


 



                                
                      ปฏิญญาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

                               ………………………………. 

            คณะผูบริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

ขอใหคํามั่นสัญญาตอพันธกรณี ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ดวยการ

ขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่

การศึกษา ดังนี้ 

            1. เราจะรวมกันปองกันและตอตานการทุจ ริตทุก รูปแบบ 

            2. เราจะปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตย สุจริต ใหเปนวิถีชีวิต  

ในสํ านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา  สถานศึ กษา  สั งคมและชุมชน 

            3. เราจะสรางเครือขาย ความซ่ือสัตยสุจริต ระหวางสถานศึกษา  

องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเปนรูปธรรมและมีความย่ังยืน 

           ทั้งนี้เพื่อธํารงชาติไทยใหสถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐตกิาล 
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โครงการ “เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
              การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวศศิมน  ยางทอง, นางกาญจนา อักษรนิตย          โทรศัพท 0 7425 8244 

โทรสาร  0 7425 8249                                   E-mail  sasimon06@gmail.com 

สวนท่ี  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

    (1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
    (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2  มีวิสัยทัศน  พันธกิจ  กลยุทธ  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  มีโครงการ  กิจกรรม แผนกลยุทธ  
แผนปฏิบัติการประจําป  เพ่ือมุงสูการสรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย มีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ  ผูเรียนพิการ ผูเรียน
ดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และ
เสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตางๆ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 (โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ไดอยางไรบาง) 

  2)   ยุทธศาสตรชาติ ดาน...................................(รอง)................................................... (ถามี) 

(1) เปาหมาย ................................................................................................................... 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร.................................................................................................... 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ .................................................................... 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

(โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
ไดอยางไรบาง)  
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 1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

  1)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น .............................(หลัก)............................... 

        (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมายท่ี........................................................................................................... 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ…………………………………...……………..……… 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

(โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นของ
แผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสมัฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) 
คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

 (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ .......................................................................................... 

• แนวทางการพัฒนา ………………………………………………………………………..……….. 

• เปาหมายของแผนยอย……………………………………………………………………………… 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ………………………………......... 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

(โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของ
แผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสมัฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) 
คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

  2)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถามี) 

 (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมายท่ี........................................................................................................... 

• เปาหมายท่ี..............(กรณีท่ีแผนแมบทฯ มีมากกวา 1 เปาหมาย)..................... 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ…………………………..……………………………… 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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(โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นของ
แผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสมัฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) 
คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

   (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ .......................................................................................... 

• แนวทางการพัฒนา ………………………………..………………………..……………………... 

• เปาหมายของแผนยอย……………………………………………………………………………… 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ………………………………………. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

(โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของ
แผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสมัฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) 
คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ประเด็นแผนแมบทฯ/แผนยอยของแผนแมบทฯ 
/เปาหมาย 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………………………………….……..………………… 

  2) ข้ันตอนการดําเนินงาน………………………………………………………………………………..………… 

  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 

  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 

  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 

  4) เปาหมายกิจกรรม…………………………………………………………………………………………..……. 

  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี .................................................................................................................... 

  2) เปาหมายรวมท่ี ................................................................................................................... 

  3) ยุทธศาสตรท่ี ..............................................(หลัก)............................................................... 

  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี ......................................................................... 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี ................................................................................................ 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี ................................................................................................ 

  (3.X) แนวทางการพัฒนาท่ี ................................................................................................ 

 X) ยุทธศาสตรท่ี............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี..................................................................................... 
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 (X.2) แนวทางการพัฒนาท่ี.................................................................................................. 

 (X.X) แนวทางการพัฒนาท่ี.................................................................................................. 

   หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 วัตถุประสงค/เปาหมายรวม/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาหมาย

ระดับยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี ............................................................................................ 

2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี .............................................. 

………………………………………………………………………………………………………..……………………..... 

3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร…………………………………………………..……………………………………… 

4) ตัวชี้วัด………………………………………………………………...……………………………..………………. 

5) กลยุทธ……………………………………………………………………………………………..…………………. 

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ/แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง

แหงชาติ/เปาหมาย/กลยุทธ 

1.6  แผนระดับท่ี 3 (ระบุช่ือ) 

1)............................................................................................................................................. 

2)..............................................…………………………………………………………………………………….. 

3)..............................................…………………………………………………………………………………….. 

 
สนองนโยบาย  สพฐ. นโยบายท่ี 6   ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตรจังหวัด   ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ สพป.   นโยบายท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี 
 ดิจิทัล (Digital Technology) และสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐ 
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สวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
            ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-

2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต อันมีกลยุทธวาดวยเรื่องของการปรับ 

ฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน 

การทุจริตท่ีมุงสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพ่ือเปนกรอบทิศทาง 

ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ และ 

สอบทานตนเอง พรอมท้ังปรับปรุงการทํางานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในสวนท่ียังขาดตกบกพรอง  

มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 

ท้ังตอบุคลากรในหนวยงาน และตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางดี อันจะสงผลใหการทุจริต 

ในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการลดนอยลง  

2.2 วัตถุประสงค 

2.2.1 เพ่ือใหระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ (Integrity and 
         Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 
2.2.2 เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตไมนอยกวา

รอยละ 80 
2.2.3 เพ่ือใหบุคลากรเกิดความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีคานิยม 
          รวมตานทุจริตในเชิงสัญลักษณ มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวาง 
          ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม รอยละ 100  

                   2.2.4 เพ่ือสอบทานตนเอง พรอมท้ังปรับปรุงการทํางานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
                            ในสวนท่ียังขาดตกบกพรอง  มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส มีการปรับปรุง 
                            การบริหารงานและการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมท้ังตอบุคลากรในหนวยงาน 
                            และตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางดี 
  2.3  เปาหมาย 

                           เชิงปริมาณ 

                            1. บคุลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2 จํานวน  

                                70 คน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

                            2. มีตวัชี้วัดในการรายงานขอมูลเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะชนผานทางเวปไซต  

                                สพป.สงขลา เขต 2 
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                         เชิงคณุภาพ 

                          1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
                              สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒(Integrity and nsparency 
                              Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 
                 2. บุคลากรมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตไมนอยกวา 
                              รอยละ 80 
                  3. บุคลากรเกิดความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีคานิยม 
                              รวมตานทุจริตในเชิงสัญลักษณ มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวาง 
                              ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมรอยละ 100  
                4. มีการสอบทานตนเอง พรอมท้ังปรับปรุงการทํางานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
                             ในสวนท่ียังขาดตกบกพรอง  มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส มีการ 
                             ปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมท้ังตอบุคลากรในหนวยงาน 
                             และตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางดี 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

     1. บุคลากร สพป.สงขลา เขต 2 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 70 คน 

     2. มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัดในการรายงานขอมูลผานหนาเวปไซต  

         จํานวน 43 ตัวชีว้ัด 

 2.4.2  ผลลัพธ (Outcome) 

 1. บุคลากร สพป.สงขลา เขต 2 ทุกคน มีความรูความเขาใจในการประเมิน 

     คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ สพป.สงขลา เขต 2 

 2. บุคลากรมีความตระหนักรูในการผลักดันในการปองกันและปราบปราม 

     การทุจริตมีคานิยมรวมตานทุจริตในเชิงสัญลักษณ มีจิตสํานึกสาธารณะ และ 

     สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

     รอยละ 100  

               2.5  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

                            -. บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2  

                    จํานวน 70 คน  

                -  ตัวชีว้ัด จํานวน 43 ตัวชีว้ัด ไดแพรตอสาธารณะชนผานทางเวปไซต  

                    สพป.สงขลา เขต 2 

   2.5.2  เชิงคุณภาพ 

                               -   ระดบัคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
                                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒(Integrity and 
                                   nsparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 
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   2.6  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน 

                          เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒(Integrity and Transparency 

                          Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 

                       2. บุคลากรมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตไมนอยกวา 

                           รอยละ 80 

                       3. บุคลากรเกิดความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีคานิยม 

                           รวมตานทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน 

                           กับผลประโยชนสวนรวม รอยละ 80 

                       4. บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนระบบ 

   2.7  กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

   2.7.1 บุคลากรเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2/ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

  2.7.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

    2.7.3  บุคคลภายนอกท่ีมารับบริการ 

  2.8 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

                     เมษายน 2563 – กันยายน 2564                             

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ  106,655  บาท (ใชงบประมาณ สพฐ.) 
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แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  
   

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรมกิจกรรม/ข้ันตอน) 

คาใชจายจําแนกตามหมวดรายจาย ไตรมาสท่ี
(ระยะเวลา)   

ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู
การทุจริต 
1.1 ประชุมสรางความรูความเขาใจ
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพกับบุคลากร สพป.
สงขลา เขต 2 และผูบริหารโรงเรียน
ในสังกัด 
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(100คนX35บาทX2 ม้ือ) 
  - จัดทําเอกสารคูมือการประเมิน
คุณธรรมฯ เผยแพรผานเวปไซต 
สพป.สงขลา เขต 2   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-ก.ค.
64 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสงเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  7,000  7,000   

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสรางสมรรถนะ
บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในการตอตานการทุจริตและปลูก
จิตสํานึกสูการเปนขาราชการท่ีดี 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือ 
การปฏิบัติงานและมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร สพป.สงขลา 
เขต 2 
-คาอาหารกลางวัน 
(70คนX300บาทX2ม้ือ) 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(70คนX100บาทX4ม้ือ) 
-คาวิทยากร (1คนX6ชม.X2วัน
X600บาท) 
-คาวัสดุ 
-คาถายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

42,000 
 

28,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

42,000 
 

28,000 
 

7,200 
5,000 
3,000 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-ก.ค.
64 

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา 

รวม 7,200 70,000 8,000 85,200   
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรมกิจกรรม/ข้ันตอน) 

คาใชจายจําแนกตามหมวดรายจาย ไตรมาสท่ี
(ระยะเวลา)   

ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมและสราง
ภาพลักษณท่ีดีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในการตอตานการทุจริต 
3.1 เคารพธงชาติ สวดมนต ไหวพระ 
กลาวคําปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศ
เจตจํานง ประกาศนโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
3.2 หิ้วปนโตเขาวัด 
3.3 รวมเปนเจาภาพงานศพ และถือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติ
ราชการ 

 -  - 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-ก.ค.
64 

กลุม
อํานวยการ 

รวม       

กิจกรรมท่ี 4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษารวมขับเคลื่อนไทยใหใส
สะอาดปราศจากการทุจริต (Zero 
Tolerance&Clean Thailand) 
- คาไวนิล ขนาด 1.45 x 3 เมตร   
  จํานวน 1 ชิ้น 

  

 
 
 

1,000 

 
 
 

1,000 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-ก.ค.
64 

กลุม
อํานวยการ 

กิจกรรมท่ี 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใสสะอาด 
5.1 จัดทํารายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมตามแผน 
- คาอาหารกลางวัน  
(10คนX100บาทX1 ม้ือ)  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(10คนX35บาทX2ม้ือ) 
 -คาจัดทํารายงานผล จํานวน  
10 เลม ๆ ละ 100 บาท 
 -คาถายเอกสาร 

 
1,000 

 
700 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

500 

 
 
 
 

1,000 
 

700 
 

1,000 
 

500 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-ก.ค.
64 

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา 

รวม  1,700 1,500 3,200   
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรมกิจกรรม/ข้ันตอน) 

คาใชจายจําแนกตามหมวดรายจาย ไตรมาสท่ี
(ระยะเวลา)   

ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

กิจกรรมท่ี 6 ยกระดับคาคะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานภาครัฐ 
6.1 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผน
ปองกันการทุจริต สพป.สงขลา เขต 2 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  (23คนX35บาทX1ม้ือ) 
 6.2 ประชุมคณะทํางานมอบหมาย
ตัวชี้วัด 
 - คาอาหารกลางวัน  
(35คนX100บาทX1 ม้ือ)  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(35คนX35บาทX1 ม้ือ) 
6.3 ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองและ
ตรวจสอบตัวชี้วัด 
- คาอาหารกลางวัน  
(35คนX100บาทX1 ม้ือ)  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(35คนX35บาทX1 ม้ือ) 
 

 

 
 
 
 

805 
 
 
 

3,500 
 

1,225 
 
 
 

3,500 
 

1,225 
 

 

 
 
 

   805 
 
 
 
  3,500 
 
  1,225 
 
 
 
3,500 
 
1,225 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-ก.ค.
64 

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา 

รวม  10,255  10,255   

 7,200 88,955 10,500 106,655   

 

(ขอถัวจายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 







































                    ระเบียบวาระการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
                  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน (ITA Online) ประจําปงบประมาณ 2564 
                                                          ครั้งท่ี 1 / 2564 
                                      วันพุธท่ี  18  มิถุนายน  2564   เวลา  09.30  น. 
                     ณ  หองประชุมโกเมน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
                                                 ................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
                       1.1  ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
                       1.2  ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                            ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
      3.1  เกณฑการประเมินความเปนมาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนนิงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
            ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสราง
ความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment: ITA)” เปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ 
โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมิน ไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม และท่ีผานมาพบวา  
หลายหนวยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปเปนกรอบ 
ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการและการอํานวยความสะดวกตอประชาชน ใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรม 
ผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานมีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ท่ีประชุม...................................................................................................................................................................... 
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            3.2 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
                               เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังคงใชกรอบแนวทางการประเมินเชนเดียวกับปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ท่ีผานมา เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขามารับการประเมินไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางเชื่อมโยงและ
ตอเนื่อง และทําใหเห็นพัฒนาการในดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐไดอยางชัดเจน โดย 
มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กนอย เพ่ือแกไขปรับปรุง
ขอจํากัดของการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                               แตเนื่องดวยมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก
ใหมข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เปนผลใหมีผูติดเชื้อ
เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดมาตรการปองกันและควบคุม
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมท้ังการปรับลดเวลาและวันทํางานของบุคลากร
ในสังกัด เพ่ือปองกัน ควบคุม และจํากัดการแพรระบาดตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใหบุคลากรและหนวยงานในสังกัดจัดบุคลากรหมุนเวียนมา
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทํางาน มอบหมายใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย เลื่อนการจัดประชุม  
การฝกอบรม หรือการสัมมนาตาง ๆ ออกไป งดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมใด ๆ ท่ีตองมีการรวมกลุม 
และปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) อยางเครงครัด การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน จึงตองมีการปรับแผนการดําเนินกิจกรรม 
ใหสอดรับกับสถานการณ และปรับรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมบางอยาง เพ่ือสนองตอบมาตรการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาวขางตน เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุตามวัตถุประสงค
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
ท่ีประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         3.3  เกณฑการประเมิน 
                               เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 
                                 1. การปฏิบัติหนาท่ี 
                                 2. การใชงบประมาณ 
                                 3. การใชอํานาจ 
                                 4. การใชทรัพยสินของราชการ 
                                 5. การแกไขปญหาการทุจริต 
                                 6. คุณภาพการดําเนินงาน 
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                                 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
                                 8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
                                 9. การเปดเผยขอมูล 
                                 10. การปองกันการทุจริต 
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
ท่ีประชุม...................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                          3.4 รายละเอียดการประเมิน 
                                - แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี้วัดท่ี 1 – 5 
                                - แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี้วัดท่ี 6 – 8 
                                - แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี้วัดท่ี 9 – 10 ประกอบดวย 
                                   ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย (33 ขอมูล) 
                                   ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ประกอบดวย 2 ตัวชี้วดั (10 ขอมูล) 
                                 - เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
                                   เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
                                   1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมิน
ระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ 
การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของทางราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 
                                   2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมิน
ระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงานท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรงุระบบการทํางาน 
                                   3. แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับ 
การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล 
และการปองกันการทุจริต 
                                    กลุมประชากร กลุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล 
                                    1. ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) 
                                     ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตั้งแต
ระดับผูบริหาร ผูอํานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ท่ีทํางานใหกับหนวยงาน 
มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันท่ีแจงจํานวนบุคลากรเขาในระบบ ITA Online 2021 
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                                      การกําหนดขนาดตัวอยางข้ันต่ํา เก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในไมนอยกวา 
50 ตัวอยาง กรณีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จํานวนนอยกวา 50 คน ใหเก็บขอมูลจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียภายในท้ังหมด 
                                      การเก็บขอมูลตัวอยาง  ผูม่ีสวนไดสวนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู IIT ดวยตนเอง 
 

                                   2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) 
                                      ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดตอกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นับตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
เปนตนมา 
                                      การกําหนดขนาดตัวอยางข้ันต่ํา  เก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  
ไมนอยกวา 50 ตัวอยาง 
                                     การเก็บตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู EIT ดวยตนเอง 
                                  3. เว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สําหรับแบบ OIT) 
                                   เก็บขอมูลจากเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเขารับการประเมินท้ังหมด  
และไมมีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยผูดูแลระบบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีในการตอบแบบสํารวจ
หนวยงานละ 1 ชุด 
                                   การตอบแบบสํารวจ OIT ในแตละขอคําถาม ใหผูดูแลระบบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาระบุ URL ของหนาใดหนาหนึ่งบนเว็บไซตหลักของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเชื่อมโยงไปสูแหลงท่ีอยู
ของการเปดเผยขอมูล โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถระบุ URL ไดมากกวา 1 URL ในแตละขอ 
                                  กรณีท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอจํากัดหรือเหตุผลความจําเปน ทําใหเผยแพร
ขอมูลไดไมตรงตามรายละเอียดท่ีกําหนดหรือไมสามารถเผยแพรขอมูลตามรายละเอียดท่ีกําหนดตามแบบสํารวจ  
OIT ได  ใหหนวยงานอธิบายเหตุผลความจําเปนประกอบโดยละเอียด 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ท่ีประชุม.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
                   3.5  คะแนนและระดับผลคะแนน ต้ังแต ป 2558 – 2562 ปรากฏ ดังนี้ 
                          ป 2558    คะแนน   73.34      - 
                          ป 2559    คะแนน   65.80  คาพัฒนา   - 7.54 
                          ป 2560    คะแนน   83.67  คาพัฒนา   +17.87 
                          ป 2561    คะแนน   70.85  คาพัฒนา   -12.82 
                          ป 2562    คะแนน   81.10  คาพัฒนา   +10.25 
                          ป 2563    คะแนน   77.13  คาพัฒนา   - 3.97 
                          คะแนนแตละตัวชี้วัด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลคะแนน ดังนี้ 
                        1. การปฏิบัติหนาท่ี                   94.71 
                        2. การใชงบประมาณ                 81.10 
                        3. การใชอํานาจ                      88.71 
                        4. การใชทรัพยสินของราชการ       86.42 
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                         5. การแกไขปญหาการทุจริต         82.54 
                         6. คุณภาพการดําเนินงาน             90.94 
                         7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร           86.21 
                         8. การปรับปรุงระบบการทํางาน      82.92 
                         9. การเปดเผยขอมูล                   81.83 
                       10. การปองกันการทุจริต               43.75 

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

.........................................................................................................................................................................................
ท่ีประชุม.......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

                      4.1  พิจารณามอบหมายตัวชี้วัด (รายละเอียดตามรางบัญชีมอบหมายการจัดทําการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ) 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
มตท่ีิประชุม  ........................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ 

  5.1 ............................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 

  5.2 ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 

  5.3 ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................
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ท่ีประชุม  ...................................................................................................................................................................  
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สพป. สงขลา เขต 2 ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นําโดยนายปราโมทย์

ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อํานวยการ

สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตามหลักศาสนา กล่าวคําปฏิญญาเขตพื�นที่การศึกษา

สุจริต ประกาศเจตจํานงในการบริหาร สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มอบนโยบาย

การบริหารการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในการดําเนินงานของหน่วยงาน และร่วมแสดงเชิง

สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ ลานหน้าเสาธง สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

     5 ก.ค. 2564 : 14:12 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   

  

  

สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                  

เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                  

TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th                 

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact
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7/2/2021 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2

www.ska2.go.th/home/?name=gallery&id=559 1/2

 

สพป. สงขลา เขต 2 ประชุมผ่านระบบ Google Meet

    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสงขลา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผู้

อํานวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้อํานวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการศึกษา ผ่านระบบ Google Meet เพื่อซักซ�อมความเข้าใจในการบริหารจัดการภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019

     29 มิ.ย. 2564 : 13:30 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   

  

  

  

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ska2.go.th/home/index.php?name=gallery%26id=559
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ska2.go.th/home/index.php?name=gallery%26id=559
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7/16/2021 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2

www.ska2.go.th/home/?name=gallery&id=553 1/2

 

สพป.สงขลา เขต 2 นําคณะบุคลากรศึกษาดูงาน

    เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้มอบหมายให้นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นําคณะบุคลากรในสังกัด สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา

เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการของสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และ

สถานศึกษาต้นแบบ ภายใต้หัวข้อ “3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน” และ “PADET Model” และได้เข้าศึกษาดู

งาน การบริหารการจัดการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้หัวข้อ “SPIED Model”

เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานต่อไป 

     14 ธ.ค. 2563 : 15:34 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   

  

  

  

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact
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6/29/2021 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2

www.ska2.go.th/home/index.php?name=gallery&file=index&id=551 1/2

 

\"กิจกรรมอําลากัลยาณมิตร\"

      เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้เป�นประธานในกิจกรรมอําลากัลยาณมิตร โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและ

บุคลากร สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมในครั�งนี� เพื่อแสดงความยินดี

ในโอกาส ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ได้รับแต่งตั�งให้ดํารงตําแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     7 ธ.ค. 2563 : 15:18 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   

  

  

  

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact
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6/29/2021 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2

www.ska2.go.th/home/index.php?name=gallery&file=index&id=546 1/1

 

ประชุมวางแผนงบประมาณประจําปี

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป�นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.2563-2564 (ทบทวนปี2564) และจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป�นผุ้

ดําเนินการประชุม นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น ประธานคณะกรรมการฯ ได้เน้นยํ�าให้การดําเนินโครงการต้องถูก

ต้องตามระเบียบของทางราชการและการจัดโครงการดังกล่าวต้องสอบดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้นพื�นฐาน อักทั�งต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป�นสําคัญ ภาพ/ข่าว ว่าที่ร้อยตรี

ธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์

     17 พ.ย. 2563 : 10:56 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   

  

  

สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                  

เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                  

TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th                 

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact
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6/29/2021 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2

www.ska2.go.th/home/index.php?name=gallery&file=index&id=545 1/2

 

ประเมิน \"นักเรียนพระราชทาน\" ประจําปี 2563

      วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้ ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก พร้อมด้วคณะกรรมการฯ เดินทางไป

ประเมิน นายวรรณรัตน์ รักพรม นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา ผู้เข้ารับ

การคัดเลือก โดยมีนายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ

และร่วมรับการประเมิน ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล ประธานคณะกรรมการ ฯ ได้แนะนําพร้อมทั�งช่ืนชมผู้เข้ารับ

การประเมิน และชี�แนะแนวทางเพื่อการพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหาวชิราวุธ อําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา

     12 พ.ย. 2563 : 23:34 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   

  

  

  

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact
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6/29/2021 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2
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มอบนโยบายรองผอ.รร

   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลาเขต 2 เป�นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานในตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนที่ได้

รับการบรรจุแต่งตั�งใหม่สังกัดโรงเรียนในสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2โดยมีรองผู้

อํานวยการที่ได้รับการแต่งตั�งทั�งสิ�น 16 คนในการประชุมครั�งนี�ได้มีผู้อํานวยการกลุ่ม ผู้อํานวยการหน่วยเข้า

ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป สงขลาเขต2 ภาพ/ข่าว ว่า

ที่รต.ธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์

     3 พ.ย. 2563 : 22:57 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   
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การประชุม \"พุธเช�าข่าว สพฐ.\" ครั�งที่ 37/2563

   วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สพป.สงขลา เขต 2 รับฟังรายการ \"พุธเช�า ข่าว สพฐ.\" โดยมี ผอ.สพป./รอง

ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง

ประชุมสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

     7 ต.ค. 2563 : 09:32 : ภาพข่าวโดย นางดารณี บุญสุย   

  

  

  

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ska2.go.th/home/index.php?name=gallery%26id=541
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ska2.go.th/home/index.php?name=gallery%26id=541
https://lineit.line.me/share/ui?url=http%3A%2F%2Fwww.ska2.go.th/home/index.php?name=gallery%26id=541
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=user&file=index
http://www.ska2.go.th/home/index.php
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=page&file=page&op=map
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การประชุม \"พุธเช�าข่าว สพฐ.\" ครั�งที่ 38/2563

   วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สพป.สงขลา เขต 2 รับฟังรายการ \"พุธเช�า ข่าว สพฐ.\" โดยมี ผอ.สพป./รอง

ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง

ประชุมสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

     14 ต.ค. 2563 : 10:12 : ภาพข่าวโดย นางดารณี บุญสุย   

  

  

  

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact
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6/29/2021 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2
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นักศึกษาฝึกงาน สพป.สงขลาเขต 2

      วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้ นายพิษณุ ธรรมรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ปฐมนิเทศ นักศึกษาจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยมีนักศึกษาเข้าฝึกงานทั�ง 12 คน เป�นนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ นายพิษณุ ธรรมรัตน์ ได้

กล่าวแนะนําหน่วยงานและชี�แนะการฝึกงานตลอดระยะเวลาที่สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา

เขต 2 โดยนายพิษณุ ธรรมรัตน์ได้เน้นยํ�าให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานอย่าง

เคร่งครัด

     5 ต.ค. 2563 : 11:32 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   

  

  

สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                  

เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                  

TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th                 

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact
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ผอ.กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมฯ

    วันที่ 29 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในหระว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเทพนคร อําเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป�นการยกระดับการจัดการศึกษาและเพิ่มศักยภาพให้แก่สํานักงานเขตพื�นที่การ

ศึกษา ฯ ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์

     2 ต.ค. 2563 : 15:15 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   

  

  

สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                  

เลขที่ 2 ถนนสาครมงคล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110                  

TEL : 074-258216 FAX : 074-258249 E-Mail : songkhla2@ska2.go.th                 

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact
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สพป.สงขลา2 ทําบุญสํานักงาน

   วันที่ 25 กันยายน 2563 นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลาเขต 2 เป�นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ทําบุญเลี�ยงพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําบุญ

สํานักงาน และเพื่อความเป�นสิริมงคลแก่สํานักงานเตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 และบุคลากร

เจ้าหน้าที่ทุกคน ในการนี�มีผู้อํานวยการกลุ่ม /หน่วย และเจ้าหน้าที่ทําท่านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สํานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 

     25 ก.ย. 2563 : 12:49 : ภาพข่าวโดย ปชส.สงขลา เขต 2   

  

  

  

  Manager

  สมัครสมาชิก   เข้าระบบ      

    HOME    Contact
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