย
4. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สามารถนําเครื่องมือ PLCไปใชในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. ครูผูชวย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียน
รวม ครูจางสอน ลูกจางประจํา ไดรับ
การสงเสริม พัฒนาทักษะและสามารถ
นําองคความรูทไี่ ดรับไปใชในการพัฒนา
สรางคุณภาพการจัดการเรียนรูไดเปน
อยางดี

120,000

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน (ตอ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
พ.ย.62 – นางกชนิกา
ผลผลิต
วงศวรนุช
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ..ย.63
มีการวัดประเมินสมรรถนะที่พึง
ประสงคและสํารวจความตองการ
พัฒนาเปนประจําทุกป
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรูความเขาใจและเจตคติทดี่ ี
ในการพัฒนาตนเองผาน ระบบ
TEPE Online และการพัฒนาผาน
ระบบ Online เพื่อการใชเวลา
และทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความ
คุมคา
3. ผูบริหารโรงเรียน ครูมีความรู
ความเขาใจและมีเจตคติทดี่ ีตอ
นโยบายการใชเครื่องมือPLC ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ
1. สพป.มีแผนความตองการครู
ที่มีประสิทธิภาพสามารถใชในการ
บริหารจัดการงานบริหารบุคคลได
เปนอยางดี

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ที่

การพัฒนาเสริม
สมรรถนะผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจาง (ตอ)

โครงการ

กิจกรรม

6. กระบวนการบริหารจัดการพัฒนาครู 9. ประชุมกระตุนเสริมสมรรถนะ
รูปแบบครบวงจรมีประสิทธิภาพบรรลุผล การใชเทคนิคการสอนแนะ (Coah)
ตามเปาหมาย
ในการพัฒนาสรางคุณภาพการจัด
7. ผูบริหาร โรงเรียน ครูและบุคลากร
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา ไดรับการกระตุนสงเสริม
สรางความตระหนักในบทบาทหนาที่ และ
กิจกรรมเสริมแรง ยกยองเชิดชูเกียรติ
อยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ
1.ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ไดรับการพัฒนา เสริม
สมรรถนะ และกระตุนสงเสริมใหเกิด
ทักษะทีพ่ ึงประสงค ที่สามารถนําองค
ความรูที่ไดรับสูก ารพัฒนาสรางคุณภาพ
การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถฝกฝนพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องผานระบบ Digital Technology
เพื่อเปนนักจัดการความรูมอื อาชีพที่พรอม
รับการเปลี่ยนแปลงในยุคThailand 4.0
3 .ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติตามภาระกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความศรัทธาใน
วิชาชีพ

เปาหมาย

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน (ตอ)
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
พ.ย.62 – นางกชนิกา
2. ผูบริหาร ครูและบุคลากร
พ..ย.63
วงศวรนุช
ทางการศึกษามีสมรรถนะและมี
เจตคติทดี่ ีในการพัฒนาตนเองผาน
ระบบ Digital Platform สราง
ความคุมคาตอตนทุนผลิตภาครัฐ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีขอมูลฐานดานสมรรถนะครูเปน
รายบุคคลพรอมสภาพความ
ตองการพัฒนา ที่สามารถนํามาใช
ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
4. ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางมีความ
กระตือรือรนสรรคสรางพัฒนา
ผลงาน ใหมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลตอคุณภาพ ผูเรียน
5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู ความสามารถในการใช
การสอนแนะ(Coach) ในการเปน
ผูแนะนํา ผูใหคาํ ปรึกษา หรือ
ผูอํานวยการการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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โครงการ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวย
สื่อดิจิทัลและหองสมุดเพื่อการ
เรียนรู

ที่

๓

เชิงปริมาณ
1. ครูโรงเรียนละ 1 คน จาก
127 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
ใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงใช
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเปนสื่อการ
เรียนรูและพัฒนาหองสมุดเปน
แหลงเรียนรู
เชิงคุณภาพ
1. ครูสามารถใชสื่อเทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. โรงเรียนใชสื่อเทคโนโลยี
ในการพัฒ นาการเรีย นการ
สอนและพั ฒนาห องสมุดเป น
แหลงเรียนรู

เปาหมาย
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
พัฒนาครู จํานวน 127 โรงเรียน

กิจกรรม
60,000

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน (ตอ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลา
ของโครงการ
ดําเนินการ
ม.ค. –ก.ย..
ผลผลิต
1 รอยละของโรงเรียนที่ครู 63
ไดรับการพัฒนา
2.รอยละของโรงเรียนที่
พัฒนาหองสมุดเปนแหลง
เรียนรู
ผลลัพธ
1.รอยละของครูไดรับการ
พัฒนา
2 รอยละของโรงเรียนไดรบั
การพัฒนา

นายพิรม

บุญญคง

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๔

ที่

เปาหมาย

กิจกรรม

- ประชุมพัฒนาครูผสู อนภาษาไทย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ เชิงปริมาณ
สอนภาษาไทย
- ครูผูสอนภาษาไทยของ
สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ
๑ คน ไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนภาษาไทย มีความรู
ทักษะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียน การสอน /การผลิตสื่อ
การเรียนการสอน เพื่อปญหาการ
อาน และการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียน

โครงการ
130,000

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน (ตอ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลา
ของโครงการ
ดําเนินการ
ผลผลิต
พ.ย.62 –
- รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอน ก.ย.63
ภาษาไทย โรงเรียนละ ๑ คน
เขารับการพัฒนาความรู ทักษะ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน และการผลิต
สื่อการเรียนการสอน เพื่อ
ปญหาการอาน และการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน
ผลผลิต
- รอยละ ๑๐๐ ของครูผูสอน
ภาษาไทย ที่เขารับการพัฒนา
มีความรู ทักษะ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน
และการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน เพื่อปญหาการอาน และ
การเขียนภาษาไทยของนักเรียน

นางสาวศิริเพ็ญ .
เพชรรัตน
และคณะ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

69

70

โครงการ

พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย

ที่

๕

กิจกรรม
1.การประชุมปฏิบัติการตรวจ
เอกสารการขอรับการประเมินเพื่อ
รับตราพระราชทาน “บาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ
ไทย” ปการศึกษา ๒๕๖๒
๒.การอบรมเชิงปฏิบัติการขยาย
ผลโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓
๓.การอบรมเชิงปฏิบัติการขยาย
ผลโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย ปการศึกษา
๒๕๖๓ ใหครูปฐมวัย ๔๐ คน
คณะทํางาน ๒๐ คน
4.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนานวัตกรรมทางดานภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งหมด
๕๐ คน จํานวน ๒ วัน
5.กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการ
จัดการศึกษาปฐมวัย

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนของ
โรงเรียนในสังกัดมีพัฒนาการดานรางกาย
จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญา
ที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมี
ความสุข
๒. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนของ
โรงเรียนในสังกัดไดรับการปลูกฝงทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตร
๓. อบรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัด
ประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณสังคมและ
สติปญญาใหกับนักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัด ๑๒๕ โรงเรียน
๔. โรงเรียนไดดําเนินงานในการขอรับ
การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน
“บานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย” ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒ จํานวน ๔๔ โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
๑. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยและมี
คุณภาพตามมาตรฐานในหลักสูตร
๒. ครูผูสอนปฐมวัยมีความรู ความ
เขาใจในการจัดประสบการณที่สงเสริม
พัฒนการของผูเรียนในระดับปฐมวัย
100,000

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน (ตอ)
ระยะเวลา
ดําเนินการ

กพ.– ส.ค.
ผลผลิต
๑. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนระดับปฐมวัย 63
โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาดานรางกาย
จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
๒. รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดไดรับการปลูกฝงทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยา
ศาสตร
๓. ครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด จํานวน
๑๒๕ คนสามารถจัดประสบการณที่สงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคมและสติปญญาใหกับนักเรียนระดับ
ปฐมวัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. โรงเรียน จํานวน ๔๔ โรง ขอรับการ
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒
ผลลัพธ
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย
อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข
๒. เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
๓. ครูผูสอนปฐมวัยมีความรู ความเขาใจใน
การจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนการของผูเรียน
ในระดับปฐมวัย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
และคณะ

นางชนิกา

ดวงจักร

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษอยางเปน
กระบวนการ โดยครูผู
ประสานงานศูนยพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER
Center)

ที่

๖

เชิงปริมาณ
- ครูผูสอนภาษาอังกฤษใน
สังกัดจํานวน 127 โรงเรียนๆ
ละ 1 คน จํานวน 127 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนภาษาอังกฤษมี
ความรูความเขาใจ สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอยางเปน
กระบวนการ

เปาหมาย
1.ประชุมปฏิบัติการจัดทําสื่อฯ
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษฯ
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษฯ
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ

กิจกรรม
70,000

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน (ตอ)
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ดําเนินการ
ธ.ค.62 – ก.ย.
ผลผลิต
- รอยละ 90 ของครูผูสอน 63
ภาษาอังกฤษเขารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ผลลัพธ
1.รอยละ 80 ของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษมีความรูความ
เขาใจ สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อยางเปนกระบวนการ
2. ความพึงพอใจของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่เขารับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

นางนภวรรณ
สุวรรณประสม
นางดลพรรณ
ทองแดง

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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71

72

1

ที่

เปาหมาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน เชิงประมาณ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 1. รอยละ 100 ของโรงเรียน
(แผนการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการ
ขนาดเล็ก)
โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
2.จั ด ประชุ ม ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ขนาดเล็ ก เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง
3.จัดประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการจัดทําแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 5
อําเภอ 5 ครั้ง
4. มี เอกสารแผนบริ หารจั ดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก(แผนการควบ
รวมโรงเรี ยนขนาดเล็ ก) จํ านวน
20 เลม

โครงการ
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(แผนการควบรวม)
2.ประชุมคณะทํางานบูรณาการ
จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก(แผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก)
ระดับอําเภอ
3.จัดทําเอกสารแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรม

ประเด็นกลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

18,795

งบประมาณ

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
ผลผลิต
ต.ค.62 –
น.ส.อัญชิษฐา
1. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ส.ค.63
ทาตะภิรมย
และคณะ
ทราบและวางแผนดําเนินงานตาม
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่เนนการควบรวม
โรงเรียนในปการศึกษา 2563 –
2565
2. รอยละ 100 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มกี ารบริหารจัดการ
โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
3.มีแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กระดับอําเภอ
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ตาม
แนวทางที่คณะทํางานบูรณาการ
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กระดับจังหวัดกําหนด เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมอนุกรรมการ
กศจ. และกศจ.สงขลา จํานวน 30
เลม

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
(แผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก)
ตอ

ที่

1

เชิงคุณภาพ
1 .สพป.สงขลา เขต 2 มีแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก ใหเปนไปตามนโยบาย
ของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีการรูปแบบการบริหาร
จัดการขนาดเล็กในสังกัดที่
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
และเปนไปตามนโยบายการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของ
สพป.สงขลา เขต 2
3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมี
รูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและใชทรัพยากรรวมกัน
4 .มีแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก (แผนการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก) ทีไ่ ดรับความ
เห็นชอบจากคณะทํางานบูรณาการ
จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ระดับอําเภอ

เปาหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ตอ)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ผลลัพธ
1. สพป.สข. 2 มีกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดมีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ใหเปนไปตามนโยบายของ สพฐ.
และกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีรูปแบบการบริหารจัดการ
ขนาดเล็กในสังกัดที่สอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียนและเปนไปตาม
นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.
สงขลา เขต 2
3. ผูบริหารการศึกษาสามารถใช
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก เพือ่ นําสูก ารพัฒนาใหเปนไป
ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ สพฐ. เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป
4. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมี
รูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและใชทรัพยากรรวมกัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

73

74

โครงการ

สงเสริมสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใชเพื่อการ
เรียนการสอน

ที่

2

กิจกรรม
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผสู อนที่มีความรูความ
ชํานาญในการใชคอมพิวเตอร

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. ครูผสู อนที่มีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
จํานวน 127 คน
2. บุคลากรทางการศึกษาใน
สพป.สงขลา 2 จํานวน 10 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครู มีความรู ความเขาใจใน
ระบบการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
มาชวยสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
2. ครูความสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทลั มาชวยจัดการ
เรียนการสอน ทําใหนักเรียนมี
พื้นฐานการเรียนรูโดยใชสื่อดิจิทลั
และไดเรียนรูหองเรียนที่กวาง
ไดรับการพัฒนาศักยภาพทันกับ
โลกอนาคต
60,000

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ตอ)
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
นางพัชรินทร
ผลผลิต
ไชยบุตร
- รอยละ 90 ของเปาหมาย
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ผลลัพธ
1. รอยละ 90 ของผูเขารับ
การอบรมมีความเขาใจระบบ
การใชเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
นํามาชวยสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
2. นักเรียนสามารถใชสื่อ
ดิจิทัล และไดเรียนรูหองเรียน
ที่กวางไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทัน กับโลกอนาคต

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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โครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีการศึกษาไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)

ที่

3

กิจกรรม
1. จัดประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน
ในโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม(DLTV)
2.นิเทศ ติดตาม และสงเสริม
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV)
3.ประกวดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
Best Practice ในการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV)

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. นิเทศ ติดตาม การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม จํานวน 65
โรงเรียน
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
การนําเสนอผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) ในการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) จํานวน 65 โรงเรียนๆ ละ
2 คน รวม 130 คน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในโครงการจัด
กิจกรรมที่เกีย่ วกับการเรียนการ
สอนโดยใชการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมไดอยางเหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) ในการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ที่ใชเปนแบบอยางได
50,000

งบประมาณ

ประเด็นกลยุทธที่ ๔ สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (ตอ)
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
ผลผลิต
ธ.ค.62 –
นางพัชรินทร
- ผูบริหารสถานศึกษา และครู เม.ย.63
ไชยบุตร
วิชาการ เขารวมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม จํานวน 130 คน
ผลลัพธ
1. รอยละ 80 ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูวิชาการใน
โครงการ มีความเขาใจตระหนัก
ถึงความสําคัญและประโยชน
ของ การเรียนการสอนโดยใช
ทางไกลผานดาวเทียม
2. รอยละ 80 ของโรงเรียน
ในโครงการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดย
ใชสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมอยาง
เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน
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76

โครงการ

สงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

1

เชิงปริมาณ
๑. มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปยังสถานศึกษาทุกแหงเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ
๒. จัดกิจกรรมการประกวดและให
รางวัลสถานศึกษาที่บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมยอดเยี่ยมจํานวน ๓ รางวัล
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัดจัดทํานโยบาย
และจัดกิจกรรมใหความรูที่ถูกตองและ
สรางจิตสํานึก ดานการผลิตและบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใช
ที่บานและชุมชน
๒. สถานศึกษามีการคัดแยกขยะและ
นําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑ
และพลังงาน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการ
สอดแทรกความรูในการบริหารจัดการ
ขยะ สงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชน

เปาหมาย
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
จัดทําแนวทางการดําเนินงานการ
จัดการศึกษาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. จัดการประกวดโรงเรียนที่มี
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ที่เปนเลิศ
3. ประชุมสรุปผลโครงการ

กิจกรรม
9,190

งบประมาณ
ผลผลิต
1.รอยละ 100 ของสถานศึกษา
รับทราบแนวทางการดําเนินงาน
การพัฒนาสถานศึกษาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
๒. รอยละ ๒๐ ของสถานศึกษา
สงผลงานเขารวมประกวด
สถานศึกษาที่บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมยอดเยี่ยม
ผลลัพธ
1. รอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา
ในสังกัดจัดทํานโยบายและจัด
กิจกรรมใหความรูที่ถูกตองและ
สรางจิตสํานึก ดานการผลิตและ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นําไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน
๒. รอยละ 90 ของสถานศึกษา
มีการคัดแยกขยะและนําขยะมาใช
ประโยชน
๓. รอยละ 90 สถานศึกษามีการ
บูรณาการสอดแทรกความรูในการ
บริหารจัดการขยะ พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและชุมชน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ประเด็นกลยุทธที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
พ.ย.62 – นางสุมาลี
ส.ค.63
บุญรัศมี

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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โครงการ

พัฒนาการจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศและ
Big Data ของเขตพื้นที่

ที่

1

กิจกรรม
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาบุคลากรดานขอมูล
สารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศรายโรงเรียนประจําป
การศึกษา 2563 ( 2 ครั้ง)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานขอมูลสารสนเทศใน
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อ
จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล
(DMC) และระบบบริหารจัดการ
โรงเรียน (EMIS)
3.อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานขอมูลสารสนเทศใน
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อ
จัดทําขอมูลสิ่งกอสรางโรงเรียน
(B_OBEC) และขอมูลครุภัณฑ
โรงเรียน (M_OBEC)

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานดานขอมูลสารสนเทศ
และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา
- ขอมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) และ
ระบบบริหารจัดการโรงเรียน (EMIS)
(127 คน)
- ขอมูลสารสนเทศเพื่อจัดทําขอมูล
สิ่งกอสรางโรงเรียน(B_OBEC) และขอมูล
ครุภัณฑโรงเรียน (M_OBEC) จํานวน
127 คน
- ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนผาน Web Site
ระบบEMIS ของ สพป.สงขลา เขต 2 และ
สื่อตางๆ จํานวน 127 คน
2. มีระบบโปรแกรมในการนําเสนอ
บริการขอมูลสารสนเทศ ที่ไดรับการ
พัฒนา ปรับปรุง จํานวน 3 ระบบ
3. เอกสารสรุปขอมูลสารสนเทศ
ปการศึกษา 2563 200 เลม
4. บุคลากรภายใน สพป.สงขลา เขต 2
จํานวน 25 คน ไดรับการพัฒนา เพื่อ
ทบทวนการจัดทําระบบ Big Data ของ
เขตพื้นที่การศึกษา

120,000

งบประมาณ
ผลผลิต
1. รอยละ 80 ของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานดานขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเรือ่ ง
การจัดทําขอมูลสารสนเทศและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศ ป 2563
2. รอยละ 80 มีระบบโปรแกรมใน
การนําเสนอ บริการขอมูลสารสนเทศ
ที่ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง จํานวน
3 ระบบ คือ ระบบขอมูลสารสนเทศ
กลางของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (AOC) ระบบศูนยขอมูล
กลาง (Big Data) และ เว็บไซด
โรงเรียนผานระบบ EMIS (Big Data)
3. สพป.สข.2 มีเอกสารสรุปขอมูล
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา
2563 ไดแก เอกสารขอมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษา จํานวน 200 เลม
4. รอยละ 80 ของบุคลากรภายใน
สพป.สงขลา เขต 2 กลุมเปาหมาย
ไดรับการพัฒนา เพื่อทบทวนการ
จัดทําระบบ Big Data ของเขตพื้นที่
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ม.ค.- ก.ย. นางกาลัญู
63
นฤปยะกุล

ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

77

78

โครงการ

พัฒนาการจัดทําระบบ
ขอมูลสารสนเทศและBig
Data ของเขตพื้นที่ (ตอ)

ที่

1

กิจกรรม
4. จัดทําขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ประจําป 2563 เพื่อ
นําเสนอทางเว็บไซดของศูนย
ปฏิบัติการสารสนเทศกลาง สพป.
สงขลา 2 (AOC Ska2) และเอกสาร
ขอมูลสารสนเทศรูปเลม
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาเว็บไซดโรงเรียน ของ สพป.
สงขลา เขต 2
6.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสําหรับ
คณะกรรมการจัดทําขอมูล
สารสนเทศกลาง เพื่อทบทวน
ปรับปรุง และจัดทําขอมูล Big Data
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2

เปาหมาย

เชิงคุณภาพ
1. สพป.สงขลา เขต 2 มีขอมูล
สารสนเทศครบถวน ถูกตอง เปน
ปจจุบัน สามารถนําขอมูลมาใชในการ
วางแผน บริหารจัดการ จัดสรร
งบประมาณ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สพป.สงขลา เขต 2 มีขอมูล
สารสนเทศ ครบถวน ถูกตอง เปน
ปจจุบัน รายงานตนสังกัดเพื่อใชเปน
ขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ
3. สพป.สงขลา เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัด มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
ทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียนที่
หลากหลาย รวดเร็ว เปนปจจุบัน และ
เชื่อถือได
4. สพป.สงขลา เขต 2 มีระบบ Big
Data เพื่อรองรับการใหบริการขอมูล
เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการศึกษา
ไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
ผลลัพธ
1. รอยละ 90 สพป.สงขลา เขต 2
มีขอมูลสารสนเทศครบถวน ถูกตอง
เปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลมาใชใน
การวางแผน บริหารจัดการ จัดสรร
งบประมาณ ภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละ 100 สพป.สงขลา เขต 2
และสถานศึกษาในสังกัดมีขอมูล
สารสนเทศ ครบถวน ถูกตอง เปน
ปจจุบัน รายงานตนสังกัดเพื่อใชเปน
ขอมูลในการบริหารจัดการการศึกษา
3.รอยละ 80 สพป.สงขลา เขต 2
และโรงเรียนในสังกัด มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศทั้งระดับเขต
พื้นที่และระดับโรงเรียนที่หลากหลาย
รวดเร็ว เปนปจจุบัน เชื่อถือได
4. รอยละ 80 สพป.สงขลา เขต 2
มีระบบ Big Data เพื่อรองรับการ
ใหบริการขอมูลเพื่อนําไปใชในการ
บริหารจัดการศึกษาไดอยางครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ
ม.ค.- ก.ย.
63

ระยะเวลา
ดําเนินการ

นางกาลัญู
นฤปยะกุล

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ (ตอ)

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

โครงการ

พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการระบบ
บริหารการเงินและพัสดุ
สูยุค 4.0

ที่

2

กิจกรรม
1.จัดอบรมแนวทางการ
เตรียมการจัดหาพัสดุกอน
พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํางบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การ
ยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส
ดวยตนเอง

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. ครูผูปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุของ
โรงเรียนที่ขอตั้งงบประมาณรายจายงบลงทุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 137 คน
เขารวมอบรมการเตรียมการจัดหาพัสดุ
2. ขาราชการและลูกจางประจําที่จะ
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2563
และบุคลากรที่เกี่ยวของ จํานวน 90 คน
เขารวมอบรมระบบ e-filing
เชิงคุณภาพ
1. สพป.สงขลา เขต 2 มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) ในการปฏิบัติงาน
มุงสู Thailand ๔.๐
2. ครูผูปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุกอน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใชบังคับ และ
สามารถกอหนี้ผกู พันภายในไตรมาส 2
3. ขาราชการและลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการในป พ.ศ. 2563 สามารถยื่นแบบ
ขอรับบําเหน็จบํานาญผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ไดดวยตนเอง

45,000

งบประมาณ

ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูรับผิดชอบ
ของโครงการ
ดําเนินการ
ผลผลิต
พ.ย.62 –พ.ค. น.ส.วรณัน
63
กาญจนศรี
1. รอยละ 90 ของผูเขาอบรม
มีความรู ความเขาใจในระดับดี
เกี่ยวกับการดําเนินการจัดหาพัสดุ
กอนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
2. รอยละ 95 ของขาราชการ
และลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการยื่นแบบขอรับบําเหน็จ
บํานาญทางระบบอิเล็กทรอนิกส
ผลลัพธ
1. รอยละ 100 ของโรงเรียนที่
ไดรับจัดสรรงบลงทุนปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สามารถกอหนีผ้ ูกพัน
ภายในไตรมาส 2
2. รอยละ 100 ของขาราชการ
และลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 สามารถยื่นแบบขอรับ
บําเหน็จบํานาญทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสไดดวยตนเอง

ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ (ตอ)

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

79

80

โครงการ

พัฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ที่

3

กิจกรรม

ประชุมคณะ ก.ต.ป.น.และ
เชิงปริมาณ
- ประชุมคณะ ก.ต.ป.น. จํานวน ศึกษานิเทศก เพื่อวางแผน สรุปและ
จัดทํารายงาน จํานวน 3 ครั้ง
3 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ไดรับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา และรวมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง

เปาหมาย
33,500

งบประมาณ
ผลผลิต
- ประชุม ก.ต.ป.น. จํานวน
3 ครั้ง
ผลลัพธ
- ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.
สงขลา เขต 2 ไดรับการ
พัฒนาติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา รวมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ต.ค.62 – นางพิมพพันธ
ก.ย.63
. เฮงประดิษฐ

ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ (ตอ)

แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

4

ที่

สรางความเขมแข็งระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก

โครงการ

กิจกรรม
1.พัฒนาครูผรู ับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.นิเทศ เตรียมความพรอม
ฯและซักซอมการประเมิน
(Mock Assessment)

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ ๒ คน
จํานวน ๑๒๗ โรง ไดรับการพัฒนา
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนไดรับการ
นิเทศ เตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และซักซอมการประเมิน
(Mock Assessment)
เชิงคุณภาพ
1. ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางดําเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการสําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
2. โรงเรีย นในสัง กั ด สามารถจั ด
การศึก ษาอยางมี คุณ ภาพ ได มาตรฐาน
และคงรัก ษาไว ซึ่ง มาตรฐานจาการ
ดําเนิ นงานประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึก ษา และมีก ารพั ฒนาอย า ง
ตอเนื่อ ง พร อมรั บการประเมิ นภายนอก
รอบสี่

100,000

งบประมาณ

ในการประชุม เขารับการพัฒนา
๒. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัด
ไดรับการนิเทศ เตรียมความพรอมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก และ
ซักซอมการประเมิน (Mock
Assessment)
ผลลัพธ
๑. รอยละ ๑๐๐ ของครูทเี่ ปน
กลุมเปาหมายในการประชุมมีแนวทาง
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และเตรียมการ
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๒. รอยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน
กลุมเปาหมาย สามารถจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และคง
รักษาไวซึ่งมาตรฐานจาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๓. เอกสารรายงานการสังเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในสังกัด ปการศึกษา
๒๕๖๒ มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ผลผลิต
ต.ค.62 – น.ส.ศิรเิ พ็ญ
๑.รอยละ ๑๐๐ ของครูกลุม เปาหมาย ส.ค.63
เพชรรัตน

ประเด็นกลยุทธที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ (ตอ)
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สวนที่ 4
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ส งมอบผลผลิ ต การให บ ริ การการศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในแตละปงบประมาณเพื่อใชแผนปฏิบัติ
การประจําปเปนเครื่องมือบริหารจัดการ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จึงไดกําหนดกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ และปจจัยความสําเร็จ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
1. กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
1.1 วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค ประเด็นกลยุทธ จุดเนน และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนการศึกษาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสงขลา ประเด็นกลยุทธ จุดเนน และเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.3 ประชุ มมอบนโยบายและทิ ศทางการบริ ห ารจั ดการองค กรใหแ ก รองผูอํ านวยการสํา นัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และบุคลากรรับทราบและเขาใจตรงกันในทุกประเด็น
1.4 สื่อสารทิศทางการบริหารจัดการองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นกลยุทธ จุดเนน
ตัวชี้วัด เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน ใหผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกัน
อยางทั่วถึง
1.5 จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน พรอมกําหนดบทบาท
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน
1.6 ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด โดยคํานึงถึงเปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไวในแตละโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําป
1.7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํานโยบาย กลยุทธ จุดเนนสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม โดยไดจัดทําแบบรายงานและประเมินผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของใชในการรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ รวมทั้งเพื่อติดตามความกาวหนา รับทราบปญหา อุปสรรค การดําเนินงาน เพื่อจะไดรวมกันแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด โดยใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
- รายงานผลรายไตรมาส
- รายงานผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ
1.8 รวบรวม สรุป และประมวลผลการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาในรอบปงบประมาณ เผยแพร
ประชาสัมพันธใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ ตลอดจนเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป
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2. การบริหารงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5,000,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร ประเด็นกลยุทธจุดเนน และตัวชี้วัด
ที่กําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ และของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณได
แบงงบประมาณออกเปน 3 สวน ประกอบดวย
2.1 งบบริหารจัดการสํานักงาน จัดสรรเปนงบประจําสําหรับเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน
เปนเงิน 3,000,000 บาท
2.2 งบพัฒนาตามภารกิจของกลุมในสํานักงาน จํานวนเงิน 445,150 บาท
2.3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ จํานวนเงิน 1,554,850 บาท เพื่อใชในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย
ทั้ ง นี้ การบริ ห ารงบประมาณโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความคุ ม ค า คุ ม ทุ น ประหยั ด และเกิ ด ประโยชน
สู งสุ ด ต อผู เ รี ย น สอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ประเด็ น กลยุ ทธ ตั ว ชี้ วั ด ของสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ โดยการดําเนินงานตองเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง
เงื่อนไขความสําเร็จ
การนํานโยบายสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได
มีปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จ ดังนี้
1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว
2. หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ
3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสงเสริมให
เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนําประเด็นกลยุทธ จุดเนน สูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายปราโมทย สงสิงห
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คณะผูจัดทํา
1. นายศุภวัฒน อวะภาค
2. วาที่ ร.ต.อนุชาติ จูวัตร
3. นางเรวดี เชาวนาสัย
4. นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย
5. นางณิชจรีย เพียรทองสงฆ
6. นางสาววิมลลักษณ ชีววิจิตรกุล
7. นางรัตนา ไกรทอง
8. นางนันทภัค พันดร

รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๒
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาควนลัง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

บรรณาธิการ/ตนฉบับ
นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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