
 
 

 
สํวนท่ี 3 

 
  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได๎ด าเนินงาน
ตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ( พ.ศ.2561 –2580) แผนการศึกษาชาติ  20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยใช๎แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ เน๎นการบริหารแบบองค์รวม  โดยความรํวมมือของบุคลากรและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนด โดยน าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 3.1  ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการจ าแนกเป็นรายกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
 3.2 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด จ าแนกเป็นรายกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2563           
จ านวน  23 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ โครงการ งบประมาณ
ตามโครงการ 

(บาท) 

งบประมาณจําย
จริง 

(บาท) 

ประหยัดได๎ 
(บาท) 

1. จัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

1.การจัดการเรียนรู๎
บูรณาการ “ศาสตร์
พระราชา” 

28,100 28,100 - 

 2.สร๎างภูมิคุ๎มกันภัย
นักเรียนฯ 

27,500 27,500 - 

2.พัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนและสํงเสริม
การจัดการศึกษา
เพ่ือสร๎าง
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

2.งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน(สํงเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ) 

432,765 432,355 410 

3.สํงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาผู๎บริหาร  
ครู  บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผู๎เรียน 

1. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากผลการสอบ O-NET
และ NT 

100,000 81,430 18,570 

 2. การพัฒนาเสริม
สมรรถนะผู๎บริหาร  ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ๎าง 

120,000 39,195.20 80,804.80 

 4.พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย 

130,000 113,141 16,859 

 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาอังกฤษอยําง
เป็นกระบวนการ โดยครู
ผู๎ประสานงานศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (PEER  
Center) 

70,000 70,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ โครงการ งบประมาณ
ตามโครงการ 

(บาท) 

งบประมาณจําย
จริง 

(บาท) 

ประหยัดได๎ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพด๎าน
การบริหารงานบุคคล
เพ่ือสร๎างเสริมศักยภาพ
ของการจัดการศึกษา 

105,000 79,895 25,105 

 8.โครงการประชุม
ผู๎บริหารโรงเรียน 

73,000 96,127 23,127 

4.สร๎างโอกาสการ
เข๎าถึงบริการทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 

1. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก (แผนการควบ
รวมโรงเรียนขนาดเล็ก) 

18,795 18,240.90 554.10 

 2. สนับสนุนการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎
เพ่ือการเรียนการสอน 

60,000 53,780 6,220 

 3.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียม (DLTV) 

50,000 49,750 - 

 4.นิเทศบูรณาการโดยใช๎
พ้ืนที่เป็นเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา 

100,000 65,540 34,460 

 5.ประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ
ประจ าปี  2563 

- - - 
 

 6.จัดท าข๎อมูลประชากร
วัยเรียน ปี 2563 

10,000 10,000 - 

5.จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร๎างคุณภาพ
ชีวิตสอดคล๎องกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการ
เปลี่ยนแปลงของ

สํงเสริมสนับสนุนให๎
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9,190 - 9,190 



 
 

กลยุทธ์ที่ โครงการ งบประมาณ
ตามโครงการ 

(บาท) 

งบประมาณจําย
จริง 

(บาท) 

ประหยัดได๎ 
(บาท) 

โลก 
6. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
จัดการศึกษาโดยใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital 
Technology) และ
สํงเสริมการมีสํวน
รํวมเพ่ือพัฒนามุํงสูํ 
Thailand 4.3 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2563-2565 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

42,350 39,093.69 3,256.31 

 2.พัฒนาการจัดท าระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศและ 
Big Data ของเขตพ้ืนที่ 

120,000 113,000 7,000 

 3.พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการระบบ
บริหารการเงินและพัสดุ
ยุค 4.0 

45,000 5,451 39,549 

 4.พัฒนาระบบติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) 

33,500 33,500 - 

 5. จัดท ารายงานผลการ
ติดตามประเมินผล ตาม
นโยบาย สพฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

20,000 11,723 8,277 

 6.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

25,000 10,593 14,407 

 7. สร๎างความเข๎มแข็ง
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

100,000 2,720 97,280 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น 1,720,200 1,381,134.79 385,069.21 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 6 โครงการ 

ที ่ กลยุทธ์ที่ โครงการ งบประมาณ
ตามโครงการ 

(บาท) 

งบประมาณ
จํายจริง 
(บาท) 

ประหยัดได๎ 
(บาท) 

 1.จัด
การศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

1  การขับเคลื่อน
โรงเรียน คุณธรรม
สพฐ. 

50,000  50,000 

  2. การเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งสภา
นักเรียนสงขลา 
เขต 2 

5,400  5,400 

 2.พัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน
และสํงเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร๎าง
ความสามารถ
ในการแขํงขัน 

1.พัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

53,400 - 53,400 

 3.สํงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนา
ผู๎บริหาร  ครู  
บุคลากร
ทางการศึกษา
และผู๎เรียน 

1. พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู๎ด๎วยสื่อดิจิทัล
และห๎องสมุดเพ่ือการ
เรียนรู๎ 

60,000 - 60,000 

  2.พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

100,000  100,000 

  3.แนะแนวเพ่ือ
การศึกษาตํอและการ
ประกอบอาชีพ 
ประจ าปี 2563 

21,000  21,000 

 
 
 

 



 
 

  
3.1  ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการจ าแนกเป็นรายกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
       ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 
 
 กลยุทธ์ที ่1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

1. โครงการ การจัดการเรียนรู้บรูณาการ ศาสตร์พระราชา” 
 
  วัตถุประสงค์  
              1. เพ่ือพัฒนาความรู๎  ทักษะ เสริมศักยภาพครุ และผู๎บริหารสถานศึกษา ให๎น๎อมน าศาสตร์
พระราชา เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการทรงงาน และน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
              2. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาน าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ประชุมจัดท าคูํมือการจัดการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียน
ต๎นแบบ) 
            งบประมาณตามโครงการ     28,100   บาท งบประมาณจ่ายจริง    28,100  บาท 

 

        ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรม
ราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียนมีกระบวนการสํงเสริม/มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู๎รูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนฐานการ
เรียนรู๎ “อยูํอยํางพอเพียง” ที่สร๎างเสริมกระบวนการ
ติดตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียงที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียน
ให๎เป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีคูํมือการ
จัดการเรี ยนรู๎บู รณาการหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต๎นแบบ 
2.ครู  ผู๎บริหารและนักเรียนแกนน าได๎รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานการเรียนรู๎และ
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
3.โรงเรียนมีกระบวนการสํงเสริม/มีนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู๎รูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชน
ฐานการเรียนรู๎ “อยูํอยํางพอเพียง” ที่สร๎างเสริม
กระบวนการติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

  
 



 
 

2. โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 
         วัตถุประสงค์ 

         1. เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ให๎มีทักษะในการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด ป้องกันตนเองให๎ปลอดภัยจากภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ 
            2. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด และ
อบายมุขในสถานศึกษาให๎มีกระยวนการที่เข๎มแข็ง ตํอเนื่องและยั่งยืน  

3.เพ่ือสุํมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียน
ประถมศึกษาในพ้ืนที่ระบาดของยาเสพติด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. วางแผนด าเนินการ 
2. ด าเนินการ 

งบประมาณ ตามโครงการ 27,500.บาท  งบประมาณจ่ายจริง   27,500   บาท 
ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.ร๎อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
และโรงเรียนประถมศึกษา ได๎รับความรู๎การป้องกัน  
ยาเสพติดและทักษะการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
และได๎รับการตรวจสารเสพติด 
2.ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนประถมศึกษา ได๎รับการ Re-X-ray ตาม
นโยบายการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ในกิจกรรมของโรครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
3. ร๎อยละ ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด มีความรู๎
การป้องกันยาเสพติดและทักษะการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ และได๎รับการคัดกรอง 
ตามนโยบายการป้องกันและแก๎ไขบัญหายาเสพติด   
ในสถานศึกษา 4. ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู๎ปกครองนักเรียน มีจิตส านึกรํวมกัน ในการดู
นักเรียนกลุํมเสี่ยง กลุํมเสพ กลุํมติด และเฝ้าระวัง
ไมํให๎มีการแพรํระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

1.ร๎อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนละ 30 
คน ได๎รับความรู๎การป้องกันยาเสพติดและทักษะ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม และได๎รับการตรวจ
สารเสพติด 
2.ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนประถมศึกษา ได๎รับการ Re-X-ray ตาม
นโยบายการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด    
ในสถานศึกษา  ในกิจกรรมของ โรครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
3. ร๎อยละ ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
มีความรู๎การป้องกันยาเสพติดและทักษะการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ และ
ได๎รับการคัดกรอง ตามนโยบายการป้องกันและ
แก๎ไขบัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4. ร๎อยละ
ของผู๎บริหารสถานศึกษา ครู ผู๎ปกครองนักเรียน มี
จิตส านึกรํวมกัน ในการดูแลนักเรียนกลุํมเสี่ยง  

 



 
 

                          
       

         กลยุทธ์ที่ 2 

                 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

1โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ (ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562) 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการและมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎านวิชาการ ด๎านเทคโนโลยี วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์
ไทย ศิลปะ 
 3. เป็นเวทีให๎นักเรียนได๎แสดงออกตามความสามารถของตนเองอยํางสร๎างสรรค์ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ น ามาตํอยอดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมสร๎างสรรค์ สูํชาชนและสังคมมี
ศักยภาพได๎รับการเข๎าสูํการแขํงขันในระดับชาติ 
 4. เพ่ือให๎ครุ บุคลากรทางการศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การจัดงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับชาติ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. จัดกิจกรรมประกวดและแขํงขันและจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต๎ 
5. จัดประชุมสรุปการด าเนินงานและจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
งบประมาณตามโครงการ 432,765  บาท จ่ายจริง 432,355   บาท ประหยัดได้410 บาท 
ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนและครูมีเวที

แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ฯ ทาง
วิชาการมีทักษะอาชีพสูํศตวรรษที่ 21 

2. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่มีศักยภาพ
ได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับชาติ 

 

 1.ร๎ อ ย ล ะ  100 ขอ งนั ก เ รี ย นแล ะครู มี เ ว ที
แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ฯ ทางวิชาการมี
ทักษะอาชีพสูํศตวรรษที่ 21 
2.ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่มีศักยภาพได๎รับ
โอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับชาติ 

 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ 3  
                           ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 

1. โครงการ   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการสอน O-NET และ NT 

 
  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการสอบ O-NET และ NT 
  2. เพ่ือสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ขั้นตอนการด าเนินงา น                                                                  

1. ชั้นประถมศึกษาปีทื่ 6 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการวางแผน การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ชั้น ป.6  
      1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนที่มีผลการสอบล าดับ 20 
สุดท๎าย จ านวน 20 โรงเรียน ทั้ง 4 สาระ  

2. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการวางแผน การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนที่มีผลการสอบล าดับ 20 

สุดท๎าย 
 งบประมาณ   จ านวน  100,000  บาท งบประมาณจ่ายจริง 81,430 บาท 
      ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.ครูที่เข๎ารับการพัฒนาร๎อยละ 100 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

1.ครูที่ เข๎ ารับการพัฒนาร๎อยละ 100 จัด
กิ จกรรมการ เ รี ยนการสอน เ พ่ือยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 การพัฒนาเสริมสมรรถนะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ 

ใช๎เทคนิคการสอนแนะ (Coach) เ พ่ือใช๎ในการสร๎างและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎เกิด
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือส ารวจ วัดประเมินสมรรถนะทรัพยากรบุคคลที่สอดคล๎องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  
เพ่ือใช๎ในการวางแผน ฝึกอบรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายกระบวนการพัฒนา ฝึกอบรมโดยการน า Digital Platform มาเป็น 
เครื่องมือ รวมทั้งการสํงเสริมสนับสนุนการใช๎ TEPE online เพ่ือการเพ่ิมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาผํานระบบ Online เพ่ือการเป็นนักจัดการความรู๎ 
    4. เพื่อกระตุ๎น   สํงเสริม  ให๎ผู๎บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช๎กระบวนการสร๎างชุมชน
แหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ ( PLC) ให๎เป็นรูปธรรมอยํางตํอเนื่อง 
    5. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพให๎เกิดขึ้นกับครูผู๎ชํวย  
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ บุคลากรจ๎างสอน และลูกจ๎าง เพ่ือความเป็นมืออาชีพ 
    6. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครุรูปแบบครบวงจรให๎เกิดประสิทธิภาพ 
    7. เพ่ือกระตุ๎นสํงเสริม สร๎างความตระหนักเห็นคุณคําความส าคัญของตนเอง ของผู๎บริหาร ครู
และ บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสร๎างคุณภาพการจัดการสึกษาที่ส าคัญ รวมทั้งกิจกรรมยกยํอง   
เชิดชูเกียรติ เสริมบ ารุงขวัญก าลังใจและเปิดโอกาสให๎มีเวทีล าเปลี่ยนเรียนรู๎ที่มีประสิมทธิภาพ ด๎วยกิจกรรม 
ครูดีศรีสงขลา 2 สูํการประกวดรางวัลทรงคุณคํา สพฐ. ( OBEC AWARDS) สพฐ.ดีเดํน ครูดีในดวงใจ และ
กิจกรรมอื่น ๆ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชุม 2 ครั้ง 

1.1 ครั้งที่ 1 เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะสภาพความต๎องการพัฒนาของทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือทบทวนปรับปรุงพัฒนา จัดท าโครงการทรัพยากรบุคคล 

1.2 ครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการและการด าเนินงานตามนโยบาย
ของต๎นสังกัด 

 2. เพื่อสรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในโครงการและการด าเนินงานตามนโยบายของต๎นสังกัด 
 

 งบประมาณตามโครงการ  120,000  บาทงบประมาณจ่ายจริง   39,195.20  บาท 

 

 

 

 



 
 

ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ 
ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์และส ารวจความ
ต๎องการพัฒนาเป็นประจ าทุกปี 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ 
 ความเข๎าใจและเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองผําน
ระบบ TEPE Online และการพัฒนาผํานระบบ
Online เพ่ือการใช๎เวลาและทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิด
ความคุ๎มคํา 

3. ผู๎บริหารโรงเรียน ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และมีเจตคติที่ดีตํอนโยบายการใช๎เครื่องมือ PLC     
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

4. ครูและบุคลากรกลุํมเป้าหมายได๎รับการ 
พัฒนาเสริมสมรรถนะการใช๎ Coach) และมีทักษะ
ความพร๎อมในการเป็นผู๎แนะน าผู๎ให๎ค าปรึกษาของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

5. ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างเงินนอก 
งบประมาณมี เ จ ตคติ ที่ ดี ใ น ก ารปฏิ บั ติ หน๎ า ที่             
ที่รับผิดชอบและสมรรถนะความพร๎อมในการเป็น 
ผู๎ สํ ง เสริมสนับสนุนการ พัฒนาคุณภ าพการจั ด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
    6  ผู๎ บริหาร โรงเรี ยน ครูและบุคลการทาง
การศึกษามีความตระหนักเห็นคุณคําความส าคัญของ
ตนเองที่ เป็นสํวนส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
สามารถสร๎างสรรค์ผลงานเดํนในเชิงประจักษ์ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ 
ประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์และส ารวจความ
ต๎องการพัฒนาเป็นประจ าทุกปี 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ 
 ความเข๎าใจและเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง
ผํานระบบ TEPE Online และการพัฒนาผําน
ระบบOnline เพ่ือการใช๎เวลาและทรัพยากรที่มี
อยูํให๎เกิดความค๎ุมคํา 
3.ผู๎บริหารโรงเรียน ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
และมีเจตคติที่ดีตํอนโยบายการใช๎เครื่องมือ PLC 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
4.ครูและบุคลากรกลุํมเป้าหมายได๎รับการ 
พัฒนาเสริมสมรรถนะการใช๎ Coach) และมีทักษะ
ความพร๎อมในการเป็นผู๎แนะน าผู๎ให๎ค าปรึกษาของ
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
5.ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างเงินนอก 
งบประมาณมี เจตคติที่ดี ในการปฏิบัติหน๎าที่          
ที่รับผิดชอบและสมรรถนะความพร๎อมในการเป็น 
ผู๎สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 6  ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและบุคลการทาง
การศึกษามีความตระหนักเห็นคุณคําความส าคัญ
ของตนเองที่ เป็นสํ วนส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพสามารถสร๎างสรรค์ผลงานเดํนในเชิง
ประจักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
 

  วัตถุประสงค์  
         เพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนภาษาไทย ให๎มีความรู๎ ทักษะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน /    
การผลิตสื่อการเรียนการสอน เพ่ือปัญหาการอําน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียน 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย 
 งบประมาณ ตามโครงการ  130,000  บาท  งบประมาณจ่ายจริง  113,141 บาท 

 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนภาษาไทย โรงเรียน
ละ 1 คน เข๎ารับการพัฒนาความรู๎ ทักษะ เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือปัญหาการอําน และการ
เขียนภาษาไทยของนักเรียน 
2. ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนภาษาไทย ที่เข๎ารับ
การพัฒนา มีความรู๎  ทักษะ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน เพ่ือปัญหาการอําน และการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน 
 

1.ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนภาษาไทย โรงเรียนละ 
1 คน เข๎ารับการพัฒนาความรู๎ ทักษะ เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียน การสอน และการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน เพ่ือปัญหาการอําน และการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน 
2. ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอนภาษาไทย ที่เข๎ารับ
การพัฒนา มีความรู๎ ทักษะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือปัญหาการอําน และการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
     

  
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 4. โครงการ  ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นกระบวนการ       
โดยครูผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ( PEER Center) 

 
  วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือให๎ครูสอนภาษาอังกฤษมีความรู๎ความเข๎าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอยํางเป็นกระบวนการ 
  2. เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษ
อยํางเป็นกระบวนการ  
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดท าสื่อ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
3. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

  งบประมาณ ตามโครงการ  70,000  บาท งบประมาณจ่ายจริง  70,000  บาท 

  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ร๎อยละ 90 ของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษเข๎ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
2.ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษมีความรู๎ความ
เข๎าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อยํางเป็นกระบวนการ 
3.ความพึงพอใจของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษที่เข๎ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

1.ร๎อยละ 90 ของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษเข๎ารับการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ 
2.ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษมีความรู๎ความ
เข๎าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อยํางเป็นกระบวนการ 
3.ความพึงพอใจของครูผู๎สอนภาษาอังกฤษที่เข๎ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5  โครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อเสริมสร้างเสริมศักยภาพของการ 

   จัดการศึกษา 
 

  วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพอัตราก าลัง และจัดท าแผนอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของสถานศึกษา 
       2. เพ่ือการสรรหา คัดเลือก บุคลากรทางการศึกษา ในการเสริมเติมเต็มให๎กับสถานศึกษาที่ขาด
แคลนอัตราก าลังครู ขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอก เพ่ือให๎การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
       3. เพ่ือสร๎างขวัญ ก าลังใจ แกํข๎ารากชารครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน และคําตอบแทนให๎สอดคล๎องกับผลการปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1.จัดท าแผนบริหารอัตราก าลัง 
  2. การสรรหา คัดเลือก บุคลากรทางการศึกษา 
        3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  งบประมาณตามโครงการ 105,000   บาทงบประมาณจ่ายจริง  79,895  บาท 

  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1. ข๎อมูลอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. แผนอัตราก าลังข๎ารากชารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3. มาตรการในการแก๎ปัญหาความขาดแคลน 
4. โรงเรียนในสังกัด มีบุคลากรเพียงพอในการ

จัดการเรียนการสอน 
5. ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกคนได๎รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีละ 2 ครั้ง 

1. ข๎อมูลอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. แผนอัตราก าลังข๎ารากชารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. มาตรการในการแก๎ปัญหาความขาดแคลน 
4. โรงเรียนในสังกัด มีบุคลากรเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน 
5. ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได๎รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6  โครงการ  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน 
 

   วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถน านโยบายการบริหารจัดการศึกษาไปขับเคลื่อนในเครือขําย

และสถานศึกษา 
2. เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร๎างความสัมพันธภาพที่ดี 
3. เพ่ือก ากับดูแลสํงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให๎มีความเข๎มแข็ง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา 
งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร  73,000  บาท งบประมาณจํายจริง  96,127  บาท 

ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ร๎อยละ 90 ของกลุํมเป้าหมายเข๎ารํวมการ
ประชุม 
2.ผู๎เข๎าประชุมมีความเข๎าใจในนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานของ สพป.สงขลา เขต 2 
สามารถรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะล า
เปลี่ยนและหาแนวทางแก๎ไข รํวมกัน สํงผลให๎
สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการจัดการศึกษา 

.ร๎อยละ 90 ของกลุํมเป้าหมายเข๎ารํวมการ
ประชุม 
2.ผู๎เข๎าประชุมมีความเข๎าใจในนโยบายและแนว

ทางการด าเนินงานของ สพป.สงขลา เขต 2 
สามารถรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะล า

เปลี่ยนและหาแนวทางแก๎ไข รํวมกัน สํงผลให๎
สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่4 
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 

1. โครงการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเล็ก (แผนการ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก) 

วัตถุประสงค์ 
            1 เพ่ือให๎โรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน สํงผลตํอ
สมรรถนะของผู๎เรียน 

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช๎รูปแบบการบริหาร 
จัดการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ท าให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
  3.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สํงผลให๎นักเรียนได๎รับ
โอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา 
  4.เพ่ือํให๎มีแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.สงขลา เขต 2 
  5.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพ 
  6.เพ่ือจัดท าแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายขอองกระทรวงศึกษาธิการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (แผนการควบรวม) 
2.ประชุมคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (แผนควบ

รวมโรงเรียนขนาดเล็ก) 
3. จัดท าเอกสารแผนจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

งบประมาณตามโครงการ   18,795 บาท  งบประมาณจ่ายจริง 18,240.90 บาท 
งบประมาณประหยัดได้  554.10  บาท 

ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการดเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนทราบและวางแผน
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่เน๎นการควบรวมโรงเรียนในปีการศึกษา 
2563-2565 

2. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี 
การบริหารจัดการโดยใช๎รูปแบบการบริหารจัดการที่

1โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนทราบและ
วางแผนด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เน๎นการควบ
รวมโรงเรียนในปีการศึกษา 2563-2565 

5. ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนขนาด
เล็กที่มี 



 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

3. มีแผนการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็กระดับอ าเภอ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามแนวทางการาคณะท างานบูรณาการแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด เพื่อน าเสนอ
ตํอที่ประชุมมอนุกรรมการ กศจ. และกศจ.สงขลา 
จ านวน 30 เลํม 

4. สพป.มีกรอบแนวทางในการพัฒนา 
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให๎เป็นไปตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

การบริหารจัดการโดยใช๎รูปแบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

6. มีแผนการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็กระดับอ าเภอ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามแนวทางการาคณะท างาน
บูรณาการแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กระดับจังหวัด เพื่อน าเสนอตํอที่ประชุม
มอนุกรรมการ กศจ. และกศจ.สงขลา 
จ านวน 30 เลํม 

7. สพป.มีกรอบแนวทางในการ
พัฒนา 

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมี
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กให๎เป็นไปตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให๎ครู มีความรู๎ ความเข๎าใจในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช๎ในการเรียน 

การสอน 
2. เพ่ือสนับสนุนให๎โรงเรียนน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎เกิด 

ประสิทธิภาพ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. วางแผน/การท างาน/แตํงตั้งคณะกรรมการ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครุผู๎สอนที่มีความรู๎ความช านาญในการใช๎คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณตามโครงการ   60,000  บาท   งบประมาณจ่ายจริง  53,780  บาท  

ประหยัดงบประมาณได้  30   บาท 
8. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1. ร๎อยละ 100 ของเป้าหมายเข๎ารํวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎าประชุมอบรมมี

ความเข๎าใจระบบการใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. นักเรียนสามารถใช๎สื่อดิจิทัล และได๎
เรียนรู๎ห๎องเรียนที่กว๎างได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพทันกับโลกอนาคต 

ครูมีความรู๎ ความเข๎าใจระบบการใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาชํวยจัดการเรียนการสอน ท าให๎
นักเรียนมีพ้ืนฐานการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อดิจิทัล 
และได๎เรียนรู๎ห๎องเรียนที่กว๎างได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพทันกับยุค 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

4. โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

 วัตถุประสงค์ 
                  1. เพ่ือนิเทศ ติดตามและสํงเสริมการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV)  ทั้งในด๎านวัสดุ 
อุปกรณ์ จัดการเรียนการสอน 

             2  เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และน าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ใน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV)  

    
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000   บาท งบประมาณจ่ายจริง   จ านวน   49,750 บาท  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. วางแผนเพื่อเตรียมการ 
2. จัดประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนในโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม 
3. นิเทศ ติดตาม และสํงเสริมการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม ( DLTV) 
4. ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม 

 
  ผลส าเร็จการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1  ผู๎บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ เข๎ารํวมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผําน
ดาวเทียม 130 คน 
2 ร๎อยละ 80 ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการในโครงการมีความ
เข๎าใจตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนการสอน
โดยใช๎ทางไกลผํานดาวเทียม 
3.ร๎อยละ 80 ของโรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนโดยใช๎สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม
อยํางเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 
 

เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับใน
โรงเรียนได๎เข๎าเรียนและเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.โครงการ  นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบทด๎านประเภทขนาดและพ้ืนที่ 
2. เพ่ือสํงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน (Area based 

Mangement) 
3. เพ่ือการพัฒนาการศึกษาโดยใช๎พ้ืนที่เป็นฐาน 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมศึกษานิเทศก์จัดท ารายงานผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และจัดท า

แผนนิเทศฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช๎เครือขํายสถานศึกษาเป็นฐาน 

งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร  100,000  บาท งบประมาณจํายจริง 65,540  บาท  
3. ประชุมศึกษานิเทศก์จัดท ารายงานผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2562 และจัดท า

แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาได๎รับ 
การพัฒนาให๎มีมาตรฐานเหมาะสมตาม
บริบทด๎านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
2.เขตพ้ืนที่การศึกษามีการสํงเสริม 
การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช๎
พ้ืนที่เป็นฐาน 
3.กระบวนการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
และประเมินผลโดยใช๎พื้นที่เป็นบานมี
รูปแบบที่เหมาะสม 

1.ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาได๎รับ 
การพัฒนาให๎มีมาตรฐานเหมาะสมตามบริบทด๎านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 
2.เขตพ้ืนที่การศึกษามีการสํงเสริม 
การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน 
3.กระบวนการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
และประเมินผลโดยใช๎พื้นที่เป็นบานมีรูปแบบที่เหมาะสม 

 
 
                                                     
 

 
 
 
 
 



 
 

5.โครงการ  ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณประจ าปี 2563 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการ 
พ้ืนฐาน ได๎แกํ คําจัดการเรียนการสอน คําหนังสือเรียน คําอุปกรณ์การเรียน คําเครื่องแบบนักเรียน และคํา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎นักเรียนทุกคนมีความพร๎อมที่จะได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม การดเนินงานของ 
โรงเรียนในการใช๎จํายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ประชาสัมพันธ์คูํมือแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตํระดับอนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎ทุกโรงเรียนทราบทุกชํองทาง 
 ผลส าเร็จการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.นักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนบานของ สพป. สข. 2 ได๎รับ
การสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
100% 
2.นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

1.นักเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนบานของ สพป สข. 
2 ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 100% 
2.นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6. โครงการ  การจัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียน  ประจ าปี 2563 
 
1.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให๎สถานศึกษาทุกโรงมีฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน 
2.ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ก าหนดเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนในสังกัด 
 2. คัดส าเนาทะเบียนบ๎าน (ทร.14) ประชากรวัยเรียน 
 3. จัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียน 
3.งบประมาณ    งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร      10,000   บาท งบประมาณจํายจริง  10,000-บาท  

ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ทุกโรงเรียนมีฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน ร๎อยละ 100ของโรงเรียนในสังกัดมี
ฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 
 
 

1. โครงการ  สํงเสริสนับสนุนใหส๎ถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมตามหลักปรัชญา 
                   เศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาในสังกัดจัดท านโยบาย และจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ที่ถูกต๎องและ 

สร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน  
2   เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษามีการคัดแยกขยะและน ามาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ

พลังงาน 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษามีการบูรณาการสอดแทรกความรู๎ในการบริหารจัดการขยะ  

สํงเสริมการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ สํงเสริมให๎มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและน ามาประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันและชุมชน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

 2. จัดการประกวดโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมที่เป็นเลิศ 
 3. จัดประชุมสรุปโครงการ 
งบประมาณ    งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร   9,190  บาท งบประมาณจํายจริง 9,155 บาท 

ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ร๎อยละ 100ของสถานศึกษารับทราบแนวทางการด าเนินงาน
การพัฒนาสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
2.ร๎อยละ 20 ของสถานศึกษาสํงผลงานเข๎ารํวมประกวด
สถานศึกษาท่ีบริหารจัดการสํงแวดล๎อมยอดเยี่ยม 
3.ร๎อยละ 100ของสถานศึกษาในสังกัดจัดท านโยบายและจัด
กิจกรรมให๎ความรู๎ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและ
อุปโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน 
4. ร๎อยละ 100ของสถานศึกษามีการคัดแยกขยะน าขยะมาใช๎
ประโยชน์ 
5 ร๎อยละ 100 สถานศึกษามีการบูรณาการสอดแทรกความรู๎ใน

1 . ร๎ อยล ะ  100ของสถานศึ กษ า
รับทราบแนวทางการด าเนินงานการ
พัฒนาสถานศึ กษ าที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล๎อม 
2.ร๎อยละ 20 ของสถานศึกษาสํ ง
ผลงานเข๎ารํวมประกวดสถานศึกษาที่
บริหารจัดการสํงแวดล๎อมยอดเยี่ยม 
3.ร๎อยละ 100ของสถานศึกษาในสังกัด
จัดท านโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎
ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตส านึกด๎านการ



 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการขยะ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและน ามาประยุกต์ใช๎
ในชีวิประจ าวัน 

ผ ลิ ต แ ล ะ อุ ป โ ภ ค ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและ
ชุมชน 
4. ร๎อยละ 100ของสถานศึกษามีการ
คัดแยกขยะน าขยะมาใช๎ประโยชน์ 
5 ร๎อยละ 100 สถานศึกษามีการบูร
ณาการสอดแทรกความรู๎ในการบริหาร
จัดการขยะ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

น ามาประยุกต์ใช๎ในชีวิประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
              การพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 
 

 
1.  โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 
 
   วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 และ  
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. เพ่ือให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  มีกรอบและแนวทางใช๎ 
ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของพ้ืนที่และเป้าหมายที่ก าหนด และนโยบายของ
หนํวยงานต๎นสังกัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล และ 
นโยบายตําง ๆ 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2563-2565  
2. จัดท าเอกสารแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

 งบประมาณ ตามโครงการ     42,350  บาท งบประมาณจ่ายจริง  39,093.69 บาท ประหยัดได้ 
3,256.31 บาท 
     ผลส าเร็จการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1.มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพสอดคล๎อง
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.ผู๎บริหารและผู๎เกี่ยวข๎องน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือ
ก ากับติดตามการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

1.มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพสอดคล๎องตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
4.ผู๎บริหารและผู๎เกี่ยวข๎องน าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 



 
 

    
2. โครงการ พัฒนาการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศและ BIG DATA 

 
  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ืออบรมเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงานด๎านข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
ด าเนินการจัดเก็บข๎อมูลโดยผํานโปรแกรมระบบออนไลน์ตามฐานข๎อมูลสํวนกลางได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป็นระบบ รวมทั้งมีข๎อมูลที่ถูกต๎อง ครบถ๎วนและเพียงพอในการบริหารจัดการ 
  3. จัดท าเอกสารสรุปข๎อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเผยแพรํและให๎บริการแกํผู๎
มีสํวนได๎สํวนเสีย 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บและการน าเสนอข๎อมูลสารสนเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด ให๎มีประสิทธิภาพ    
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  การจัดท าข๎อมูลสารสนเทศตามฐานข๎อมูลสํวนกลางโปรแกรม DMC ,EMIS, M-OBEC,EMIS_OBEC  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
  งบประมาณ ตามโครงการ  120,000   บาท  งบประมาณจ่ายจริง 113,000  บาท 
 

  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

1.ร๎อยละ 80 ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงานด๎านข๎อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเรื่องการจัดท า
ข๎อมูลสารสนเทศและน าเสนอข๎อมูลสารสนเทศ ประจ าปี 
2563 
2.ร๎อยละ 80มีระบบโปรแกรมในการน าเสนอ บริการ
ข๎อมูลสารสนเทศท่ีได๎รับการพัฒนา ปรับปรุง จ านวน 3 
ระบบ คือระบบข๎อมูลสาสนเทศกลางส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ( AOC)  
3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 
มีเอกสารสรุปข๎อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ได๎แกํ เอกสารข๎อมูลพื้นฐานทางการศึกษา จ านวน 
200 เลํม 
4. ร๎อยละ 80 ของบุคลากรภายใน สพป.สงข.2 
กลุํมเป้าหมายได๎รับการพัฒนา เพื่อทบทวนการจัดท า
ระบบ Big Data ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.ร๎อยละ 100 ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงาน
ด๎านข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได๎รับการ
พัฒนาเรื่องการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศและ
น าเสนอข๎อมูลสารสนเทศ ประจ าปี 2563 
2.ร๎อยละ 100  
มีระบบโปรแกรมในการน าเสนอ บริการข๎อมูล
สารสนเทศที่ได๎รับการพัฒนา ปรับปรุง จ านวน 3 
ระบบ คือระบบข๎อมูลสารสนเทศกลางส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ( AOC)  
3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต 2 มีเอกสารสรุปข๎อมูลสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ได๎แกํ เอกสารข๎อมูล
พ้ืนฐานทางการศึกษา จ านวน 200 เลํม 
4. ร๎อยละ 80 ของบุคลากรภายใน สพป.สงขลา.
2 กลุํมเป้าหมายได๎รับการพัฒนา เพ่ือทบทวน
การจัดท าระบบ Big Dataของเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 
 

    
3. โครงการ   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบบริหารการเงินและพัสดุ 4.0 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบบริหารการเงินและพัสดุ 4.0 
 2. เพ่ือพัฒนาครูผู๎ปฏิบัติหน๎าที่เป็นเจ๎าหน๎าที่พัสดุ ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
กํอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช๎ 
 3. เพ่ือให๎ความรู๎บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให๎สามารถยื่นแบบ
ขอรับบ าเหน็จบ านาญผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ด๎วยตนเอง 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.วางแผนการด าเนินงาน(แตํงตั้งคณะท างาน, วิเคราะห์สภาพปัญหา จัดท าโครงการและจัดท าแบบ
ประเมิน) 
 2.ด าเนินการ(จัดอบรมและประชุมคณะท างาน) 
 งบประมาณตามโครงการ   จ านวน     45,000  บาท งบประมาณจ่ายจริง  5,451  บาท 
ประหยัดได้ 2,755  บาท 
 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.ร๎อยละ 80 ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงานด๎าน
ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนา
เรื่องการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศและน าเสนอข๎อมูล
สารสนเทศ ประจ าปี 2563 
2.ร๎อยละ 80มีระบบโปรแกรมในการน าเสนอ 
บริการข๎อมูลสารสนเทศที่ได๎รับการพัฒนา ปรับปรุง 
จ านวน 3 ระบบ คือระบบข๎อมูลสาสนเทศกลาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( AOC)  
3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 มีเอกสารสรุปข๎อมูลสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ได๎แกํ เอกสารข๎อมูลพ้ืนฐานทาง
การศึกษา จ านวน 200 เลํม 
4. ร๎อยละ 80 ของบุคลากรภายใน สพป.สงขลา.2 
กลุํมเป้าหมายได๎รับการพัฒนา เพื่อทบทวนการ
จัดท าระบบ Big Data ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.ร๎อยละ 80 ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงานด๎าน
ข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนา
เรื่องการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศและน าเสนอข๎อมูล
สารสนเทศ ประจ าปี 2563 
2.ร๎อยละ 80มีระบบโปรแกรมในการน าเสนอ 
บริการข๎อมูลสารสนเทศที่ได๎รับการพัฒนา ปรับปรุง 
จ านวน 3 ระบบ คือระบบข๎อมูลสาสนเทศกลาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( AOC)  
3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 มีเอกสารสรุปข๎อมูลสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ได๎แกํ เอกสารข๎อมูลพ้ืนฐานทาง
การศึกษา จ านวน 200 เลํม 
4. ร๎อยละ 80 ของบุคลากรภายใน สพป.สงข.2 
กลุํมเป้าหมายได๎รับการพัฒนา เพื่อทบทวนการ
จัดท าระบบ Big Data ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 



 
 

3. โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 
 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป สงขลา เขต 2 
2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของโรงเรียน

ในสังกัด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ประชุมคณะ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ เพ่ือวางแผน สรุปและจัดท ารายงาน 
งบประมาณตามโครงการ  33,500  บาท งบประมาณจํายจริง   33,500  บาท 
ผลส าเร็จการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุม ก.ต.ป.น. จ านวน 3 ครั้ง 
2. ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สข.2 ได๎รับ 

การพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา รํวมวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาให๎มีความเข๎มแข็ง 

1. ประชุม ก.ต.ป.น. จ านวน 3 ครั้ง 
2. ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สข.2 ได๎รับ 
การพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา รํวมวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาให๎มีความเข๎มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. โครงการ  จัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผล ตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1.การจัดท ารายงานผลการติดตาม ประเมินผลตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. แตํงตั้งคณะกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ 
3. สรุปและจัดท าเอกสาร 
งบประมาณตามโครงการ  20,000  บาทงบประมาณจํายจริง  11,723 บาท  
ผลส าเร็จตามโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
2.สพป สข.2 มีเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ ได๎ทันตาม
ก าหนดเวลา 

1.จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  และศธจ.สงขลา 
2.สพป สข.2 มีเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ ได๎ทันตาม
ก าหนดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6.โครงการ  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอตํอผู๎บริหารใน 

หนํวยงาน/สํวนกลาง และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ ให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบถึงความก๎าวหน๎า 
ปัญหาอุปสรรค และความส าเร็จของการด าเนินงานในรอบปีที่ผํานมา 

2. เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ โครงการพิเศษตําง ๆ  

2. แตํงตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562และ
คณะกรรมการกลั่นกรอง 

3. ประชุมคณะท างาน 
4.  คณะท างานกลั่นกรอง (รําง) และปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงาน 
5. จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
 งบประมาณตามโครงการ   25,0 00  บาท  งบประมาณจ่ายจริง    10,593  บาท ประหยัด
งบประมาณได้ 14,407 บาท 
ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานเสนอตํอ
ผู๎บริหารในหนํวยงาน/สํวนกลาง และเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารให๎สํวนราชการที่
เกี่ยวข๎องได๎รับทราบถึงความก๎าวหน๎า ปัญหา
อุปสรรค และความส าเร็จของการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผํานมา 
2.ผู๎บริหารน าผลการด าเนินงานมาใช๎เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาการศึกษา
ให๎มีคุณภาพ 

2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 มีเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอตํอผู๎บริหารในหนํวยงาน/
สํวนกลาง และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบถึง
ความก๎าวหน๎า ปัญหาอุปสรรค และความส าเร็จ
ของการด าเนินงานในรอบปีที่ผํานมา 
3.ผู๎บริหารน าผลการด าเนินงานมาใช๎เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนา
การศึกษาให๎มีคุณภาพทุกโรงเรียนในสังกัด 

 
 
 
 



 
 

 
6. โครงการ  สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมิน           

คุณภาพภายนอก 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาครูผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีแนวทางการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรบัการประเมินคณุภาพภายนอก 

 2. เพ่ือนิเทศสร๎างความเข๎มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และซักซ๎อมการประเมน ( Mock 
Assessment) ให๎แกํโรงเรียนในสังกัด 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมพัฒนาครูผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. กิจกรรม นิเทศ สร๎างความเข๎มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกเตรียมความพร๎อมและซักซ๎อมการประเมิน 
งบประมาณตามโครงการ  100,000  บาท งบประมาณจํายจริง   2,720 บาท  ประหยัด
ได๎  97,280บาท 
ผลส าเร็จการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
1.ร๎อยละ 100 ของครูที่เป็น 
กลุํมเป้าหมายในการประชุม เข๎ารับการพัฒนา 
2.ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 
ได๎รับการนิเทศสร๎างความเข๎มแข็งระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  และซั กซ๎ อมก า รประ เ มิ น  ( Mock  
Asssessment).ให๎แกํโรงเรียนในสังกัด 
 3.ร๎อยละ 100 ของครูที่เป็นกลุํมเป้าหมาย 
ในการประชุมมีแนวทางด าเนินงานเพ่ือ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก 
4.ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถจัด 
การศึกษาอยํางมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และ 

1.ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 
ได๎รับการนิเทศสร๎างความเข๎มแข็งระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เตรียมความพร๎อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และซักซ๎อมการประเมิน  ( Mock  
Asssessment).ให๎แกํโรงเรียนในสังกัด 
  
 



 
 

คงรักษาไว๎ซึ่งมาตรบานจากการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและมี 
การพัฒนาอยํางตํอเนื่อง พร๎อมรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3.2  ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

1. พัฒนาผู๎ เรียนให๎เป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นพลโลกที่ดี   

๒. พัฒนาผู๎เรียนมีความให๎มีความ
พร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม           
ทุกรูปแบบทุกระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคงของประเทศ    
 

๑.1 ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.๒ ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง  เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี   มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

1.๓ ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมี
ความพร๎อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ  เป็นต๎น  

1.4 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรม-          
ราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

1.5 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผู๎ เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ประเด็นประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถ               
                         ในการแข่งขัน  

พัฒนาคุณภาพผู๎ เรี ยนเต็ มตาม
ศักยภาพน าไปสูํ ความเป็นเลิศด๎าน
วิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ 
สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ 
 

  2.1. ร๎อยละ 5 ของผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ  
มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑   

๒.2 ร๎อยละ 3 ของผู๎ เรียนระดับมัธยมศึกษาผําน               
การประเมินสมรรถนะที่จ า เป็นด๎านการรู๎ เรื่องการอําน 
(Reading Literacy) ด๎านการรู๎ เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

2.๓ ร๎อยละ 2 ของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวที
การแขํงขันระดับนานาชาติ  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ

การศึกษา        
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ

ของผู๎เรียน  
    ๒ .๑ การพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพของผู๎เรียนระดับปฐมวัย    
๒ .๒ การ พัฒนาศั กยภาพ และ

คุณภาพผู๎เรียนระดับประถมศึกษา             
๒ .๓ การ พัฒนาศั กยภาพ และ

คุณภาพผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษา 
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความ

ต๎องการดูแลเป็นพิเศษ 
๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช๎สนับสนุนการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎ เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา 

๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.๑ ผู๎ เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร            
มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)   

3.๒ ร๎อยละ 50 ของผู๎ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ที่มี
คะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด  

3.๓ ร๎อยละ 30 ของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ ๕๐  
ในแตํละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา   

3 . ๔  ร๎ อ ยล ะ  100  ขอ งผู๎ เ รี ย นที่ จบก า รศึ กษ าชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีทักษะการเรียนรู๎           
ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท าตามความถนัด  และความ
ต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทาง การเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ๎ 

3.๕ ร๎อยละ 100 ของผู๎ เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคม ได๎อยํางมีความสุข              
มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
ภายใต๎สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม 

 3.๖ ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะ ของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ  

3.๗ ร๎อยละ 100 ของครู  มีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการ
เรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ 

 



 
 

ประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๑. สร๎างความรํวมมือกับองค์กร
ปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน 
หนํ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง ใ นก าร จั ด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของ
พ้ืนที่  

๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด
ทุกระดับและทุกประเภท ให๎มีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ผู๎ เรียนทุกกลุํม และสถานศึกษาทุก
ประเภท อยํางเหมาะสม และเพียงพอ    

๔. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน   

 

4.๑ ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษา              
ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

4.๒ ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
อยํางเพียงพอและเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง             
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต๎องการจ าเป็น
พิเศษส าหรับผู๎พิการ  

4.๓ ร๎อยละ 100 ของผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ  

๔.4 ร๎อยละ 100 ของครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์  
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน  

4.๕ ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มี
มาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  

4.๖ ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

4.๗ ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือ
และคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  

4.๘ ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํ
ผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                        พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 

5.๑ ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรม
ให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภค             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน  เชํน 
การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทันตํอการเปลี่ยนแปลงโลก 

5.๒ ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ                  
และมีสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอน           
ที่โรงเรียนและชุมชน  

  



 
 

ประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (ตํอ) 
 

5.๓ ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ เรื่องการ
จัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน าขยะ มาใช๎ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง  

5.๔ ร๎อยละ 100 ของนักเรียน เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการ
ขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎ด๎านการ
ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เพ่ือเป็น
แหลํงเรียนรู๎   และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

๕.5 ร๎อยละ 100 ของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ 
Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less   

5.๖ ร๎อยละ ๑๐๐ ของครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด๎านการสร๎าง
ส านึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทันตํอการเปลี่ยนแปลง
โลก 

5.๗ ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผําน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎           
และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ           
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงโลก 

5.๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และร๎อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให๎
เป็นส านักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นกลยุทธ์/มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
                        Technology) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามุ่งสู่  Thailand ๔.๐ 

๑. ให๎สถานศึกษา หรือ กลุํม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา   

 ๒. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นหนํวยงาน มีความ
ทันสมัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และ
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามา
ประยุ กต์ ใ ช๎ อยํ า งคุ๎ ม คํ า แล ะ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด      
 

6.๑ ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาได๎รับการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ   

6.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร๎อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัว ให๎ทัน ตํอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มี
หน๎ าที่ สนับสนุน สํ ง เสริม ตรวจสอบ ติดตาม เ พ่ือให๎
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล  

6.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร๎อยละ ๑๐๐               
ของสถานศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ                
ทั้งระบบ  

6.๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร๎อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ               
มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

6.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร๎อยละ ๑๐๐              
ของสถานศึกษา ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส
ในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  

๖.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร๎อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน           
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด  

6.๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร๎อยละ ๑๐๐ ของ
สถานศึกษา มีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข๎อมูลตําง ๆ น าไปสูํการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนรู๎สูํผู๎ เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology)  

6.๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร๎อยละ ๑๐๐              
ของสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

6.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและร๎อยละ ๑๐๐                
ของสถานศึกษา มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการ
วางแผน การจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  



 
 

 
  


