แผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

เอกสารลาดับที่ 2/2561
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 2

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ 2561 ขึ้นโดยมีกำรวิเครำะห์ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
กำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำน และให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
บริหำรและดำเนินงำนจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมภำรกิจขององค์กรและโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ ภำยใต้กำรประสำนควำม
ร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรติดตำมประเมินผล เพื่อร่วมกันดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง
เป็ น ธรรมและมีคุณภำพได้มำตรฐำน พร้อมทั้งเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ 2561 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกอบด้วยสำระสำคัญ
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และส่วนที่ 3 งบประมำณโครงกำร
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึก ษำประถมศึ กษำนรำธิว ำส เขต 2 ขอขอบคุ ณ ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทำให้เอกสำรเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ และสำมำรถใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรดำเนินงำนและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และมุ่งสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 อันจะ
นำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำของประเทศไทย ส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

1
1
6

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสพป.นราธิวาส เขต 2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์การ
เป้าประสงค์
ประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงกลยุธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์/มาตรการสู่การปฏิบัติ

8
8
8
8
8
9
10

ส่วนที่ 3 งบประมาณโครงการ
การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดโครงการตามภารกิจกลุ่มในสานักงานแยกเป็นกลุ่ม
- รายละเอียดโครงการตามภารกิจกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- รายละเอียดโครงการตามภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- รายละเอียดโครงการตามภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล
- รายละเอียดโครงการตามภารกิจกลุ่มอานวยการ
- รายละเอียดโครงการตามภารกิจกลุ่มนโยบายและแผน

27
28
31
34
35
41
48
58
90

ภาคผนวก
คาสั่งแต่งคณะกรรมการจัดทาแผน ฯ

108
109

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ผอ.สพป.
จำนวน
คน
รอง ผอ.สพป.
จำนวน
2
คน
ศึกษำนิเทศก์
จำนวน
9
คน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 38 ค (2) จำนวน
30
คน
ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
7
คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
จำนวน
8
คน
ครูมำช่วยรำชกำร
จำนวน
2
คน
รวม
จำนวน
58
คน
2. ศูนย์อาเภอและศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้ออกระเบียบสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนรำธิ ว ำส เขต 2 ว่ ำ ด้ ว ยศู น ย์ เ ครื อ ข่ ำ ยสถำนศึ ก ษำ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำร
บุคคล และกำรบริห ำรทั่วไป และในกำรดำเนินกำรตำมระเบียบดังกล่ ำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้แต่ง ตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ อำเภอและศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำเพื่อกระจำย
อำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทั้ง 4 ด้ำน จำนวน 16 ศูนย์ แยกเป็นอำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 2 ศูนย์
อำเภอแว้งจำนวน 4 ศูนย์ อำเภอตำกใบจำนวน 4 ศูนย์ อำเภอสุไหงปำดีจำนวน 4 ศูนย์ และอำเภอ
สุคิริน จำนวน 2 ศูนย์ โดยมีรำยละเอียดแต่ละศูนย์เครือข่ำย ดังนี้

๒

ที่
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4
1.
2.

ศูนย์เครือข่ำยอำเภอ/สถำนศึกษำ
อาเภอสุไหงโก-ลก มี 2 ศูนย์
บึงรามิง
พิกุลทอง
อำเภอแว้ง มี 4 ศูนย์
เมืองทอง
กายูคละ-เอราวัณ
แว้งพัฒนา
ฮาลาบาลา
อาเภอตากใบ มี 4 ศูนย์
กุเราทอง
ไพรวัน
คุรุพลังตากใบ
มิตรภาพ
อาเภอสุไหงปาดี มี 4 ศูนย์
โรงเรียนสากอ
การเวก
ฉัตรวาริน
ธัญญธารา
อาเภอสุคิริน มี 2 ศูนย์
ธารทอง
ศรีสังวาล

จำนวน
สถำนศึกษำ
13
7
6
27
5
9
7
6
31
7
7
10
7
31
6
9
10
6
15
7
8

ที่ตั้งศูนย์
ร.ร.บ้ำนสุไหงโก-ลก
รร.ร.บ้ำนมูโนะ
ร.ร.บ้ำนสุไหงโก-ลก
ร.ร.บ้ำนแว้ง
ร.ร.บ้ำนกูวำ
ร.ร.บ้ำนแอแว
ร.ร.นิคมสร้ำงตนเองแว้ง
ร.ร.บ้ำนบูเกะตำ
ร.ร.วัดชลธำรำสิงเห ฯ
ร.ร.บ้ำนศำลำใหม่
ร.ร.บ้ำนกูบู
ร.ร.วัดโคกมะม่วง
ร.ร.วัดเกษรตรธิกำรำม
ร.ร.บ้ำนโคกตำ
ร.ร.บ้ำนสำกอ
ร.ร.บ้ำนกูวำ
ร.ร.บ้ำนโคกตำ
ร.ร.วัดประชุมชลธำรำ
ร.ร.นิคมพัฒนำ 2
ร.ร.รักไทย
ร.ร.นิคมพัมนำ 6

3. ข้อมูลทางการศึกษา
3.1 ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2560)
ประเภทที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษำ
ระดับขยำยโอกำส

จำนวนโรง
99
18

3.2 ขนำดโรงเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2560)
ที่
1.
2.
3.
4.

ขนำดโรงเรียน
ขนำดเล็ก
ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
ขนำดใหญ่พิเศษ

จำนวน
16
93
7
1

๓
3.3 จำนวนโรงเรียน นักเรียน แยกเป็นรำยอำเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2560)
ที่

อำเภอ

1.
2.
3.
4.
5.

ตำกใบ
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปำดี
สุคิริน
รวม

จำนวน
โรงเรียน ก่อนประถม
31
1,861
27
1,592
13
921
32
1,408
15
735
118
6,517

ระดับ
ประถม
6,870
5,024
4,073
4,988
2,405
23,360

ม.ต้น
456
149
507
119
297
1,528

รวม
9,187
6,765
5,501
6,515
3,437
31,405

3.4 จำนวนห้องเรียน นักเรียน จำแนกตำมชั้นเรียน และเพศ ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียน
ในสังกัด 117 โรง
ชั้น

จำนวนห้องเรียน

อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวม
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

35
157
163
325
168
155
157
157
154
151
942
22
21
21
64
1,361

ชำย
190
1,673
1,797
3,492
2,268
1,997
1,919
1,978
1,842
1,882
11,886
292
212
184
688
16,234

จำนวนนักเรียน
หญิง
210
1,614
1,681
3,263
1,969
1,813
1,837
1,796
1,862
1,683
10,960
260
213
221
694
15,159

รวม
400
3,287
3,478
6,755
4,237
3,810
3,756
3,774
3,704
3,565
22,846
552
425
405
1,382
31,393

3.5 จำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2559 และศึกษำต่อปีกำรศึกษำ 2560
ที่ ระดับชั้น
1. ชั้น ป. 6
2. ชั้น ม. 3
รวม

นร.ต้นปีกำรศึกษำ นร.ที่เรียนจบ นร.ที่ศึกษำต่อ อัตรำกำรเรียนต่อ(ร้อยละ)
3,580
3,472
3,472
100.00
364
327
318
97.25
3,944
3,799
3,790
99.76

๔
3.6 ตำรำงเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน จำแนกรำยชั้น เพศ ปีกำรศึกษำ 2559 – 2560
ชั้น
อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ
จำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ
2559
2560
หมำยเหตุ
ชำย
หญิง
รวม
ชำย
หญิง
รวม
1,787 1,630 3,417
190
210
400
1,705 1,633 3,338 1,673 1,614 3,287
1,797 1,681 3,478
3,492 3,263 6,755 3,660 3,505 7,165
2,276 1,985 4,261 2,268 1,969 4,237
1,990 1,872 3,862 1,997 1,813 3,810
1,995 1,823 3,818 1,919 1,837 3,756
1,934 1,901 3,835 1,978 1,796 3,774
1,988 1,728 3,716 1,842 1,862 3,704
1,826 1,773 3,599 1,882 1,683 3,565
12,009 11,082 23,091 11,886 10,960 22,846
293
235
528
292
260
552
216
234
450
212
213
425
172
201
373
184
221
405
681
670 1,351
688
694 1,382
16182 15,015 31,197 16,234 15,159 31,393 เพิ่มขึ้น 196
คน

3.7 จำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน
กำรศึกษำ 2559
ระดับชั้นกำรศึกษำ
อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมเฉลี่ย

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปี
ปีกำรศึกษำ
คิดเป็นร้อยละ
2559
2
1
9
6
4
5
5
1
33

0.05
0.03
0.21
0.15
0.1
0.13
0.13
0.03
0.11
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3.8 ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปี
กำรศึกษำ 2552 - 2559
วิชา

ปี
2552
ภำษำไทย
32.77
คณิตศำสตร์ 24.17
วิทยำศำสตร์ 27.84
สังคมศึกษำ 24.95
ภำษำอังกฤษ 24.89
ศิลปะ
28.90
สุขศึกษำ ฯ 48.52
กำรงำน
37.09
อำชีพ
เฉลี่ย 8
31.14
สาระ

ปี
2553
27.58
27.12
34.13
36.59
20.52
31.39
51.97
43.39

ปี
2554
41.16
39.98
35.37
40.98
36.43
36.69
46.52
42.33

ปี
2555
40.34
32.13
33.63
36.78
35.92
45.94
43.99
42.79

ปี
2556
39.43
36.15
35.37
34.18
36.61
39.34
49.36
44.48

ปี
2557
38.20
32.55
37.07
40.39
34.79
37.66
42.88
45.41

ปี
2558
42.62
33.96
35.35
41.43
38.26
-

ปี
หมายเหตุ
2559
43.38
32.87
36.63
40.34
34.21
-

34.09 39.93 38.94 39.36 38.62 38.32 37.49

3.9 ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2552 - 2559
วิชา
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษำ ฯ
กำรงำนอำชีพ
เฉลี่ย 8 สาระ

ปี
2552
29.94
22.29
24.31
34.92
17.86
29.18
50.25
28.68
29.68

ปี
2553
39.19
19.43
24.84
33.25
12.36
25.02
64.31
40.05
32.31

ปี
2554
35.99
27.81
26.19
33.80
26.62
33.96
42.88
32.88
32.47

ปี
2555
47.33
25.53
29.87
37.43
25.27
37.16
45.10
35.91
35.45

ปี
2556
38.84
23.27
37.81
30.38
34.64
40.41
49.61
37.01
36.50

ปี
2557
31.59
27.87
30.73
42.36
27.89
38.78
51.53
35.79
35.82

ปี
2558
34.87
23.82
29.46
25.89
35.37
29.88

ปี
หมายเหตุ
2559
35.28
20.47
28.33
25.62
35.82
29.10

๖
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1 ขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ติดตำมผลกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยตำม
กลยุทธ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 โดยวิธีสังเกต สัมภำษณ์ สนทนำกลุ่ม
สำรวจ ตรวจสอบจำกเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ จำกนั้นมำวิเครำะห์และนำเสนอระดับควำมก้ำวหน้ำ โดยใช้
Tracking System คือ ระดับ A1 หมำยถึง ควำมตระหนัก A2 หมำยถึง ควำมพยำยำม A3 หมำยถึง
ควำมสำเร็จ A4 หมำยถึงควำมยั่งยืน สำหรับกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำได้กำหนดช่วงกำรประเมินไว้คือ
ปีงบประมำณ 2549 เป็นกำรประเมินในระดับ A1 ปีงบประมำณ 2550 เป็นกำรประเมินในระดับ A2
ปีงบประมำณ 2551 - 2553 เป็นกำรประเมินในระดับ A3 และปีงบประมำณ 2554 เป็นต้นไป เป็นกำร
ประเมินในระดับ A4 และในกำรประเมินดังกล่ำวยังได้กำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น 4 ระดับ ตำม
คุณลักษณะหรือกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดผลตำมตัวบ่งชี้ โดยเริ่มที่ระดับที่ 1 ซึ่ง มีรำยละเอียดกำรปฏิบัติตำม
เกณฑ์ระดับน้อยไปสู่ระดับที่มีกำรปฏิบัติหรือผลสำเร็จกำรปฏิบัติที่สูงขึ้นระดับที่ 4
1 ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ (Achievement) กำรขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ ปีงบประมำณ
2551 – 2559
ผลกำรประเมิน / ปี
รำยกำร
ประเมิน

255
1
กลยุทธ์ที่ 1 2.6
7
กลยุทธ์ที่ 2 1.5
0
กลยุทธ์ที่ 3 1.8
3
กลยุทธ์ที่ 4 2.0
0
กลยุทธ์ที่ 5 2.0
0
คะแนนเฉลีย่
2.0
0

255
2
1.3
3
2.3
3
2.0
0
2.0
0
1.6
7
1.8
7

255
3
2.0
0
2.3
3
3.0
0
สพฐ.
2.0
0
2.3
3

255
4
1.0
0
2.6
7
3.2
0
สพฐ.

255
5
1.6
0
1.6
7
2.0
0
3.0
0
2.8 4.0
8
0
2.4 2.4
4
5

หมำย
เหตุ

255 2557 2558 2559
6
1.50 ประ จุดเน้น ไม่มีกำร
เมิน ด้ำน
ประเมิน
3.00 เฉพำะ ผู้เรียนได้
มฐ. 2.50
4.00 สพท จุดเน้น
ได้ ด้ำน
2.00 5.00 บุคลำกร
ได้ 2.37
2.67
2.15

5.00

2.58

๗
2 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 มิติด้ำน
ประสิทธิผล มิติที่ 2 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร มิติที่ 3 มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร และ
มิติที่ 4 มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร แยกเป็นกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี :
KRS (KPI Report System) และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี : ARS (Action plan
Report System) โดยสำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนได้ ดังนี้
2.1 ผลคะแนนกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร : KRS (KPI Report
System) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 - 2559
ปีงบประมำณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ค่ำคะแนนรำยมิติ
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
2.54400
5.00000
4.65517
4.53350
4.01136
5.00000
5.00000
4.56920
มิติภำยใน
มิติภำยนอก
3.75531
4.28221
4.74935
4.26494
4.20000
3.95622
3.31725
3.57997
4.99512
4.39790

ค่ำคะแนน
เฉลี่ยรวม
3.89417
4.51290
4.04546
4.50109
4.02175
4.20000
4.53633

2.2 ผลคะแนนกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี : ARS (Action plan Report System) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 – 2559
ปีงบ
ประมำณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

กลยุทธ์ 1
3.52746
2.55920
1.61003
2.24162
3.03807
3.70680
4.29310

กลยุทธ์ 2
5.00000
5.00000
3.00000
4.35484
2.89474
4.32804
4.44914

ค่ำคะแนนรำยกลยุทธ์
กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4
2.08023 5.00000
3.97077 5.00000
4.11111 5.00000
4.86876 5.00000
4.47357 4.27273
3.80000 4.32979
3.85714 4.14205

กลยุทธ์ 5
5.00000
2.93938
3.83213
4.85465
4.89474
-

กลยุทธ์ 6
5.00000
5.00000
3.23077
3.94118
5.00000
-

ค่ำคะแนน
เฉลี่ย
4.45154
4.16084
3.43348
4.31812
4.11831
3.96292
4.26817

ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ทิศทางการการจัดการศึกษา
การกาหนดทิศทางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นกระบวนการที่
บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันตั้งปณิธาน ความคาดหวัง ตั้งมั่น ใฝ่ฝัน ที่จะพัฒนาไปสู่ความสาเร็จ โดยร่วมกันระดมพลัง
ปัญญา และแรงบันดาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน สร้างสภาพที่พึงประสงค์ ทิศทางของของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ กลยุทธ์
และจุดเน้น ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับชาติ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิคมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

ค่านิยมองค์การ (SPECT)
มีจิตรบริการ (S = Service mind)
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (P = Performance base management)
เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล (E = Efficiency effectiveness)
บนความถูกต้อง (C = Correct)
โปร่งใส (T = Transparency)
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย
และมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๙
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่คุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน บูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบ มี
ส่วนร่วม

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issues)
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๑๐

เป้าประสงค์เชิงกลยุธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย และกแนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
กรอบกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการแปลงทิศทางการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ จึงได้กาหนดระบบวัดผลทางกลยุทธ์ คือตัวชี้วัด (KEY
Performance indicator : KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) ภายใต้เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของการดาเนินงาน สถานการณ์ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน และได้กาหนดระบบปฏิ บัติการทางกลยุทธ์ คือ แนวทาง และมาตรการสู่การปฏิบัติของกลยุทธ์ เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. นักเรียนมีความรักใน
สถาบันหลักชาติและยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ ของสถานศึกษามี
การบูรณาการ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

ปี 2561
100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลัก และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรการสู่การปฏิบัติ
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ
สืบสานพระราชปณิธานและพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

๑๑

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละ ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และยึด
มั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
3. ร้อยละ ของผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

n/a

n/a

ปี 2561
100

100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธีต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมสภานักเรียนและการจัด
กิจกรรมเสริมในรูปแบบต่างๆ
100
100
100 1.3 เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง

๑๒

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. นักเรียน มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย และ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

4. ร้อยละ ของนักเรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

5. ร้อยละ ของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

n/a

n/a

ปี 2561
100

100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 แนวทางที่ 2 ปลูกฝังนักเรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่
มาตรการสู่การปฏิบัติ
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
100
100
100
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงใน
รูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์

๑๓

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ประชาชนอยู่ร่วมกัน
6. ร้อยละ ของสถานศึกษาที่
อย่างมีความสุข ในสังคมพหุ จัดการเรียนการสอนและจัด
วัฒนธรรม
กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

4. สถานศึกษามีการ
7. ร้อยละ ของสถานศึกษามีการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตาม พัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่
บริบทของพืน้ ที่

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

n/a

n/a

ปี 2561
100

50

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 แนวทางที่ 3 เสริมสร้างการเรียน
รู้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใน
สังคมพหุวัฒนธรรมกระบวนการ
สันติศึกษา ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้
มาตรการสู่การปฏิบัติ
3.1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยนา
กระบวนการสันติศึกษา ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
60
70
80
แนวทางที่ 4 พัฒนาการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
มาตรการสู่การปฏิบัติ
4.1. พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้,เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

๑๔
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตรตามความจาเป็น
และความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม

1. ร้อยละ ของสถานศึกษานา
หลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จาเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

2. ร้อยละ ของนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

n/a

n/a

ปี 2561
100

80

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
มีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
มาตรการสู่การปฏิบัติ
.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใ้ ห้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จาเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
80
90
90
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1
ภาษา

๑๕

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละ ของสถานศึกษามี
ระบบการวัดและประเมินผล
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

2 ผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษามีความพร้อม
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

ปี 2561
100

4. ร้อยละ ของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

n/a

n/a

100

5. ร้อยละ ของสถานศึกษา
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย ปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ในกับนักเรียน

n/a

n/a

100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 .1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับ ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ
100
100
100 แนวทางที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ระดับก่อน
ประถมศึกษา
มาตรการสู่การปฏิบัติ
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิต ใจ
สังคม และสติปัญญาให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
100
100
100 2..2 ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

๑๖

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่ 6. ร้อยละ ของผู้เรียนแต่ละ
จาเป็นตามหลักสูตร และมี ระดับชั้น อ่านออก เขียนได้ตาม
สมรรถนะสาคัญสู่
เกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
มาตรฐานสากล

7. ร้อยละ ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
8. ร้อยละ ของผู้เรียน มีผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้าน
คานวณ และด้านเหตุผล ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
9. ร้อยละ ของผู้เรียนมีคะแนน
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
O-NET เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

ปี 2561
100

n/a

n/a

100

n/a

n/a

50

n/a

n/a

50

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 แนวทางที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ระดับขั้น
พื้นฐาน
มาตรการสู่การปฏิบัติ
3..1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออก เขียนได้ตาม
ช่วงวัย
100
100
100 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่าน
50
50
50
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและ
คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
50
50
50
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

๑๗

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
10. ร้อยละ ของผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
11. ร้อยละ ของผู้เรียนมี
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
12. ร้อยละ ของสถานศึกษา
ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

13. ร้อยละของสถานศึกษามี
หลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย
1 หลักสูตร

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

ปี 2561
70

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
70
80
80

n/a

n/a

100

100

100

100

3..4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

n/a

n/a

100

100

100

100

n/a

n/a

20

20

20

20

3..5 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้
สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
3..6 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น
ทวิศึกษา,หลักสูตรระยะสัน้

๑๘

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
14. ร้อยละ ของผู้เรียนที่มีความ
n/a
n/a
ต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ
สามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
15. ร้อยละ ของสถานศึกษาจัด
n/a
n/a
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัด

4. ผู้เรียนมีสมรรถนะและ 16. ร้อยละ คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทักษะที่สาคัญจาเป็นตรง ประเมินระดับนานาชาติตาม
ตามความต้องการของตลาด โครงการ PISA สูงขึ้น
งานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
17. ร้อยละ ของสถานศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

ปี 2561
100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 3..7 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

100

100

100

100

n/a

n/a

3

3

3

3

n/a

n/a

100

100

100

100

3..8 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
แนวทางที่ 4 สร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
มาตรการสู่การปฏิบัติ
4.1 ยกระดับผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

๑๙

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

18. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0
5. ครูและบุคลากรทางการ 19. ร้อยละ ของหน่วยงานทุก
ศึกษา มีผลงานวิจัยและนา ระดับมีผลงานวิจัยและนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
คุณภาพการจัดการศึกษา
20. ร้อยละ ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยใน
ชั้นเรียนและนาผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

ปี 2561
100

n/a

n/a

80

n/a

n/a

100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 4.3 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0
80
80
80
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุน
การทาวิจัย และนาผลการวิจัยไป
ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรการสู่การปฏิบัติ
5.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
100
100
100 5.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน

๒๐
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ

1. ร้อยละ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
2. ร้อยละ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย

2. ระบบการบริหารงาน
บุคคลของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีแผนอัตรากาลังในการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มี ร ะบบการประเมิ นและการ
พัฒนาครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

ข้อมูลฐาน
2559 2560
n/a
n/a

2561
80

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
80
80

2564
80

n/a

n/a

80

80

80

80

n/a

n/a

100

100

100

100

แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
มาตรการสู่การปฏิบัติ
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
TEPE Online ,ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ, การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรการสู่การปฏิบัติ
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดแผน
อัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง
การประเมินและการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและกาลังใจในการทางาน

๒๑
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ข้อมูลฐาน
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ประชากรวัยเรียนทุกคน 1. ร้อยละ ของประชากรวัยเรียน
n/a
n/a
100
100
100
100
ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
ภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการ
บริการทางการศึกษาอย่าง
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ ของผู้เรียนที่จบ
n/a
n/a
90
90
90
90
การศึกษาภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อขั้น
พื้นฐานเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละ ของผู้เรียนได้รับการ
n/a
n/a
100
100
100
100
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส 4. ร้อยละ ของผู้เรียนได้รับการ
n/a
n/a
100
100
100
100
ในการส่งเสริมการจัด
สนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม เต็มตาม การศึกษาที่เหมาะสม เต็มตาม
ศักยภาพ
ศักยภาพ

แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรการสู่การปฏิบัติ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุก
คนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
แนวทางที่ 2 ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
มาตรการสู่การปฏิบัติ

๒๒

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

5. ร้อยละ ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560

n/a

n/a

ปี 2561

100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้
สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว
เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัว
ประชาชน เป็นต้น
100
100
100 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT),การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

๒๓
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ผูเ้ รียนมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต

1. ร้อยละ ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

ปี 2561
100

2. ร้อยละ ของสถานศึกษามี
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

n/a

n/a

100

3. ร้อยละ ของสถานศึกษามี
เครือข่ายความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่างๆในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1
เครือข่ายขึ้นไป

n/a

n/a

100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 แนวทางที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
มาตรการสู่การปฏิบัติ
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการดารงชีวติ
100
100
100 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
100
100
100 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๒๔
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
มีระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ มีการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

1. ร้อยละ ของหน่วยงานทุก
ระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

2. ร้อยละ ของสถานศึกษา
จัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องแนว
ทางการดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ร้อยละ ของสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

ปี 2561
100

n/a

n/a

100

n/a

n/a

100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการสู่การปฏิบัติ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
100
100
100 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

100

100

100

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้

๒๕

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
4. ร้อยละ ของสถานศึกษาแต่
ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบท

2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา มีการ
บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

5. ร้อยละ ของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่มีประสิทธิผล
6. ร้อยละ ของ สถานศึกษา
องค์คณะบุคคล บุคคล ที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
7. ร้อยละ ของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็ง

8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีแผนบูรณาการจัดการศึกษา

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

ปี 2561
80

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
80
80
80 1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหา
วิกฤตทางการศึกษา (ICU),โรงเรียน
ประชารัฐ,โรงเรียนคุณธรรมฯลฯ
80
80
80 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

n/a

n/a

80

n/a

n/a

100

100

100

100

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
องค์คณะบุคคล บุคคล ที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์

n/a

n/a

100

100

100

100

แนวทางที่ 2 สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
มาตรการสู่การปฏิบัติ
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ โดย
ใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base
Management)
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผน
บูรณาการ จัดการศึกษาร่วมกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
สานักงานศึกษาธิการภาค

๒๖

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด
9. ร้อยละ ของสถานศึกษา มี
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

10. ร้อยละ ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย มีการสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ
3. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 11. ร้อยละ ของสถานศึกษา
สาธารณชน เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาและ
ชุมชน สังคม และสาธารณชน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับ
ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ข้อมูลฐาน
ปี 2559 ปี 2560
n/a
n/a

ปี 2561
100

n/a

n/a

100

n/a

n/a

100

ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการสู่การปฏิบัติ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่ม
โรงเรียน
100
100
100 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน
ด้วยพลังประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
100

100

100

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรการสู่การปฏิบัติ
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับ
ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ส่วนที่ 3
งบประมาณโครงการ

๒๘

การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เสนอขอตั้งงบประมำณ งบ
ดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของยูเนสโก
ในเป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และ
สนับสนุน โอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนกำรศึกษำ
ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
3. ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
3.1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
3.2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3.5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
งบประมาณที่เสนอคาขอตั้งงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เสนอคำขอตั้งงบประมำณจำแนก
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1 กลุ่มงบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ) หมำยถึง งบประมำณที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ
2 กลุม่ งบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน หมำยถึง งบประมำณตำมโครงกำรที่แต่ละกลุ่มใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จัดทำขึ้น เพื่อให้กำรทำงำนตำมภำรกิจของกลุ่ม
สำเร็จตำมเป้ำหมำย ซึ่งไม่ได้รับกกำรจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำร
นี้โดยตรง จำนวนโครงกำรตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3 กลุ่มงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมำยถึง งบประมำณที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำ
โครงกำร เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๒๙
โครงการที่เสนอขอจัดตั้งจาแนกตามยุทธศาสตร์และกลุ่มของงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
งบดำเนินงำน
กลุ่มของ
ยุทธ
งบประมำณ
โครงกำร
งบประมำณ ศำสตร์
ที่เสนอขอ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำ ฯ
กลุ่มงบ
6 1. บริหำรสำนักงำน 5,000,000 114,000 2,618,000 1,200,000 1,068,000
บริหำร
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
สำนักงำน
ให้มีประสิทธิภำพ
1 1. กำรพัฒนำกำร
322,500
288,000
34,500
จัดกำรเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่กำรเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21
4 2. ส่งเสริมและ
245,500 40,500 201,600
3,400
พัฒนำกำรรับ
นักเรียนปีกำรศึกษำ
2561 และกำร
ติดตำมนักเรียนที่มี
แนวโน้มออก
กลำงคัน
กลุ่มงบตำม
3 3. พัฒนำ
530,500 19,200 412,800
98,500
ภำรกิจของ
ประสิทธิภำพกำร
กลุ่มใน
บริหำรงำนบุคคล
สำนักงำน
และพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
6 4. เพิ่ม
896,660
743,620 153,040
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
6 5. เพิ่ม
801,740 29,800 741,040
30,900
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อ
กำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจกลุ่มนโยบำย
และแผน

๓๐
งบดำเนินงำน
กลุ่มของ
ยุทธ
งบประมำณ
โครงกำร
งบประมำณ ศำสตร์
ที่เสนอขอ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำสำธำ ฯ
กลุ่มงบ
1 1. กำรสร้ำงควำม
297,700 28,800 259,860
9,040
พัฒนำ
เข้มแข็งองค์กรสภำ
คุณภำพ
นักเรียนและค่ำนิคม
กำรศึกษำ
หลักของคนไทย 12
ประกำร
2 2. กำรแข่งขัน
684,000
672,000
12,000
ทักษะวิชำกำรและ
งำนศิลปะหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปี 2561
4 3. พัฒนำคุณภำพ 1,101,200 113000 958200
30000
กำรศึกษำสู่ศตวรรษ
ที่ 21
5 4. อบรมครูและ
121,200
4,800 107,360
9,040
นักเรียนแกนนำ
ส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน
ประจำปี 2561
งบประมาณที่เสนอขอจัดตั้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. จำแนกงบประมำณตำมกลุ่มงบประมำณ
- กลุ่มงบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ)
จำนวน
- กลุ่มงบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน
จำนวน
- กลุ่มงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
จำนวน
จานวน
2. จำแนกงบประมำณตำมยุทธศำสตร์
- ยุทธศำสตร์ที่ 1
- ยุทธศำสตร์ที่ 2
- ยุทธศำสตร์ที่ 3
- ยุทธศำสตร์ที่ 4
- ยุทธศำสตร์ที่ 5
- ยุทธศำสตร์ที่ 6

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จานวน

5,000,000 บำท
2,795,900 บำท
2,204,100 บำท
10,000,000 บาท
620,200 บำท
684,000 บำท
630,100 บำท
1,346,200 บำท
121,200 บำท
6,698,400 บำท
10,000,000 บาท

๓๑

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ งบบริหำรสำนักงำน งบตำมภำรกิจกลุ่ม และงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ดังนี้
1. งบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ)
จำนวน 5,000,000 บำท
2. งบตำมภำรกิจกลุ่ม
จำนวน 2,795,900 บำท
3. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
จำนวน 2,204,100 บำท
รวมทั้งสิ้น

จำนวน 10,000,000 บำท

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหารสานักงาน (งบประจา)
กลุ่มงบบริหำรสำนักงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เสนอ
ขอจัดตั้งจำนวน 5,000,000 บำท ได้รับกำรโอนจัดสรรจำนวน 3,000,000 บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน และ
ติดตำมพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ จำกแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน จำก 2
ผลผลิ ต 4 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ ผลผลิ ต ผู้ จ บกำรศึ ก ษำก่ อ นประถมศึ ก ษำ กิ จ กรรมกำรจั ด กำรศึ ก ษำก่ อ น
ประถมศึ ก ษำ จ ำนวน 300,000 บำท ผลผลิ ต ผู้ จ บกำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ กิ จ กรรมกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำสำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 2,000,000 กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำสำหรับ
โรงเรียนปกติ กิจกรรมรองกำรบริหำรจัดกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area based) จำนวน
400,000 บำท และกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 300,000
บำท โดยแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร กตปน.
ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง
วัสดุสำนักงำน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ
ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร

งบประมาณ
110,000
90,000
450,000
250,000
100,000
40,000
200,000
740,000
50,000
30,000
50,000

หมายเหตุ

๓๒
ที่
12
13
14
15
16

รายการ
ค่ำเช่ำพื้นที่โฮมเพจ
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ
ค่ำโทรศัพท์
ค่ำไปรษณีย์โทรเลข

งบประมาณ

หมายเหตุ

13,000
660,000
51,400
85,600
80,000
3,000,000

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบตำมภำรกิจกลุ่ม
กลุ่มงบตำมภำรกิจกลุ่ม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เสนอ
ขอจัดตั้ง จำนวน 2,795,900 บำท ได้รับกำรโอนจัดสรร จำนวน จำนวน 1,397,900 บำท เพื่อ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำกแผนงำนพื้นฐำน
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน สำหรับส่วนที่เหลือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำนจะ
โอนจัดสรรเงินประจำงวดให้ต่อไป โดยมีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบตำมภำรกิจกลุ่ม ดังนี้
ที่
โครงการ
1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ2561 และกำร
ติดตำมนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน
3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
กลุ่มนโยบำยและแผน
รวม

งบประมาณ
322,500
245,000
530,000
896,660
801,740
2,795,900

หมายเหตุ

๓๓
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
เสนอขอจัดตั้ง จำนวน 2,204,100 บำท เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำโครงกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ซึ่งขณะนี้อยูระหว่ำงรอกำรจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเบื้องต้น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้
ที่
โครงการ
1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียนและค่ำนิคมหลักของคน
ไทย 12 ประกำร
2 กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและงำนศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
68 ประจำปี 2561
3 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ศตวรรษที่ 21
4 อบรมครูและนักเรียนแกนนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ประจำปี 2561
รวม

งบประมาณ
297,700
684,000
1101,200
121,200
2,204,100

หมายเหตุ

๓๔

รายละเอียดโครงการกลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสานักงาน
กลุ่มงบตำมภำรกิจกลุ่ม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เสนอขอ
จัดตั้ง จำนวน 2,795,900 บำท ได้รับกำรโอนจัดสรร จำนวน จำนวน 1,397,900 บำท เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำกแผนงำนพื้นฐำนด้ำน
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน สำหรับส่วนที่เหลือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะโอน
จัดสรรเงินประจำงวดให้ต่อไป โดยมีรำยละเอียดโครงกำรแยกเป็นกลุ่ม ดังนี้

๓๕

1. รายละเอียดโครงการ
ตามภารกิจกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๓๖
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

บริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1
สพป.นธ. เขต 2 กลยุทธ์ที่ 1
โครงการใหม่
นายลาภวัต บุญธรรม
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
---------------------------------------------------------

๑.หลักการและเหตุผล
งำนนิเทศกำรศึกษำเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้คำแนะนำและพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน กำรนิเทศกำรศึกษำจึงเป็นกระบวนกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ
ซึ่งมีผลลัพธ์อยู่ที่คุณภำพผู้เรียน และคุณภำพกำรศึกษำ มีกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนผ่ำนหลำยช่องทำง โดย
อำศัยสื่อกลำงที่ก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้วยวิธีกำรต่ำงๆทั้งระบบเครือข่ำยออนไลน์และที่
สำคัญคือครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยเน้นบรรยำกำศที่สร้ำงสรรค์ มีควำมเป็นประชำธิปไตย และเป็นกัลยำณมิตรบนพื้นฐำนของควำม
หลำกหลำยทำงกำรคิด เสมือนหนึ่ง “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่โรงเรียน”
โดยยึดหลักกำร “ผู้นิเทศคือผู้ร่วมพัฒนำ” โดยผ่ำนกระบวนกำร สังเกต ค้นหำปัญหำ วิเครำะห์ พัฒนำ
นวัตกรรมกำรนิเทศ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์สรุปผล รวมถึงกำรปรับปรุงเทคนิควิธี รูปแบบกำรนิเทศ ให้ดี
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง งำนนิเทศกำรศึกษำจึงจะบรรลุตำมเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพได้นั้นต้องมีหลักยึดกำรมีส่วน
ร่วม กำรปฏิบัติงำนนิเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมลักษณะกำรปฏิบัติงำน เทคนิควิธีกำร สื่อ เครื่องมือนิเทศ
และกลไกสนับสนุนกำรนิเทศ ที่จะก่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำ กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรงำนวิชำกำร
อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนและระบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒
จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย บรรลุผลตำมภำระกิจขององค์กร
๒.๒ เพื่อพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนภำยในกลุ่ม นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถดำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย
๒.๓ เพื่อพัฒนำ กำรดำเนินกำรวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และนิเทศกำรศึกษำตำม
ภำระกิจของกลุ่มงำนภำยในกลุ่มนิเทศ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ

๓๗
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
๑. ผู้บริหำร ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ จำนวน ๑,๑๗๐ คน
๒. คณะนิเทศ คณะกรรมกำร ติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ได้รับรู้และเข้ำใจ
ในกระบวนกำรนิเทศ และกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ จำนวน ๑๕ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เข้ำใจบทบำทของกำร ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ ตำมนโยบำยของกระทรวง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และภำระงำนของ
สถำนศึกษำ
๒. คณะกรรมกำรนิเทศ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำได้
เข้ำใจบทบำทและทำหน้ำที่ ในกำรนิเทศ และติดตำม ตรวจสอบประเมินผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต ๒
๓. ศึกษำนิเทศก์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรวิจัย ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมบริบทของเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๕. งบประมำณ จำนวน ๓๕๑,๔๘๐ บำท
๖. กิจกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดทำแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน และคู่มือปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ ,
แผนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ แผนกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ/คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
๑.๑. ประชุมวำงแผนกำรจัดทำ
ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๑๒ คน ประชุม ๕ ครั้ง
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำประชุม
๑๒ คน ๆ ละ ๓๐ บำท/มื้อ
รวม ๑๐ มื้อ
-ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำประชุม
๑๒ คน ๆ ละ ๗๐ บำท/มื้อ รวม ๕ มื้อ

รวม
ค่ำตอบแทน
งบประมำณ
๓๔,๒๐๐

ค่ำใช้สอย

๓,๖๐๐
๔,๒๐๐

ค่ำวัสดุ

๓๘

กิจกรรมกำรดำเนินงำน
-แนวทำงกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ
จำนวน ๑๕ เล่ม x ๘๐ บำท
-คู่มือปฏิบัติงำนกลุ่มนิเทศ
จำนวน ๑๕ เล่ม x ๘๐ บำท
-แผนปฏิบัติกำรคณะกรรมกำร
( ก.ต.ป.น.) และอนุกรรมกำร (ก.ต.ป.น.)
จำนวน ๑๕๐ เล่ม x ๘๐ บำท
-คู่มือ/กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
(ก.ต.ป.น.)
จำนวน ๑๕๐ เล่ม x ๘๐ บำท
๒. กิจกรรมนิเทศสัญจร สะท้อนผลด้วย
คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.และอนุกรรมกำร
ก.ต.ป.น.
๒.๑ ประชุมวำงแผนกำรดำเนินกิจกรรม
คณะทำงำน/วิทยำกร จำนวน ๑๒ คน
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำประชุม
๑๒ คน ๆ ละ ๓๐ บำท ๑ มื้อ
-ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำประชุม
๑๒ คน ๆ ละ ๗๐ บำท/มื้อ รวม ๑ มื้อ
๒.๒ นิเทศสัญจรเครือข่ำยอำเภอ ๕ อำเภอ
ผอ.รร.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน ๑,๑๗๐ คน
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำประชุม
๑,๑๗๐ คน ๆ ละ ๓๐ บำท/มื้อ ๒ มื้อ
-ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำประชุม
๑,๑๗๐ คน ๆ ละ ๗๐ บำท/มื้อ
รวม ๑ มื้อ
๓. ประชุมคณะกรรมกำร (ก.ต.ป.น.)
๓.๑ จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.) ๙ ครัง้ มีขั้นตอนดังนี้

รวม
งบประมำณ

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

๑๕๓,๓๐๐

๓๖๐
๘๔๐

๗๐,๒๐๐
๘๑,๙๐๐
๙๖,๑๒๐

๓๙

กิจกรรมกำรดำเนินงำน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำประชุม
26 คน ๆ ละ 30 บำท/มื้อ
รวม 18 มื้อ
-ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำประชุม
๒๖ คน ๆ ละ ๗๐ บำท/มื้อ รวม ๙ มื้อ
๓.๒ เบี้ยประชุมคณะกรรมกำร (ก.ต.ป.น.
ประธำนกรรมกำร ๑ คน ๑,๐๐๐ บำท
ประชุมจำนวน ๙ ครั้ง รวม ๙,๐๐๐ บำท
คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร รวม ๙ คน
คนละ ๗๐๐ บำท ๙ ครั้ง
๔. กิจกรรมสะท้อนผลกำรขับเคลื่อน
นโยบำย
๔.๑ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศฯ จำนวน ๓ ครั้งผู้นิเทศประกอบด้วย
คณะกรรมกำร
ก.ต.ป.น. และอนุกรรมกำร ก.ต.ป.น.
จำนวน 35 คน
-ค่ำเบี้ยเลี้ยง 35 คน ละ ๑๒๐ บำท
จำนวน ๓ ครั้ง
๔.๒ สรรหำและคัดเลือกนวัตกรรม
แก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
-ค่ำนวัตกรรม ๑๐ คน ละ ๑,๕๐๐ บำท
รวม
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร

รวม
งบประมำณที่
เสนอขอ

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

๑๔,๐๔๐
๑๖,๓๘๐
๙,๐๐๐
๕๖,๗๐๐
๒๗,๖๐๐

๑๒,๖๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๑๑,๒๒๐

๖๕,๗๐๐

๒๑๙,๑๒๐

๒๖,๔๐๐

๔๐
๗. ผลผลิต (output)
๗.๑ สพป.นธ.2 มีแผนกำรนิเทศที่สำมำรถปฏิบัติได้ตรงตำมเปำหมำยและวัตถุประสงค์
๗.๒ สพป.นธ 2 ปฏิบัตกิ ำรนิเทศติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๘. ผลลัพธ์ (outcome)
๘.๑ โรงเรียนได้รับกำรช่วยเหลือ ชี้แนะ ชี้นำในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เกิดประสิทธิผล
๘.๒ คุณภำพนักเรียนบรรลุตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด
๙. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๙.๑ เขตพื้นที่มีแผนปฏิบัติงำนในกำรนิเทศติดตำมชัดเจน ปฏิบัติงำนตำมแผนและนโยบำย บรรลุตำม
มำตรฐำนตัวชี้วัดได้ออย่ำงมีประสิทธิ
๙.๒ คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.และอนุกรรมกำรร้อยละ ๙๐ มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิผล

๔๑

2. รายละเอียดโครงการ
ตามภารกิจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๔๒
โครงการ

การแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมในระดับภาคใต้
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 4
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 4
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณา ขวัญสืบ
นางชนินาถ ศรีวิเชียร
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
--------------------------------------------------------๑.หลักกำรและเหตุผล
กำรจัดกำรศึกษำมุ่งพัฒนำผู้เรียนได้รับควำมรู้ มีควำมสำมำรถ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เลือก
พัฒนำศักยภำพควำมสำมำรถของตนเองตำมควำมถนัด และเปิดโอกำสให้มีเวทีสำหรับกำรแข่งขันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อเป็นกำรแสดงผลกำรเรียนจำกกำรเรียนรู้ ให้ชุมชนผู้ปกครองได้ชื่นชมใน
ผลงำนของนักเรียน และสำมำรถเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ เข้ำร่วมแข่งขันในระดับภำค ระดับประเทศต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรแก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
๒.๓ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและกระตุ้นให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนเห็นควำมสำคัญในกำร
จัดกำรเรียนรู้
สำมำรถพัฒนำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีทักษะในกำรนำไปใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๓. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
๓.๑ นักเรียนมีโอกำสเข้ำร่วมแข่งขันทักษะควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในระดับภำค ร้อยละ ๑๐๐
๓.๒ ครูและบุคลำกรมีโอกำสนำเสนอแนวคิด ผลงำนและนวัตกรรมทำงวิชำกำรในระดับภำค
ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภำพ
๑. บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรนำแนวคิด องค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๒. นักเรียนมีโอกำสในกำรแสดงออก และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะและ
เจตคติ จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในระดับภำค

๔๓
๔. กิจกรรมและกำรดำเนินงำน
๔.๑ สนับสนุนค่ำพำหนะเดินทำงให้แก่ ครู/นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ฯ และเจ้ำหน้ำที่ ฯ
เข้ำร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภำคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จ.สุรำษฏร์ธำนี จำนวน ๔๘๒ คน
๕. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๐,๖๐๐
ที่

บำท

กิจกรรม/รำยกำร
ค่ำตอบ
แทน

๑. ค่ำพำหนะเดินทำง ครู/นักเรียนในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับ
ภำคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐ จ.สุรำษฏร์ธำนี
จำนวนครู ๑๔๑ คน นักเรียน ๓๔๑ คน รวม ๔๘๒
คน ๆ ละ ๘๐๐ บำท
๒. ค่ำพำหนะเดินทำงเจ้ำหน้ำที่ เพื่อนิเทศติดตำม
ครู,นักเรียน ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ในระดับภำคใต้ จ.สุรำษฏร์ธำนี จำนวน ๑๔ คน
เป็นเวลำ ๕ วัน

เงินงบประมำณ
ค่ำใช้สอย
วัสดุ
๓๘๕,๖๐๐

๓๘๕,๖๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๒๐,๖๐๐

๔๒๐,๖๐๐

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. เชิงปริมำณ
๑.๑ จำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับ
ภำคใต้
๑.๒ จำนวน ครูผู้สอนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
๑.๓ จำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ฯ
๒. เชิงคุณภำพ
๒.๑ ควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรในกำรนำ
แนวคิด รูปแบบของผลงำนนวัตกรรมและกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ พัฒนำกำรกำรเรียนกำรสอน
๒.๒ ควำมหลำกหลำยของรูปแบบและกำรนำเสนอ
ผลงำนนวัตกรรมของโรงเรียน

วิธีกำรประเมิน
๑. สังเกต
๒. แบบประเมิน
๓. กำรซักถำม

รวม

เครื่องมือ
- แบบประเมิน
- แบบสอบถำม

๔๔

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ บุคลำกรโรงเรียน / หน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้นำหลักกำรแนวคิดที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้เพื่อวำง
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
๗.๒ เป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน นำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจของบุคลำกรในโรงเรียน

๔๕
ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอนในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
โดยใช้โปรแกรม SchoolMis
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สพป.นธ. เขต ๒ กลยุทธ์ที่ 2
โครงการใหม่
๑. นางสาวปารือตี สาและ
๒. นายทวีศักดิ์ สุรินทร์
กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๑
……………………………………………………………………..

๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำร
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำ โดยน ำนโยบำยของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำปฏิบัติสู่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนสถำนศึกษำในสังกัด
ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๕ อำเภอ ๑๑๗ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสำมำรถยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของชำติ
กำรจั ดระบบสำรสนเทศมีควำมส ำคัญต่อกำรบริห ำรและกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำโดย
เฉพำะงำนด้ำนวิชำกำรซึ่งจัดเป็นหัวใจของงำนด้ำนกำรศึกษำโดยในปัจจุบันกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
กันมำกขึ้นซึ่งระบบสำรสนเทศเพื่อใช้ในงำนวิชำกำร จะมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร แผนกำรเรียนกำร
สอน คู่มือ สื่อกำรเรียนรู้ ตำรำงสอน และผลกำรเรียนของผู้เรียนทุกวิชำ สำมำรถนำมำใช้ประเมินผลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
จำกข้อมูลข้ำงต้น จำเป็นอย่ำงยิ่งที่โรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต ๒ จะต้อง มีแนวปฏิบัติ กำรจัดทำโปรแกรม SchoolMis ในระบบจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียน
ถูก ต้อ งตำมหลั กกำร สำมำรถน ำควำมรู้ และข้อ มู ล มำเป็ นข้ อ มูล ในกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมหลั กสู ต ร
แกนกลำง ๒๕๕๑ และบันทึกผลกำรเรียนเป็นปัจจุบัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้โรงเรียนมีระบบกำรจัดเก็บผลกำรเรียนที่ทันสมัย
๒.๒ เพื่อให้โ รงเรียนมีกำรจัดตำรำงสอนตำมจำนวนชั่วโมงกำรสอนที่ถูกต้ องตำมหลักสูตรแกนกลำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและปรับใช้กับหลักสูตรเพิ่มเติมอื่นๆได้และบันทึกผลกำรเรียนเป็นปัจจุบัน
๒.๓ เพื่อให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ มีข้อมูลผลกำรเรียนของโรงเรียน
ในสั ง กั ด เป็ น ปั จ จุ บั น และนำมำวิ เ ครำะห์ ไ ด้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต ๒ และเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำน
จำนวน ๑๒๗ คน

๔๖
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรสำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
๑.

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

เสนอขออนุมัติโครงกำรฯ

ม.ค. ๖๑

สพป.นธ. ๒ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

๒. วำงแผนกำหนดหลักสูตรอบรม

ม.ค. ๖๑

สพป.นธ. ๒ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ

ม.ค. ๖๑

สพป.นธ. ๒ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

๔. ดำเนินโครงกำรฯ

ก.พ. –มี.ค. ๖๑

สพป.นธ. ๒ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

๕. สรุปและประเมินผลฯ

ก.พ. –มี.ค. ๖๑

สพป.นธ. ๒ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

๖. รำยงำนผลฯ

มี.ค. – เม.ย. ๖๑

สพป.นธ. ๒ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น

กิจกรรม/รายการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอนในระบบ
จัดเก็บข้อมูลผลการเรียน โดยใช้โปรแกรม
SchoolMis(ผู้เข้ารับการอบรม/วิทยากร/
เจ้าหน้าที่ รวม ๑๒๗ คน)
๑. ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม (๑๒๗x ๓๐ x ๒)
๒. ค่ำอำหำรกลำงวัน (๑๒๗ x ๗๐ x ๑)
๓. ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณ

จานวน ๒๖,๕๑๐ บาท
เงินงบประมาณ
ค่าตอบแทน ใช้สอย

รวม
วัสดุ

๗,๖๒๐
๘,๘๙๐
๑๖,๕๑๐

๑๐,๐๐๐

๗,๖๒๐
๘,๘๙๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๖,๕๑๐

๔๗

๖.กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วม
- กำรสังเกต
โครงกำรฯ จำนวน ๑๒๗ คน สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับมำ
- กำรประเมิน
พัฒนำกำรจัดระบบสำรสนเทศและระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน - กำรซักถำม
ให้เกิดประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสอบถำม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้และแนวปฏิบั ติในกำรปฏิบัติงำนมีทักษะและระบบ
สำรสนเทศเพื่อใช้ในงำนวิชำกำร ตลอดจนสำมำรถนำมำใช้วัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

๔๘

3. รายละเอียดโครงการ
ตามภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๔๙
โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ. เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายถวิล ดาแก้ว
2. นางเสาวภา แก้วมณีศรี
3. นางงามฤดี ศรีคาขวัญ
4. น.ส.กนกพรรณ เพ็ชรแก้ว
ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม - กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีกลุ่มงำนที่รับผิดชอบงำนในแต่ละงำน
อยู่ จำนวน 7 กลุ่มงำน ซึ่งรับผิดชอบและปฏิบัติงำนในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำระหน้ำที่ของแต่ละงำน
จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในแต่ละภำรกิจของงำนที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกที่สุด
ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อที่บุคลำกรดังกล่ำวจะ
ได้นำควำมรู้ และประสบกำรณ์ต่ำงๆ มำปรับปรุงและพัฒนำงำนที่ปฏิบัติอยู่ให้เกิดประสิทธิภำพและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ กับทุกกลุ่มงำน และทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนทำให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่มำติดต่อประสำนงำนในเรื่องต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เข้ำใจถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
2.2 เพื่อให้ทรำบถึงคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
2.3 เพื่อให้นำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำพัฒนำงำนในหน้ำที่ให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น
2.4 เพื่อให้ทำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่บุคลำกรใน
สังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลำกรในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2 จำนวน 89 คน คณะวิทยำกร จำนวน 3 คน
รวม 92 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลำกรในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2 ทุกคนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯสำมำรถนำควำมรู้ต่ำงๆ ที่ได้
รับมำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด และสำมำรถปฏิบัติงำนในองค์กรได้อย่ำงมีควำมสุข

๕๐
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

1.

เสนออนุมัติโครงกำรฯ

ม.ค. - พ.ค. 61

สพป.นธ.เขต2 1.ถวิล

2.

แต่งตั้งคณะทำงำน

มี.ค.- ก.ย. 61

สพป.นธ.เขต2 2.ถวิล

3.

ติดต่อประสำนงำนเพื่อดำเนินโครงกำรฯ

พ.ค.-ก.ย. 61

สพป.นธ.เขต2 .กลุ่มบุคคล

4.

ดำเนินโครงกำรฯ

ต.ค. - ก.ย. 61

สพป.นธ.เขต2 กลุ่มบุคคล

5.

กำรประเมินฯ

ก.ย. 61

สพป.นธ.เขต2 1.ถวิล

6.

สรุป

ก.ย. 61

สพป.นธ.เขต2 1.ถวิล

7.

กำรรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรฯ

ก.ย. 61

สพป.นธ.เขต2 1.ถวิล

5. งบประมาณ ใช้งบประมำณจำกแผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำกำรศึกษำ จำนวน 334,500 บำท
ผลผลิต/โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2
เงินงบประมาณ
รวม
ที่
กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ดำเนินโครงกำรฯ
2. -ค่ำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(50 x 6 x 90)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน(250 x 3 x
90)
- ค่ำอำหำรเย็น(300 x 2 x 90)
- ค่ำที่พัก (600 x 2 x 90 )
- ค่ำวิทยำกร (600 x 18)
- ค่ำพำหนะเดินทำง (500 x 89)
- ค่ำเอกสำร
- ค่ำพำหนะวิทยำกร (3 x 5,000)
6. กำรประเมินผล
7. กำรรำยงำนผล
รวม
หมายเหตุ สำมำรถถัวจ่ำยทุกรำยกำร

27,000.
67,500.
54,000.
108,000.
10,800.43,500.8,700.15,000
10,800.-

315,500

8,700 334,500

๕๑
6. การประเมิน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บุคลำกรในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต
2 จำนวน 89 คน ที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับมำ
ปรับปรุง พัฒนำและปฏิบัติงำนงำนใน
หน้ำที่ให้เกิดประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกที่สุด

วิธีการประเมินผล
- สังเกต
- แบบประเมิน
- กำรซักถำม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสอบถำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ที่
ตนเองรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกที่สุด โดยปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกันอย่ำง
มีควำมสุข

๕๒
โครงการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
ในปี 2561 สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายถวิล ดาแก้ว
3. นางเสาวภา แก้วมณีศรี
4. นางงามฤดี ศรีคาขวัญ
5. น.ส.กนกพรรณ เพ็ชรแก้ว
ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม 2561 – กันยายน 2561
...................................................................................
1.. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เป็นหน่วยงำนหลักที่มีภำรกิจใน
กำรดำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้แก่สถำนศึกษำ ใน 5 อำเภอ จำนวน
117 โรงเรียน โดยกำรสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและจัด
กำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ตลอดจนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ฉะนั้น กำรสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ที่
ได้ทุ่มเทกำลังกำย กำลังใจ เสียสละ และอุทิศตนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรมำเป็นระยะเวลำยำวนำน ทั้งนี้ เพื่อ
สร้ำงเยำวชนให้เป็นคนดีของสังคม มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะนำไปพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไปใน
อนำคต ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนั้นจะเกษียณอำยุรำชกำรและสำมำรถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังให้แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำรในปี 2561 ตลอดจนให้ผู้ที่ปฏิบัติรำชกำรอยู่
ได้แสดงมุทิตำจิตแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2562 จำนวน 73
คน และเจ้ำหน้ำที่ผู้ดำเนินโครงกำรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน
3.2 เชิงคุณภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรได้มีขวัญและกำลังใจ ตลอดจนมีวำม
รู้สึกที่ดีและสำมำรถครองชีวิตหลังเกษียณอำยุรำชกำรอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

๕๓
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงกำร
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนิน
โครงกำร
3 กำรดำเนินโครงกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
เกษียณอำยุรำชกำรฯ
4 กำรประเมินผลโครงกำร
5 กำรรำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำร

ระยะเวลำดำเนินงำน
สถำนที่
กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรมใน
อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนรำธิวำส
กันยำยน 2561

ผู้รับผิดชอบ
1. นำยถวิล ดำแก้ว
2. นำงเสำวภำ แก้วมณีศรี
3. นำงงำมฤดี ศรีคำขวัญ
4. น.ส.คนึงนิตย์ จินดำ
5. น.ส.กนกพรรณ เพ็ชร
แก้ว

กันยำยน 2561
ตุลำคม 2561

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวน 138,820 บำท จำกแผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำ
กำรศึกษำ ผลลิต/โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกษียณอำยุรำชกำร
ในปี 2561 สังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2
เงินงบประมำณ
ที่
กิจกรรม/รำยกำร
รวม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เกษียณอำยุรำชกำรฯ
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน(เจ้ำหน้ำที่/ผู้เกษียณอำยุ
ฯ) (110 x 250 x 1)
2. ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม (110 x 50 x 2)
3. จัดทำกรอบเกียรติบัตร (73 x 200 )
4. ค่ำของที่ระลึก (ของขวัญ) (73 x 600)
5. หนังสือที่ระลึก จำนวน 100 เล่ม
(100 x 300)
6. ช่อปูเก้ (73 x 40)
7. รำงวัลกำรแสดง (2 x 3,000)
8. ไวนิล (หน้ำเวที)

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ สำมำรถถัวจ่ำยทุกรำยกำร

27,500
11,000
14,600
43,800
30,000
2,920
6,000
3,000

138,820

138,820

๕๔
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงปริมาณ
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรวมทั้งลูกจ้ำงประจำที่
เกษียณอำยุรำชกำร จำนวน 73 คน
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประมำณ 800
คน ได้ร่วมแสดงมุทิตำจิตต่อผู้เกษียณอำยุรำชกำร
เชิงคุณภาพ
สร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่เกษียณอำยุรำชกำร และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุขในวัยเกษียณ

วิธีกำรประเมิน
สอบถำมจำก
กลุ่มเป้ำหมำย

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกษียณอำยุรำชกำรมีขวัญกำลังใจและมีควำมรู้สึกที่ดีและ
สำมำรถครองชีวิตภำยหลังเกษียณอำยุรำชกำรได้อย่ำงมีควำมสุข

๕๕
โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหม่แบบร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายถวิล ดาแก้ว
๒. นางสาวคนึงนิตย์ จินดา
๓. นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแก้ว
๔. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี
ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑
๑ หลักกำรและเหตุผล
ก.ค.ศ. จะกำหนดกฎ ก.ค.ศ. และหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใหม่ เป็นกำรเลื่อนแบบร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำม
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้วงเงินที่ใช้เลือนเงินเดือนในแต่ละครั้ง (๑ เมษำยน และ
๑ ตุลำคม) ให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่ำยให้ข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนำคม และ
๑ กันยำยน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ มีควำมจำเป็นต้อง
จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแบบใหม่นี้ เพื่อให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจไปในแนวทำงเดียวกัน และสำมำรถดำเนินกำร
เลื่อนเงินเดือนในปีนี้ได้ถูกต้องทันตำมเวลำที่กำหนด
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแบบใหม่ และสำมำรถดำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนได้ถูกต้องมี
ประสิทธิภำพและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน ๑๑๗ คน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๓ คน รวมทั้งสิ้น ๒๔๐
คน
๓.๒ เชิงคุณภำพ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถดำเนินกำรเลื่อนเงินเดือน
ได้ถูกต้อง และทันตำมเวลำที่กำหนด

๕๖
๔. กิจกรรมและกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรม
๑ เสนอโครงกำร

๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
๓ กำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเลื่อน
เงินเดือน ฯลฯ
๔ กำรประเมินผลโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
๕ กำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำร โครงกำร
กำรประชุมฯ

ระยะเวลำดำเนินงำน
สถำนที่
ผู้รับผิดชอบ
มกรำคม ๒๕๖๑
ห้องประชุม
๑.นำยถวิล ดำแก้ว
สพป.นรำธิวำส เขต ๒ ๒.น.ส.คนึงนิตย์ จินดำ
๓.น.ส.กนกพรรณ เพ็ชรแก้ว
๔.น.ส.เสำวลักษณ์ ณ รังษี
๕.น.ส.นูฮำนี ฮุเซ็น
๖.น.ส.กวินนำถ มณีรำช
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
กุมภำพันธ์ มีนำคม ๒๕๖๑
พฤษภำคม ๒๕๖๑
เมษำยน ๒๕๖๑
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑

๕. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ จำนวน ๓๘,๒๐๐ บำท จำกแผนงำน งบเฉพำะกิจ โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแบบใหม่ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒
ที่
๑
๒
๓

กิจกรรม/รำยกำร
ค่ำอำหำรกลำงวัน (ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จนท.ที่เกี่ยวข้อง)
(๒๔๐×๗๐×๑)
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(๒๔๐×๓๐×๒)
ค่ำเอกสำร
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมำณ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
๑๖,๘๐๐

รวม
ค่ำวัสดุ
๑๖,๘๐๐

๑๔,๔๐๐

๑๔,๔๐๐
๗,๐๐๐

๗,๐๐๐
๓๘,๒๐๐

๕๗
๖. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
เชิงปริมำณ
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑. ตรวจสอบจำกผลกำร
จำนวน ๑๑๗ คน
ดำเนินกำรเลื่อนเงินเดือน
- จนท.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๓ คน ๒. ตรวจสอบจำกกำรให้
รับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน
เชิงคุณภำพ
-ผู้บริหำรสถำนศึกษำและเจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ดำเนินกำรเลื่อนเงินตำมแบบใหม่
ได้ถูกต้องไปในทิศทำงเดียวกันและ
ทันตำมเวลำที่กำหนด

เครื่องมือที่ใช้

หมำยเหตุ

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนทันตำมเวลำที่กำหนด และเงินเดือนที่ได้รับ
ถูกต้อง

๕๘

4. รายละเอียดโครงการ
ตามภารกิจกลุ่มอานวยการ
มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๕๙
โครงการ
อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 2561
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบัญฑิต สาและ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ตระหนักถึงประโยชน์และควำมสำคัญ
ในกำรนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 2561 เพื่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมำใช้ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ พัฒนำระบบรองรับกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และนำองค์กรสู่
ควำมเป็นเลิศ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตอบสนองกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 2561ได้มีกำรพัฒนำระบบ My Office ให้
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีระบบ ดังนี้
1) ระบบงำนสำรบรรณในสำนักงำนเขตพื้นที่และสถำนศึกษำในสังกัด
2) ระบบขออนุญำตลำสำนักงำนเขตพื้นที่และระบบขออนุญำตลำผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด
3) ระบบขออนุญำตไปรำชกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 4) ระบบรำยงำน
ผลตัวชี้วัดตำมคำรับรองปฏิบัติรำชกำร ๕)ระบบกำรจองห้องประชุม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถใช้งำนระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 2561 อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2 เพื่อลดขั้นตอนกำรรับส่งหนังสือรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับสถำนศึกษำให้รวดเร็วขึ้น
เพื่อเป็นสำนักงำนนำไร้กระดำษและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2.3 เพื่อให้กำรใช้งำนระบบวันลำของผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นไปในทำงเดียวกัน
2.4 เพื่อให้กำรเก็บข้อมูลตัวชี้วัดมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
2.5 เพื่อให้ กำรใช้งำนระบบขออนุญำตไปรำชกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำทั้งหมด มีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงคุณภำพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1 เจ้ำหน้ำที่โรงเรียนที่รับผิดชอบงำนระบบ My Office โรงเรียน จำนวน 117 คน
3.2 บุคลำกรใน สพป.นรำธิวำส เขต
จำนวน 87 คน
รวม
จานวน 204 คน
เชิงคุณภำพ
3.1 บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถใช้ ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (MY OFFICE) 2561 ได้สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ และก้ำวทันโลกเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๖๐
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.1 เสนออนุมัติโครงกำร
1.2 แต่งตั้งคณะทำงำน
1.3 ประชุมคณะทำงำน
1.4 จัดอบรมระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(My Office) 2561
1.5 ประเมินผล/รำยงำนผล

ระยะเวลำดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ
นำยบัณฑิต วุฒิศำสน์

27 พ.ย.2560
28 พ.ย.2560
30 พ.ย.2560
3 – 4 ม.ค.2561
ก.พ.2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินโครงการ
เดือนพฤศจิกำยน 2560 – กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส
6. งบประมาณ
6.1 ใช้งบประมำณจำกแผนงำน 39,720 บำท
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม/รำยกำร
ตอบ
แทน

กิจกรรมที่ 1 ดำเนินกำรอบรมระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office จำนวน
2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 จนท.โรงเรียน จำนวน 117 คน
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
117 x 30 x 2
-ค่ำอำหำรกลำงวัน
117 x 70 x 1
- รุ่นที่ 2 จนทใน สพป.นธ. 2 จำนวน
87 คน
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
87 x 30 x 2
-ค่ำอำหำรกลำงวัน
87 x 70 x 1
-ค่ำวัสดุ 132 เล่มๆ ละ 100 บำท
รวม
(สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร)

เงินงบประมำณ
ใช้สอย

วัสดุ

รวม
รวม

7,020

7,020

8,190

8,190

5,220

5,220

6,090

6,090
13,200

26,520

13,200

26,520

39,720

๖๑
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการ
ประเมิน

เครื่องมือ
ที่ใช้

ร้ อ ยละผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำและบุ ค ลำกรในโรงเรี ย น รวมทั้ ง บุ ค ลำกร
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(My Office) 2561 ได้อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบงำนสำรบรรณสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนรำชกำร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สำมำรถใช้ ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิ กส์ (My Office) 2561 ดำเนินกำร รับ – ส่ ง หนังสือรำชกำร ได้ส ะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ กษำนรำธิ ว ำส เขต 2 สำมำรถติ ด ต่ อ ประสำนงำน
กับผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้สะดวก รวดเร็ว มำกขึ้น
8.2 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบ My Office 2561
8.3 ลดขั้นตอนกำรรับส่งหนังสือรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นสำนักงำน
นำไร้กระดำษ และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
8.4 กำรใช้งำนระบบวันลำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นไปตำมระเบียบวันลำ
8.5 กำรใช้งำนระบบขออนุญำตไปรำชกำรของผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดและบุคลำกรในโรงเรียนถูกต้อง
ตำมระเบียบ

๖๒
โครงการ

ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่
6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางรัชนี มณีรัตนโชติ 2. นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
..............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บำลมีน โยบำยปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ ำพกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้ ส่ ว นรำชกำรมีกำรปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ส่วนรำชกำรจึงต้องมีกำร
ดำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรที่สอดรับกับนโยบำยที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของ
ประเทศไปสู่กำรปฏิบัติ ตลอดจนมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำล
กำหนด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จึงได้จัดทำโครงกำรประชุมกำรประเมิน
ส่ ว นรำชกำรตำมมำตรกำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร
ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2561 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดทำกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำ
ตัว ชี้วัดตำมมำตรกำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิภ ำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2.2 เพื่อให้รำยงำนตัวชี้วัด ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร อย่ำงเป็นระบบ
และดำเนินกำรได้ตำมรอบระยะเวลำกำหนด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้รับผิดชอบจัดทำกำรประเมินส่วนรำชกำรตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จำนวน 4 คน
3.1.2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จำนวน 1 คน และผู้อำนวยกำรกลุ่ม
ทุกกลุ่ม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิน 8 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้รับผิดชอบกำรจัดทำกำรประเมินส่วนรำชกำรตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สำมำรถจัดทำบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
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4. วิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมกำรประเมินส่วนรำชกำรตำม
ตุลำคม 2560 มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร กันยำยน 2561
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.1 เสนอโครงกำร
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
1.3 ประชุมชี้แจง
1.4 ดำเนินกำรประชุม
1.5 ประเมินผล/รำยงำนผล

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2
6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณจำนวน 11,000 บำท
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รำยงำนผลรอบที่ 1 , 2
จำนวน 2 วัน ค่ำใช้จ่ำยดังนี้
ประชุมมอบหมำยกลุ่มงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน (70 บำท x 1มื้อ x 20 คน)
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 บำท x 1มื้อ x 20 คน)
ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รำยงำนผลรอบที่ 1
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน (70 บำท x 1 มื้อ x 45 คน)
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 บำท x 1มื้อ x 45 คน)
รำยงำนผลรอบที่ 2
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน (70 บำท x 1 มื้อ x 45 คน)
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 บำท x 1มื้อ x 45 คน)
รวม

งบประมาณ

1,400
600
3,150
1,350
3,150
1,350
11,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละผู้รับผิดชอบกำรจัดทำกำรประเมินส่วนรำชกำรตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนกำรรำยงำนตัวชี้วัดได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ

ค่าเป้าหมาย
100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้รับผิดชอบกำรจัดทำกำรประเมินส่วนรำชกำรตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบั ติร ำชกำร ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิว ำส เขต 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับที่มำและขั้นตอนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและมีทักษะในกำรจัดทำตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติรำชกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
9.2 ผู้รับผิดชอบกำรจัดทำกำรประเมินส่วนรำชกำรตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบั ติร ำชกำร ระดับ ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิ ว ำส เขต 2 มี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมเชิงประจักษ์ และสำมำรถสนับสนุนให้กำรจัดทำตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติ รำชกำร บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
9.3 ผู้รับผิดชอบกำรจัดทำกำรประเมินส่วนรำชกำรตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สำมำรถรำยงำนตัวชี้วัดได้
อย่ำงเป็นระบบและดำเนินกำรได้ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ออกกาลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ 2561
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
โครงการใหม่
1.นางรัชนี มณีรัตนโชติ 2.นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
3.นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์
ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560
1. หลักการและเหตุผล
ตำมจุ ด มุ่ ง หมำยและหลั ก กำรของ พ.ร.บ.กำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ
สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่ำง
มีควำมสุขและมุ่งปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมกำรออกกำลังกำยเป็นหลัก
ทั้งนี้ ตำมนโยบำยรั ฐ บำล ได้กำหนดว่ำ ในทุกๆ วันพุธ ของส่ ว นรำชกำรต่ำงๆ ในช่ว งเวลำ 15:00 น.
ถึง 16:30 น. ให้เป็นช่วงเวลำกำรออกกำลังกำยของข้ำรำชกำร ที่ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินกำรส่งเสริม
ให้คนไทยมีกิจกรรมทำงกำยอย่ำงจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งหำกทำได้สำเร็จคนไทยจะมีสุขภำพแข็งแรง ลดควำม
เจ็บป่วยจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้อย่ำงแน่นอน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นกำรกระตุ้นและส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนฯ ได้ออกกำลังกำยและเล่นกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนรู้จักกำรทำงำนเป็นทีม มีควำมสำมัคคี คิดแก้ปัญหำร่วมกันได้
2.3 เพื่อเพิ่มศักยภำพทำงด้ำนร่ำงกำยและสรรถภำพทำงกำย
2.4 เพื่อให้ทุกคนได้เกิดควำมตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกำรออกกำลังกำย
2.5 เพื่อส่งเสริมสุขภำพที่แข็งแรงตื่นตัวในกำรปฏิบัติงำนและประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหำรกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จำนวน
ทั้งสิ้น 87 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนรำธิ ว ำส เขต 2
ได้เสริมสร้ำงสุขภำพพลำนำมัย มีควำมสำมัคคี และมีคุณธรรม จริยธรรม
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4. วิธีการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมโครงกำรออกกำลังกำย
ทุกวันพุธ ตำมนโยบำยรัฐบำล ประจำปี
งบประมำณ 2561
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.1 เสนอโครงกำร
1.2 ประชุมชี้แจง
1.3 ดำเนินกำร
1.4 ประเมินผล
1.5 รำยงำนผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตุลำคม 2560 กลุ่มอำนวยกำร
กันยำยน 2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2
6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณจำนวน 35,000 บำท
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 โครงกำรออกกำลังกำยทุกวันพุธ ตำมนโยบำยรัฐบำล
ประจำปีงบประมำณ 2561
- กำรเต้นแอโรบิค ตะกร้อ และกำรวิ่ง ทุกวันพุธ จำนวน 40 วัน
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (10บำท x 1มื้อ x 87คน x 48วัน) 41,760 บำท
ขอสนับสนุนเพียง
รวม
(สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร)

งบประมาณ

35,000
35,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละผู้บริหำรกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต ๒ ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้เพิ่มศักยภำพทำงด้ำนร่ำงกำยและสรรถภำพ
ทำงกำย สำมำรถตื่นตัวในกำรปฏิบัติงำนและประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดี

ค่าเป้าหมาย
100

๖๗
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ทุกคน
ได้ออกกำลังกำยและได้เล่นกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดสุขภำพพลำนำมัยที่แข็งแรง ลดควำมเสี่ยงต่อกำร
เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ
2. ผู้บริหำรกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ทุกคน
ได้รู้จักกำรทำงำนเป็นทีม มีควำมรัก สร้ำงควำมสำมัคคี คิดแก้ปัญหำร่วมกันได้
3. ผู้บริหำรกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ทุกคน
มีควำมตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกำรออกกำลังกำย

๖๘
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมประจาเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางรัชนี มณีรัตนโชติ 2. น.ส.อรนลิน คงสวัสดิ์
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เป็นหน่วยงำนกำรศึกษำที่
จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน
กำรจั ด กำรศึ ก ษำและพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำแก่ โ รงเรี ย นในพื้ น ที่ 5 อ ำเภอ จ ำนวน 117 โรงเรี ย น
เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถขับเคลื่อนและยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอีกประกำร
หนึ่งที่จะขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้มีโอกำสรับทรำบนโยบำยของหน่วยงำนต้น
สังกัด ควำมเคลื่อ นไหวทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียนในสังกัดด้วย
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ซึ่งจำกเหตุผ ลดังกล่ ำว กลุ่ ม อำนวยกำรได้เล็ ง เห็ นถึงควำมส ำคัญจึ งได้ดำเนินกำรจัด ทำโครงกำรประชุ ม
ประจำเดือนผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ บริ หำรสถำนศึกษำได้รับทรำบนโยบำยต่ำงๆ และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และควำม
คืบหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2.2
เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงควำมคิดริเริ่มสรร้ำงสรรค์ในกำร
ปฏิบัติงำนและสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนพัฒนำด้ำนวิชำกำรของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 117 คน
3.1.2 ผู้บริหำรกำรศึกษำ / ผู้อำนวยกำรกลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 23 คน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนฯ ได้รับทรำบนโยบำย
กฎหมำย ระเบียบแนวปฏิบัติและข้อรำชกำรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรหำรศึกษำและนำไปสู่กำร
ปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

๖๙
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหำสถำน
ศึกษำในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. เสนออนุมัติโครงกำร
2. จัดทำเอกสำรกำรประชุม
3. ดำเนินกำรประชุมประจำเดือน
4. รำยงำนกำรประชุมประจำเดือน

ระยะเวลาดาเนินงาน
สถานที่
ตั้งแต่ ตุลำคม 2560 โรงแรมในเขต
– กันยำยน 2561
เทศบำลเมือง
สุไหงโก-ลก

ผู้รับผิดชอบ
นำงรัชนี
มณีรตั นโชติ
น.ส.อรนลิน
คงสวัสดิ์

5. รายละเอียดในการใช้งบประมาณ จำนวน 175,000 บำท จำกแผนงำนแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน โครงกำรประชุมประจำเดือนผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2
เงินงบประมาณ
ที่ กิจกรรม/รายการ
รวม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
1. กิจกรรมที่1
ประชุม
ประจำเดือนผู้
บริหำสถำนศึกษำ
ในสังกัด สพป.
นรำธิวำส เขต 2
จำนวน 117
คน และผู้บริหำร
กำรศึกษำ / ผอ.
กลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่
จำนวน 23 คน
รวมผู้เข้ำร่วม
ประชุม จำนวน
140 คน
กำหนดประชุม
จำนวน 5 ครั้ง
โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
70,000
- ค่ำอำหำรว่ำงและ
70,000
70,000
เครื่องดื่ม (140 x
10 x 50) 105,000
105,000
ค่ำอำหำรกลำงวัน
105,000
(140 x 3x 250)
รวม
175,000
175,000
175,000

๗๐
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 117
คน
3.1.2 ผู้บริหำรกำรศึกษำ / ผู้อำนวยกำรกลุ่ม และ
เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 23 คน

วิธีการประเมิน
- สอบถำมจำก
กลุ่มเป้ำหมำย

เครื่องมือที่ใช้
- สังเกตกำรณ์

2. เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่
ในสำนักงำนฯ ได้รับทรำบนโยบำย กฎหมำย ระเบียบแนว
ปฏิบัติและข้อรำชกำรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำร
หำรศึกษำและนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับทรำบนโยบำย ข้อกฎหมำยต่ำง ๆ และควำมคืบหน้ำของกำรจัด
กำรศึกษำและสำมำรถบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนและสื่อกลำงในกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
ในกำรปฏิบัติงำนและสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ต่อไป

๗๑

โครงการ
ประกันคุณภาพมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัชนี มณีรัตนโชติ / น.ส.อรนลิน คงสวัสดิ์ / น.ส.วรรณวิมล โนวรรณา
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัด ทำมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 17 ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ในกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผล
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนั้น เพื่อเป็นกำรรองรับกำรประเมินผลตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยกำรประเมินตนเอง และจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรมีควำม
พึ ง พอใจ เพื่ อ กำรพั ฒ นำสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ ต่ อ ไป ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำนรำธิ ว ำส เขต 2 โดยกลุ่ ม
อำนวยกำร จึงได้จัดทำโครงกำรนี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและอยู่ในระดับที่พึงพอใจ
2.2 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยต่ำงๆ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ และเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
มีข้อมูลและสำรสนเทศประกอบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
2.3 เพื่อติดตำมและพัฒนำมำตรฐำนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบประเด็นตัวบ่งชี้ จำนวน 40 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ได้ มี ค วำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถดำเนิน กำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่ 3 มำตรฐำน 17 ตัว บ่งชี้ ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยและมีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง

๗๒
4. วิธีการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. กิจกรรมที่ 1 จัดทำประกันคุณภำพมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. เสนออนุมัติโครงกำร
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
3. ประชุมคณะกรรมกำรฯ
4. เพื่อมอบหมำยผู้รับผิดชอบฯ
5. ประชุมผู้รับผิดชอบตำมมำตรฐำน
6. ติดตำมและประเมินตนเอง
7. กำรจัดทำรำยละเอียดกำรประเมินตนเอง

ระยะเวลำดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
นำงรัชนี มณีรัตนโชติ
ตั้งแต่เดือน
น.ส.อรนลิน คงสวัสดิ์
ตุลำคม 2560 –
น.ส.วรรณวิมล โนวรรณำ
กันยำยน 2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณจำนวน 9,750 บำท
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดทำประกันคุณภำพมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2
ค่ำใช้จ่ำย
1. ประชุมรอง ผอ./ผอ.กลุ่ม เพื่อมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15 x 30 x 2)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (15 x 70)
2. ประชุมเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลตำมมำตรฐำน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 x 30 x 20)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (30 x 70)
๓. ประชุมคณะกรรมกำรกำรประเมินตนเองและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 x 30 x 2)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (30 x 70)
รวม

งบประมำณ

900
1,050
1,800
2,100
1,800
2,100
9,750
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบข้อมูลกำรำยงำนมำตรฐำน รำยงำนข้อมูลในบำงประเด็นไม่ตรงตำมประเด็นคำถำม
กำรตอบประเด็นคำถำมไม่สมบูรณ์ และบำงประเด็นไม่มีเอกสำรหลักฐำนในกำรอ้ำงอิง
7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เน้นย้ำและติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลตำมประเด็นคำถำมของผู้รับผิดชอบ โดยแจ้งกำหนดระยะ
เวลำในกำรส่งข้อมูลให้ ชัดเจน ทั้งทำงวำจำและทำงระบบ My Office หำกพบปัญหำอุปสรรคให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไป
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

รอง ผอ.สพป.นธ.2 , ผอ.กลุ่ ม และเจ้ำ หน้ำ ที่ มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ
สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 สำมำรถดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผ ลเป็นไปตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำ มีกำรขับเคลื่ อ น
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม มีควำมพร้อมและสำมำรถรับกำรประเมิน
มำตรฐำนสำนักงำน และมีผลกำรประเมินในระดับที่น่ำพึงพอใจ

๗๔
โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน
แผนงาน
พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
สนองยุทธศาสตร์
สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 30 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561
..............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตำมระเบี ย บคณะกรรมกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ ำ ด้ ว ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุ ม ภำยใน
พ.ศ. 2544 กำหนดให้ หน่ วยงำนภำครัฐ จัดทำรำยงำนควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่ นดิน
สพฐ.คตป.ศธ อย่ ำงน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำสิ บวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ซึ่งสำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่จะพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งยังเป็นข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในระบบ
ARS ตำมตัวชี้วัดที่ 43 แผนปฏิบัติรำชกำรในรอบ 12 เดือน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรจัดระบบควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ จึงได้กำหนดจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม ภำยใน เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนให้ เ ป็ น ไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุ ม ภำยใน
ที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน
ในกำรใช้ ทรั พยำกร กำรป้ อ งกัน ควำมผิ ดพลำด ควำมเสี ยหำย กำรรั่ ว ไหล กำรสิ้ นเปลื อ งหรือ กำรทุจ ริ ต
ด้ำนควำมเชื่อถือทำงกำรเงิน และปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนกำรด ำเนิ น งำนของระบบควบคุ ม ภำยใน
และสำมำรถนำไปพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. เพื่อพัฒนำให้ผู้รับผิดชอบให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในได้อย่ำงถูกต้อง
3. เพื่อรองรั บ ข้อมูล กำรดำเนิ นงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในระบบ ARS ตำมตัวชี้วัดที่ 43
แผนปฏิบัติรำชกำรในรอบ 6 เดือน 9 เดือนและรอบ 12 เดือน
4. เพื่อให้กำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถลดควำมผิดพลำดและขจัด
ควำมสิ้นเปลือง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
(1) บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 13 คน
(2) เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนในโรงเรียน จำนวน 117 คน
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3.2 เชิงคุณภำพ
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนในโรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภำยในสำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1
 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน

ตุลำคม 2560 เมษำยน 2561

นำงชินลักษณ์
พันธ์โภชน์

ด ำเนิ น กำรจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร พฤษภำคม เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ กันยำยน 2561
ควบคุมภำยใน

นำงชินลักษณ์
พันธ์โภชน์

 รวบรวมเอกสำรเพื่อดำเนินกำรจัด
อบรม
กิจกรรมที่ 2

5. สถำนที่ดำเนินกำร
กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน จำนวน 2 วัน
ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561 ณ โรงแรมหำดใหญ่พำรำไดส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
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6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณจำนวน 144,900 บำท
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม/รำยกำร

ค่ำตอบแทน

ค่าใช้จ่าย
-ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำร
อบรม จำนวน 130 เล่มๆละ
100 บำท
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
130 คน X 50 บำทX 4 มื้อ
-ค่ำพำหนะเดินทำงของวิทยำกร
(สพฐ.) ไปกลับ 2 คนๆละ
5,000 บำท
-ค่ำตอบแทนวิทยำกร จำนวน
12 ชั่วโมงๆ 600 บำท
7,200
-ค่ำอำหำรกลำงวัน 2 มื้อๆละ
250 บำท จำนวน 130 คน
-ค่ำอำหำรเย็น 1 มื้อๆ ละ
300 บำท จำนวน 15 คน
-ค่ำที่พัก เจ้ำหน้ำที่ 15 คน
จำนวน 8 ห้องๆละ 1,200
บำทจำนวน 2 คืน (เจ้ำหน้ำที่
รร. ค่ำพำหนะและที่พัก เบิกจำก
ต้นสังกัด)
รวม
7,200

เงินงบประมำณ
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

รวม

13,000
26,000
10,000

65,000
4,500
19,200

124,700

13,000

144,900

(สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร)
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
ร้ อยละ ผู้ เ ข้ำรั บ กำรอบรมมี ควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจเกี่ ยวกับ ระบบควบคุ ม
ภำยใน สำมำรถรำยงำนผลกำรประเมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำยใน
(แบบ ปอ. 1)ได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งและหน่ ว ยงำนมี ข้ อ มู ล ในกำรรองรั บ
แผนปฏิบัติรำชกำรในระบบ ARS

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

๗๗
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุ ค ลำกรที่ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมได้ รั บ ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม ภำยใน
และสำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง
2. สำมำรถจัดทำรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในได้ทันตำมกำหนดเวลำ
ที่สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
3. สำมำรถยกระดับ คะแนนกำรรำยงำนข้อมูล ในระบบ ARS ตำมรอบ 12 เดือนได้ทันตำม
กำหนดเวลำและค่ำคะแนนดีขึ้น

๗๘
โครงการ

ประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววรรณวิมล โนวรรณา
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ และเป็นหน่วยงำนที่มีบุคลำกรในสังกัดประกอบด้วยข้ำรำชกำร
ลู ก จ้ ำ งและพนั ก งำนรำชกำร ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อ ยู่ เ ป็ น จ ำนวนมำก ซึ่ ง กำรด ำเนิ น ภำรกิ จ งำนต่ ำ ง ๆ
จะมีผู้มำรับบริกำรเป็นจำนวนมำก จึงจำเป็นต้องมีกำรประสำนงำน ต้องมีกำรให้บริกำร ให้คำปรึกษำแนะนำ
ในข้อรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่ำง ๆ
ดั ง นั้ น กำรประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำและบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในสั ง กั ด ถื อ ว่ ำ เป็ น กลไกส ำคั ญ
ในกำรขับ เคลื่ อนองค์กรให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพ เพื่อให้ บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 ได้รับทรำบนโยบำยกำรทำงำน มีควำมเข้ำใจตรงกันและนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง
เป็นระบบ อีกทั้งเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจให้แก่บุคลำกรในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมเข้ำใจถึงระบบกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด
2.2 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
2.3 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบนโยบำยกำรทำงำนมีควำมเข้ำใจตรงกัน
2.4 เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลำกรในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำนรำธิวำส
เขต 2 จำนวน 87 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 ที่เข้ำร่วมประชุม สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อทำง
รำชกำร
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

1.
2.
3.
4.

กิจกรรม

- เสนออนุมัติโครงกำร
- แต่งตั้งคณะทำงำน
- ประชุมชี้แจงคณะทำงำน
- ดำเนินกำรจัดกำรจัดประชุม

5. - ประเมินผลกำรอบรม
6. - รำยงำนผลกำรดำเนินกำร

ระยะเวลำดำเนินงำน

ธันวำคม 2560
ธันวำคม 2560
มกรำคม 2561
มกรำคม 2561 กันยำยน 2561
กันยำยน 2561
กันยำยน 2561

สถำนที่

ห้องประชุม
สพป.นธ.2

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.วรรณวิมล โนวรรณำ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ โดยขอใช้งบพัฒนำสำนักงำน สพป.นรำธิวำส เขต 2 จำนวน 34,800
บำท
ที่

กิจกรรม/รำยกำร

1. จัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2
จำนวน 4 ครั้ง
ผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน 87 คน
โดยมีค่ำใช้จ่ำยดังนี้
1.1 อำหำรกลำงวัน
70 บำท x 87 คน x 4 มื้อ
1.2 อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
30 บำท x 87 คนx 4 มื้อ
รวม

ตอบ
แทน

เงินงบประมำณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

รวม

24,360

24,360

10,440
34,800

10,440
34,800

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

- ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด - สังเกต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 - แบบประเมิน
ที่ เ ข้ ำ ประชุ ม สำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนในหน้ ำ ที่ ไ ด้ อ ย่ ำ ง - กำรซักถำม
มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร รวมไปถึง
สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มำติดต่อประสำนงำน
.

เครื่องมือที่ใช้

- แบบประเมิน
- แบบสอบถำม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร รวมไป
ถึงสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มำติดต่อประสำนงำน
7.2 ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 มีขวัญกำลังใจและมีควำมรู้สึกดีและสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข

๘๑
โครงการ
สร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แผนงาน
พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
สนองยุทธศาสตร์
สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นำงรัชนี มณีรัตนโชติ 2. นำยขวัญชัย สมสิน 3. นำงบุญศรี รักกำรงำน
ระยะเวลาดาเนินการ เมษำยน 2560 – กันยำยน 2561
................................................................................................................................................. .............................
1. หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึก ษำประถมศึกษำนรำธิว ำส เขต 2 เป็นหน่ว ยงำนที่ มีภ ำรกิจ ในกำร
ดำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 117 แห่ง
กำรสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและจัดกำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ กำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรบริห ำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ จะเป็นกลยุทธ์สำคัญ
อี ก ประกำรหนึ่ ง กำรจั ด ให้ ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำได้ มี โ อกำสรั บ ทรำบนโยบำยของหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด
ควำมเคลื่ อ นไหวทำงด้ ำ นกำรจั ด กำรศึ ก ษำมี โ อกำสได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่ อ ประเภทต่ ำ ง ๆ กำร
ติดต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ ระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน กำรประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำร
ทรำบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รวมถึงกำรยกย่องผู้ที่มีผลงำนเป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งจะเป็นปัจจัยต่อกำรพัฒนำและ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำได้ รั บ ทรำบนโยบำย/ข้ อ กฎหมำยต่ ำ ง ๆ และควำมคื บ หน้ ำ ของกำร
จัดกำรศึกษำ
2.2 เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรบู ร ณำกำรในกำรปฏิ บั ติ ง ำนและเสริ ม สร้ ำ งควำมคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ ำ งสรรค์ ใ นกำร
ปฏิบัติงำนและสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.3 เพื่อเปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้สื่อประเภทต่ำง ๆ ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์
ผลกำรปฏิบัติงำนและยกย่องผู้ที่มีผลงำน เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน
2.4 เพื่อให้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่สอดคล้อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2 จำนวน 117 แห่ง / สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง
3.1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 117 คน และคณะครูได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
ทั่วถึง
3.1.3 ผู้ บ ริห ำรสถำนศึกษำในส ำนักงำนฯ / ผู้ อำนวยกำรกลุ่ ม และเจ้ำหน้ำที่ จำนวน 90 คน
ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรกันได้อย่ำงทั่วถึง และมีประสิทธิภำพ
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด ดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ ควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.2 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู และคณะเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนฯ ได้รับ
ทรำบ แนวนโยบำย กฎหมำย ระเบี ย บแนวปฏิบั ติและข้อรำชกำรอื่ น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรบริห ำร
กำรศึกษำและนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
4. วิธีการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลช่ำวสำรทำงสื่อวิทยุ
ตุลำคม 2560 กระจำยเสียง ผ่ำนสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
กันยำยน 2561
แห่งประเทศไทย สุไหงโก-ลก
1.2 จัดทำสมุดโทรศัพท์ของหน่วยงำน
ประจำปี 2561 เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับ
บุคลำกรในสังกัด
1.3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และ
เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ในสพป.นรำธิวำส เขต 2
1.4 ผลิตสื่อแผ่นป้ำยไวนิลเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ของหน่วยงำน
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือนกันยำยน 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร

๘๓

6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณจำนวน 95,200 บำท
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิทยุกระจำยเสียง
ค่ำใช้จ่ำย คือ
- ค่ำสื่อวิทยุกระจำยเสียง จำนวน 2 ครั้ง/สัปดำห์ รวม 12 เดือน จำนวน 96 ครั้ง
มีค่ำใช้จ่ำยเดือนละ 2,500 บำท
กิจกรรมที่ 2 จัดทำสมุดโทรศัพท์ของบุคลำกรในสังกัด ประจำปี 2561
ค่ำใช้จ่ำย คือ
- จัดทำสมุดโทรศัพท์ของบุคลำกรในสังกัด ประจำปี 2561 จำนวน 500 เล่ม
เล่มละ 75 บำท (500 X 75)
กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยสร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ใน สพป.นรำธิวำส เขต 2
ค่ำใช้จ่ำย คือ
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บำท จำนวน 130 คน
เป็นเงิน 9,100 บำท (130 X 70)
2. ค่ำอำหำรว่ำง จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บำท จำนวน 130 คน
เป็นเงิน 7,800 บำท (130 X 30 X 2)
3. ค่ำวัสดุกำรประชุม
จำนวน 3,300 บำท
กิจกรรมที่ 4 กำรผลิตสื่อแผ่นป้ำยไวนิลเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน
ค่ำใช้จ่ำย คือ
- จัดทำผลิตสื่อแผ่นป้ำยไวนิลเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน
จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3,750 บำท (3,750 X 2)
รวม

งบประมาณ

30,000

37,500

20,200

7,500
95,200

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
กิจกรรมบำงกิจกรรมยังไม่สำมำรถเข้ำถึงผู้รับข้อมูลข่ำวสำรได้ จึงทำให้ไม่ทรำบถึงผลของ
ข้อมูลข่ำวสำร
และส่งผลกระทบถึงกำรเสียโอกำสสำหรับประโยชน์ในครั้งนั้นได้
7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้รับข้อมูลข่ำวสำรในแต่ละกิจกรรม โดยเน้นย้ำให้นำไปเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงทั่วถึงและเจำะลึกถึงบุคคลทั่วไปให้สำมำรถรับฟังข้อมูลข่ำวสำรนั้น ๆ ได้

๘๔
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมา
ย

ร้ อ ยละผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำ และข้ ำ รำชกำรลู ก จ้ ำ งในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 รวมถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและประชำชนทั่วไป สำมำรถ 95
น ำ เ ข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ ำ ว ส ำ ร ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ น ำ ไ ป ถื อ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ ำ ง ถู ก ต้ อ ง
มีประสิทธิภำพ เกิดผลดีต่อทำงรำชกำรตลอดไป
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลำกรในสังกัด สถำนศึกษำ รวมถึงหน่วยงำนต่ำง ๆ จะได้รับทรำบถึงข้อมูลข่ำวสำรควำม
เคลื่อนไหวต่ำง ๆ ทำงกำรศึกษำที่เป็นประโยชน์ สำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับทรำบถึงนโยบำย/ข้อกฎหมำยต่ำง ๆ และควำมคืบหน้ำของ
กำรจัดกำรศึกษำและสำมำรถบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนและสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
ในกำรปฏิบัติงำนและสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ
9.3 คณะครูของโรงเรียน รวมถึงประชำชนทั่วไป ได้รับทรำบถึงแนวทำงปฏิบัติงำนที่สอดคล้องในเรื่อง
ของมำตรกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ของครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ และเป็ น ไปทิ ศ ทำงเดี ย วกั น ตรง
กับจุดมุ่งหมำยที่ได้วำงไว้

๘๕
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ห่วงใย-สร้างขวัญกาลังใจบุคลากร สพป.นราธิวาส 2
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
โครงการใหม่
1.นางรัชนี มณีรัตนโชติ 2.นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
3.นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

............................................................................................................................................................. .................
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้สำรวจควำมต้องกำรทำงด้ำนสวัสดิกำรที่
บุ ค ลำกรควรได้ รั บ พร้ อ มได้ ด ำเนิ น กำรแล้ ว ได้ แ ก่ ตรวจสุ ข ภำพประจ ำปี ค่ ำ รั ก ษำพยำบำล เป็ น ต้ น
ทั้ง นี้ โครงกำรห่ ว งใย-สร้ ำ งขวั ญ ก ำลั ง ใจบุ ค ลำกร สพป.นรำธิ ว ำส 2 เป็ น อี ก สวัส ดิ ก ำรหนึ่ ง ที่ มี
ควำมสำคัญต่อบุคลำกร เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในกำรปฏิบัติงำนในองค์กร และพัฒนำสำนักงำนให้เกิดประสิทธิภำพ
จึงจ ำเป็ น ที่จ ะต้องสร้ ำงขวัญและกำลั งใจในกำรปฏิบัติงำน และเพื่อสั มพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้ บริหำรและ
บุคลำกรในสำนักงำนและส่งเสริมควำมสำมัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือและแสดงให้เห็นว่ำสำนักงำนมี
ควำมห่วงใยในขณะที่เจ็บป่วย จึงมีนโยบำยช่วยเหลือบุคลำกร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ำงขวัญกำลังให้บุคลำกรในยำมเจ็บป่วย หรือโอกำสต่ำงๆ
2.2 เพื่อแสดงถึงควำมห่วงใยในสุขภำพพลำนำมัยของบุคลำกรทุกคน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จำนวน 87 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ทีไ่ ด้รับสิทธิ์
มีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ได้รับสวัสดิกำรตำมควำมคำดหวัง
4. วิธีการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.1 เสนอโครงกำร
1.2 ประชุมชี้แจง
1.3 ดำเนินกำร
1.4 ประเมินผล / รำยงำนผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตุลำคม 2560 กลุ่มอำนวยกำร
กันยำยน 2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

๘๖
6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณ จำนวน 11,310 บำท
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีกำร ห่วงใย-สร้ำงขวัญกำลังใจบุคลำกร
สพป.นรำธิวำส 2
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน (70 บำท x 1 มื้อ x 87 คน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 บำท x 2มื้อ x 87 คน)
รวม

งบประมาณ
6,090
5,220
11,310

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
ที่ได้รับสิทธิ์ และได้รับสวัสดิกำรตำมควำมคำดหวังทุกคน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลำกรมีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข

ค่าเป้าหมาย
100

๘๗
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
โครงการใหม่
นางรัชนี มณีรัตนโชติ / น.ส.วรรณวิมล โนวรรณา
เดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

1.หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เป็นหน่วยงำนหลั กในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ และเป็นหน่วยงำนที่มีบุค ลำกรในสังกัดประกอบด้วย
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำร ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่เป็นจำนวนมำก ซึ่งกำรดำเนินภำรกิจงำนต่ำง ๆ
จะมีผู้มำรับบริกำรเป็นจำนวนมำก จึงจำเป็นต้องมีกำรประสำนงำน ต้องมีกำรให้บริกำร ให้คำปรึกษำแนะนำ
ในข้อรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่ำง ๆ
ดังนั้น กำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด ถือว่ำเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภำพ
จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อจะได้นำควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ
ที่ได้รั บ มำปรั บ ปรุ งพัฒ นำงำนที่ป ฏิบั ติให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภ ำพและทั นสมัยอยู่เ สมอ ทั้งในเรื่องกำรให้ บริกำร
กำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในองค์กร
จะประสบผลส ำเร็ จ ได้ อ ย่ ำ งเป็ น เลิ ศ และเป็ น องค์ ก รที่ มี คุ ณ ภำพ จ ำเป็ น ต้ อ งอำศั ย บุ ค ลำกร ที่ มี คุ ณ ภำพ
มีศักยภำพ และมีควำมพร้อมอยู่เสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจให้แก่บุคลกรในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมเข้ำใจถึงระบบกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด
2.2 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
2.3 เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดได้นำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ให้เกิด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุก และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มำติดต่อประสำนงำน
2.4 เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลำกรในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
จำนวน 87 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 2 ที่ผ่ำนกำรพัฒนำ สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อทำง
รำชกำร
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1.
2
3.
4.

กิจกรรม
- เสนออนุมัติโครงกำร
- แต่งตั้งคณะทำงำน
- ประชุมชี้แจงคณะทำงำน
- ดำเนินกำรจัดอบรม

5. - ประเมินผลกำรอบรม
6. - รำยงำนผลกำรดำเนินกำร

ระยะเวลำดำเนินงำน
ธันวำคม 2560
ธันวำคม 2560
ธันวำคม 2560
ธันวำคม 2560

สถำนที่
-สพป.นธ 2
-สพป.นธ 2
-สพป.นธ 2

มกรำคม 2561
มกรำคม 2561

-สพป.นธ 2
-สพป.นธ 2

ผู้รับผิดชอบ
นำงรัชนี มณีรัตนโชติ
น.ส.วรรณวิมล โนวรรณำ

โรงแรมเก็นติ้ง
อ.สุไหงโก-ลก

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ โดยขอใช้งบพัฒนำสำนักงำน สพป.นรำธิวำส เขต 2 จำนวน 60,900
บำท
ที่

กิจกรรม/รำยกำร

1

จัดอบรมพัฒนำข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำร
ในสังกัด สพป.นรำธิวำส เขต 2
จำนวน 2 วัน ผู้เข้ำรับกำร
อบรมจำนวน 87 คน
โดยมีค่ำใช้จ่ำยดังนี้
1.1 อำหำรกลำงวัน
300 บำท x 87 คนx 2 มื้อ
1.2 อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
50 บำท x 87 คนx 4 มื้อ
รวม

ตอบ
แทน

เงินงบประมำณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

รวม

52,200

52,200

17,400
69,600

17,400
69,600

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
- ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำรในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ที่เข้ำร่วม - สังเกต
โครงกำร ฯ สำมำรถน ำควำมรู้ ป ระสบกำรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ มำ - แบบประเมิน
ปรับ ปรุ งพัฒนำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึง - กำรซักถำม
พอใจให้แก่ผู้มำติดต่อประสำนงำน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสอบถำม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 สำมำรถนำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้รับมำปรับปรุงพัฒนำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ และสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้มำติดต่อประสำนงำน
7.2 ข้ำรำชกำร ลูกจ้ ำง และพนักงำนรำชกำรในสังกั ดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 มีขวัญกำลังใจและมีควำมรู้สึกดีและสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข
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4. รายละเอียดโครงการ
ตามภารกิจกลุ่มนโยบายและแผน
มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
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โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน (นางไอณี กาปงซัน,นายมารูดิง เส๊ะ, และนายปาดือลี เจ๊ะนุ)
ระยะเวลาดาเนินการ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
---------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้พัฒนำโปรแกรมกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล (Data Management Center : DMC) ในทุกปี เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลโรงเรียน และนักเรียน
รำยบุคคลของสถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดย
จัดทำฐำนข้อมูลในรูปแบบเดียวกันเพื่อสำมำรถนำมำเชื่อมโยงกับโปรแกรมกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนประเภท
ต่ำง ๆ เช่น ระบบคัดกรองนักเรียน ระบบ SchoolMIS, ระบบงำนระเทียนวัดผล SGS นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนจัดข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน (DMC, B-OBEC, E-MIS, EFA) กำรวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลตำมโปรแกรม ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งเป็นกำร
บันทึกข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเป็นระบบและถูกต้อง นำมำใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรวิเครำะห์
วำงแผน กำรจัดสรรงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร ของโรงเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้งกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์สำรสนเทศให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทรำบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 จึงได้จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2561 นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรที่ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลในระดับสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2 เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูล
สำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อใช้บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้รับผิดชอบกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ ของโรงเรียนในสังกัดโรงละ 1 คน รวมจำนวน 117
คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลำกรที่ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลในระดับโรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ และสำมำรถดำเนินกำรจัดทำข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
3.2.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูล
สำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินงำน
สถำนที่
1 เสนอโครงกำรฯและอนุมัติ
17-30 เมษำยน 2561
โครงกำรฯ
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ
1-5 พฤษภำคม 2561
3 ประชุมคณะทำงำนฯ
“
4 ดำเนินงำนตำมกิจกรรมของโครงกำร
ห้องประชุม
- จัดประชุมพัฒนำบุคลำกร
6-10 พฤษภำคม
สพป.นรำธิวำส
ระดับโรงเรียน
2561
เขต 2
- จัดทำรำยงำนเอกสำรข้อมูล
สำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ
11-30 มิถุนำยน
2561
2561
5 ติดตำมผล และสรุปผล รำยงำน
30 กันยำยน 2561
ดำเนินงำน

ผู้รับผิดชอบ

งำนข้อมูล
สำรสนเทศ
กลุ่มนโยบำย
และแผน
สพป.นรำธิวำส
เขต 2

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมำณ 21,010 บำท จำกแผนงำน พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน ผลผลิต ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
ที่

กิจกรรม/รำยกำร

1

พัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ จัดอบรม
ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลสำรสนเทศระดับโรงเรียน
จำนวน 117 คน และ คณะทำงำน 10 คน รวม 127
คน ระยะเวลำ 1 วัน มีควำมใช้จ่ำย ดังนี้
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(127 คน x 30 บำท x 2 มื้อ)
-ค่ำอำหำรกลำงวัน (127 คน x 70 บำท x 1 มื้อ)
รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพื่อจัดทำรำยงำนผล
-ค่ำจัดทำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศปี 2561
(30 เล่ม x 150 บำท)

2

รวมงบประมำณ
(สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร)

ค่ำ
ตอบแทน

เงินงบประมำณ
ค่ำ
ค่ำวัสดุ
ใช้สอย

รวม

-

7,620

-

7,620

-

8,890

-

8,890

-

-

4,500

4,500

-

16,510 4,500 21,010
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- สพป.และโรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำ ทุกโรง
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ

วิธีกำรประเมิน
กำรรำยงำนข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้
แบบรำยงำน

กำรทดสอบ

แบบทดสอบ

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ที่ถูกต้องครบถ้วน ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำง ๆ ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป
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โครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุค 4.0
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์
สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสาวอรสา อาลี 2. นางสาวไอณี กาปงซัน 3. นายปาดือลี เจ๊ะนุ
ระยะเวลาดาเนินการ เมษายน 2560 – กันยายน 2561
...............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตและวิถีกำรทำงำน ทำให้ทรัพยำกรมนุษย์ต้องปรับตัวและยกระดับสมรรถนะของตน เพื่อให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสำมำรถเป็นกำลังสำคัญของกำรขับเคลื่อนสู่ประเทศ 4.0 หรือพัฒนำประเทศให้
ก้ำวสู่กำรเป็นประเทศโลก ปรับเปลี่ยนจำกเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภำพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นเป้ำหมำยสำคัญของกำรปฏิรูปประเทศไทย
ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำรจุดเน้นที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำด้ำนระบบฐำนข้อมูล
ที่ขำดกำรบูรณำกำร ไม่ทันสมัย ไม่ได้นำข้อมูลมำใช้ในกำรตัดสินใจตรงกับควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง ผลิตแต่ไม่
เผยแพร่และนำไปใช้โดยเฉพำะข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ที่มีอยู่หลำกหลำย ในขณะที่กำรทำงำนภำยใต้กำรบริหำรยุทธศำสตร์ มีควำม
จำเป็นในกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำร War room หรือ Operation Room ในกำรนำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรวำงแผน วิเครำะห์และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วและทันสมัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 จึงมีควำมจำเป็นต้องดำเนินงำนในกำร
พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระบบเพื่อสนองตอบกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำที่
ตรงประเด็นได้อย่ำงรวดเร็วและทันสมัย โดยกำรศึกษำดูงำนกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ยุค 4.0 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 ซึ่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ยุค 4.0 ที่มีคุณภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรกำรศึกษำ
2.2 เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ
2.3 เพื่อพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำร War room ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้รวดเร็วและทันสมัย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 100 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีระบบข้อมูล
สำรสนเทศ
เป็นฐำนเดียวกัน
3.1.2 ร้อยละ 100 ของศูนย์ปฏิบัติกำร War room มีข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย
3.1.3 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศที่ศึกษำดูงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลำกรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศที่ศึกษำดูงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำระบบข้อมูล
สำรสนเทศ
3.2.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็น
ฐำนเดียวกัน
3.2.3 ศูนย์ปฏิบัติกำร War room มีข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย
4. วิธีการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1. ศึกษำดูงำนระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำน
7 – 9 มกรำคม
ทุกกลุ่ม
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ยุค 4.0 ของสำนักงำนเขตพื้นที่ 2561
กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4
2. กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
ทุกกลุ่ม
กำรศึกษำทั้งระบบ
มกรำคม – กันยำยน
3. กำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำร War room ของ
2561
ทุกกลุ่ม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้รวดเร็วและทันสมัย มกรำคม – กันยำยน
2561
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือนกันยำยน 2561
6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณจำนวน 80,767 บำท
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษำดูงำนระบบข้อมูลสำรสนเทศของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ยุค 4.0 ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 จำนวน 10 คน 3 วัน
1. ค่ำพำหนะ จำนวน 10 คน
2. ค่ำทีพ่ ัก 10 คน ๆ 2 คืน เหมำจ่ำยคนละ 800 บำท
3. ค่ำเบี้ยเลี้ยง 10 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บำท
กิจกรรมที่ 2กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรกำรศึกษำทั้งระบบ
กิจกรรมที่ 3พัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำร War room ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้รวดเร็วและทันสมัย
รวมงบประมำณทั้งสิ้น
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร

งบประมำณ งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ที่ใช้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
80,676
59,876
16,000
4,800

80,676

4,800

75,876
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
7.1.1 ขำดทักษะในกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
7.1.2 โครงสร้ำงฐำนข้อมูลมีควำมแตกต่ำงกัน
7.1.3 ควำมล้ำสมัยของอุปกรณ์ / เครื่องมือในศูนย์ปฏิบัติกำร War Room
7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7.2.1 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อในเกิดทักษะในกำรจัดทำข้อมูล
สำรสนเทศ
7.2.2 ปรับปรุงฐำนโครงสร้ำงฐำนข้อมูล
7.2.3 ปรับปรุงและจัดหำอุปกรณ์ / เครื่องมือในศูนย์ปฏิบัติกำร War Room ที่ทันสมัย
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
1. ร้อยละของบุคลำกรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศที่ศึกษำดูงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
2. ร้อยละของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน
3. ร้อยละของศูนย์ปฏิบัติกำร War room มีข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย

ค่าเป้าหมาย
100
100
100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลำกรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศของแต่กลุ่มมีทักษะในกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถนำไปใช้
ในกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9.2 หน่วยงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เป็นฐำนเดียวกัน
9.3 ศูนย์ปฏิบัติกำร War Room มีข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย
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โครงการ
พัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ. เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงาน ICT กลุ่มนโยบายและแผน (นางไอณี กาปงซัน,นายมารูดิง เส๊ะ,
และนายปาดือลี เจ๊ะนุ)
ระยะเวลาดาเนินการ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561
---------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ กลุ่มงำน ICT กลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต
2 ได้พัฒนำนวัตกรรมระบบสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำภำยใต้ชื่อว่ำ School information
system (SIS) เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรจัดกำรบริหำรข้อมูลในเว็บไซต์ ที่ง่ำยต่อผู้ใช้งำนซึ่งศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำสำมำรถควบคุมระบบได้สะดวก รวดเร็วทั้งยังป้องกันกำรถูกเปลี่ยนแปลงไฟล์โดย
บุคคลภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำรนำระบบไปพัฒนำงำนในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำร
รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำไว้ในที่เดียวกัน กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และกำร
พัฒนำระบบงำนทำงเครือข่ำย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำต่อไป นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินงำน ของระบบสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศในสถำนศึกษำ (SIS) มีระบบที่ครอบคลุม
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงได้มีกำรพัฒนำระบบของงำนบุคลำกร ระบบงำนกิจกรรม
จึงเห็นควรดำเนินกำรจัดอบรมครูที่ทำหน้ำที่ Webmaster ของโรงเรียน ตำมโครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุน
ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรในสถำนศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำระบบสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศ
ของสถำนศึกษำ
2.3 เพื่อให้โรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 มีเว็บไซต์ และ
ฐำนข้อมูล เพื่อบริหำรจัดกำรและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศเป็นไปในทำงเดียวกัน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ผู้รับผิดชอบระบบเว็บไซต์ในสถำนศึกษำ โรงละ 1 คน จำนวน 117 คน และบุคลำกรใน
สำนักงำนเขตพื้นที่ 10 คน รวม 127 คน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 โรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีเว็บไซต์และฐำนข้อมูล เพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
3.2.2 ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงกำรฯและอนุมัติ
โครงกำรฯ
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ
3 ประชุมคณะทำงำนฯ
- พัฒนำระบบ SIS ในด้ำนของ
งำนบุคลำกร
- ทดสอบระบบ

4

ระยะเวลำดำเนินงำน
1-10 มกรำคม 2561
10-20 มกรำคม
2561
21 มกรำคม
-

สถำนที่

ผู้รับผิดชอบ

ห้องประชุม
สพป.นรำธิวำส
เขต 2

งำน ICT
กลุ่มนโยบำย
และแผน
สพป.นรำธิวำส
เขต 2

31 มีนำคม 2561

ดำเนินงำนตำมกิจกรรมของโครงกำร
1-30 เมษำยน 2561
- จัดประชุมพัฒนำบุคลำกร
5
ระดับโรงเรียน
30 กันยำยน 2561
ติดตำมผล และสรุปผล รำยงำน
ดำเนินงำน

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ใช้งบประมำณ 45,870 บำท จำกแผนงำน พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน ผลผลิต ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
ที่

1

กิจกรรม/รำยกำร

ค่ำ
ตอบแทน

เงินงบประมำณ
ค่ำ
ค่ำวัสดุ
ใช้สอย

รวม

พัฒนำและเขียนโปรแกรมระบบสนับสนุนข้อมูล
สำรสนเทศของสถำนศึกษำ (SIS) ในส่วนของงำน
บุคลำกร และงำนกิจกรรม จัดประชุมคณะทำงำน
จำนวน 5 วัน
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(10 คน x 30 บำท x 10 มื้อ)
-ค่ำอำหำรกลำงวัน (10 คน x 80 บำท x 5 มื้อ)

-

3,000

-

3,000

-

4,000

-

4,000

รวมงบประมำณ

-

7,000

-

7,000

๙๙

ที่

กิจกรรม/รำยกำร

2

พัฒนำครู (Webmaster) ที่ทำหน้ำที่ดูแลระบบ
โปรแกรมระบบสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ (SIS) จำนวน 2 วัน
-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(127 คน x 30 บำท x 4 มื้อ)
-ค่ำอำหำรกลำงวัน (127 คน x 70 บำท x 2 มื้อ)
-ค่ำวัสดุ และเอกสำรประกอบกำรอบรมฯ
รวมงบประมำณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่ำ
ตอบแทน

เงินงบประมำณ
ค่ำ
ค่ำวัสดุ
ใช้สอย

-

รวม

-

15,240

15,240

-

17,780
17,780
6,350 6,350
33,020 6,350 45,870
39,52 6,35 48,870
0
0

(สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบสนับสนุนข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
-โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีเว็บไซต์ ในกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร

วิธีกำรประเมิน
กำรทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ

กำรตรวจสอบ

แบบรำยงำน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีระบบเว็บไซต์และฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่
เป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน เพื่อเพิ่มประประสิทธิภำพในกำรค้นหำข้อมูลและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ต่ำงๆ ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐

โครงการ

ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากรศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแผนปฏิบัติการประจาปี
พ.ศ. 2561 และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สนองกลยุทธ์
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. น.ส.อรสา อาลี
๒. น.ส.สุไรย๊ะ บันดาร์
๒. นายสุรินทร์ อาแว
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม – กันยายน ๒๕๖1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖
ก ำหนดให้ ส่ ว นรำชกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร 4 ปี และจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ใ นแต่ ล ะ
ปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรบริหำรงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม ประเมินผล
และรำยงำนผลอย่ำงถูกต้องรวดเร็วและตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
จะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรกำหนดทิศทำงหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคตขององค์กร เน้น
กระบวนกำรและจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนำคต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพสูงสุด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จะต้องทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยเหนือทุกระดับ
ด้วยเหตุผลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จึงจัดทำ
โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี และกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อทบทวนแผนพัฒนำกรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ
๒.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ
ควำมต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน
๒.2 เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยทุกระดับสู่กำรปฏิบัติ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๓.๑.๑ แผนปฏิบัติกำรประจำปี จำนวน 1๕๐ เล่ม
๓.๑.๑ แผนพัฒนำกรศึกษำขั้นพื้นฐำนฉบับปรับปรุม จำนวน 150 เล่ม

๑๐๑
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๓.๒.๑ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ มีแผนพัฒนำกรศึกษำขั้ น
พื้นฐำน และแผนปฏิบัติกำรประจำปี เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตรงตำมสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรศักยภำพของหน่วยงำน และสำมำรถ
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๔. กิจกรรม การดาเนินงานและสถานที่ดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและการดาเนินงาน
๑. ประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำร เพื่อ
กำหนดแนวทำงกำรจัดทำแผน
๒. ประชุมปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
๓. ประชุมชี้แจงนโยบำยแก่บุคลำกรใน
สังกัด
๔. นำเสนอแผนปฏิบัติกำร เพื่อขอควำม
เห็นชอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (กศจ.)
๕. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ
และสำธำรณชน
๖. บริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
๗. สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
๘. ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำร

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกรำคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์

มกรำคม – กุมภำพันธ์
2561

น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์

กุมภำพันธ์ 2561

น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์
น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์
น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์
น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์
น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์

ไตรมำสละ 1 ครั้ง

น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์

สถานที่
ห้องประชุม
สพป.นธ. ๒
โรงแรมหำดใหญ่
พำรำได ฯ
สพป.นรำธิวำส
เขต ๒

๑๐๒
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๕,๔๑๐ บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รำยกำร
ตอบแทน

เงินงบประมำณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมำณ

รวม

กิจกรรมที่ ๑ ประชุม
คณะกรรมกำรอำนวยกำร และ

คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำร
๑ วัน จำนวน ๒๒ คน
๑.๑ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่อง
ดื่ม จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๐
บำท จำนวน ๒๒ คน เป็นเงิน
๑.๒ ค่ำอำหำรกลำงวันจำนวน
๑ มื้อ ๆ ละ 70 บำท จำนวน
๒๒ คน เป็นเงิน
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิง

-

1,320

-

1,320

-

1,320

-

1,540

-

1,540

-

1,540

12,000

-

12,000

-

12,000

30,000
12,750

-

-

-

30,000
5,000
10,800
12,750

-

30,000
5,000
10,800
12,750

24,000

-

24,000

-

24,000

48,000

-

48,000

-

48,000

20,000

-

20,000

-

20,000

10,000

-

10,000

ปฏิบัติกำรทบทวน
แผนพัฒนำ และจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
๒.๑ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่อง
ดื่ม จำนวน 6 มื้อ ๆ ละ 50
บำท จำนวน 40 คน เป็นเงิน
๒.๒ ค่ำอำหำรกลำงวัน
จำนวน 3 มื้อ ๆ ละ 250 บำท
จำนวน 40 คน เป็นเงิน
2.3 ค่ำวัสดุ
2.4 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
10,800
2.5 ค่ำถ่ำยเอกสำรและค่ำจัด
ทำรูปเล่มแผนพัฒนำ ฯ จำนวน
150 เล่ม เล่ม ละ 85
บำท เป็นเงิน
- ค่ำอำหำรเย็น
ดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ 300
บำท จำนวน 40 คน เป็นเงิน
- ค่ำที่พัก จำนวน 2 คืน ๆ ละ
600บำท จำนวน 40 คน เป็น
เงิน
- ค่ำพำหนะ จำนวน 40 คน ๆ
ละ 500 บำท จำนวน เป็นเงิน
- ค่ำพำหนะและค่ำที่พัก
วิทยกร เป็นเงิน
รวมงบประมาณ
10,800

(ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)

5,000

5,000

159,610

-

- 175,410

๑๐๓
๖. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
- สพป.นรำธิวำส เขต ๒ มีแผนพัฒนำ ฯ แผนปฏิบัติ กำรสังเกตและ
กำรประจำปี ที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนที่ สอบถำม
เกี่ยวข้องทุกระดับ
- สพป.นรำธิวำส เขต ๒ สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยทุก
ระดับสู่กำรปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถำม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ มีแผนพัฒนำ ฯ แผนปฏิบัติกำรประจำปี
ที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ ทำให้สำมำรถจั ด ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจั ดกำรศึกษำทุกระดับ ที่สอดคล้องกับนโยบำยของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

๑๐๔
โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์
สนองกลยุทธ์
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

การรายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สพฐ. ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6
สพป.นธ.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 6
โครงการใหม่
๑. น.ส.อรสา อาลี
๒. นางณัฐชยา ทองรมย์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
---------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ก ำหนดให้ มี ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ท ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำและ
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึก ษำมีอ ำนำจหน้ ำที่ ในกำรบริ ห ำรและกำรจัด กำรศึก ษำและพั ฒ นำสำระของหลั กสู ตรกำรศึ กษำให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน กำร
พัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ รับผิดชอบใน
กำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
ตั้ ง แต่ ปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ น ต้ น มำ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
ซึ่งเป็น องค์กรหลักในกำรจัดส่ งเสริ มและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ทำหน้ำที่กำกับ ประสำน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นหน่วย
ปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับนโยบำยของ สพฐ. และเพื่อนำข้อมูลมำใช้ในกำร
วำงแผนกำรบริหำรจัดกำร และปรับปรุงนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เหมำะสม
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สพฐ. ดำเนินงำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยตำมกลยุทธ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินกำรติดตำมกลยุทธ์ตำมเป้ำหมำย
ของ สพฐ. ที่ได้วำงไว้
ทั้งนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ยังต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ต่อผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ตรวจรำชกำร และเผยแพร่ต่อสำธำรณชนให้รับทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนและเพื่อให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ นำผลกำรดำเนินงำนไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
พัฒนำแผนกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
ด้วยเหตุผลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จึงได้
จัดทำโครงกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจัดกำรศึกษำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ขึ้นเพื่อเตรียมกำรรองรับกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังกล่ำว ต่อไป

๑๐๕
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อจัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจัดกำรศึกษำประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ และ
๒๕๖๑ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒
๒.๒. เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจัดกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ตรวจ
รำชกำร และเผยแพร่สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒.๓. เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนของ สพป. เปรีย บเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้และเป็น
ฐำนข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำและกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป
๒.๔. เพื่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ มีหนังสือรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนประจำปีที่ถูกต้องและเป็นภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน
๓. เป้าหมาย
๓.๑. เชิงปริมำณ
๓.๑.๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะทำงำนเพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐ โดย
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง ๒ วัน
๓.๑.๒. จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจัดกำรศึกษำประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จำนวน ๓๐๐ เล่ม
๓.๑.๓. จัดประชุมคณะทำงำนเพื่อเตรียมกำรรองรับกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์
ของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ มีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน
๓.๑.๔. ประชุมรับกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ตัวชี้วัดจำกคณะกรรมกำรจำก
สพฐ. จำนวน ๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน
๓.๑.๓. จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๑ ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จำนวน ๕๐ เล่ม
๓.๒. เชิงคุณภำพ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมกลยุทธ์ของ สพฐ. และตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เพื่อรองรับกำรตรวจ
ติดตำมจำกคณะกรรมกำรจำก สพฐ. และผู้ตรวจรำชกำรที่มีคุณภำพ
๒. สพป. ได้ทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดและใช้เป็น
หลักฐำนข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำและจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป
๔. งบประมาณ

๑๒๘,๖๐๐ บาท

๑๐๖
๕. กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะทำงำนเพื่อสรุปผล
กำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี ๒๕๖๐ โดยมี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
ประชุม จำนวน ๓๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง ๒
วัน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มจำนวน
๓๐ คน ๆ ละ ๔ มื้อ ๆ ละ ๓๐ บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน ๓๐ คน มื้อ
ละ ๗๐ บำท/คน จำนวน ๒ มื้อ

รวมงบประมาณที่เสนอขอ

๑.๒ ค่ำจ้ำงจัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ขนำด A
๕ ปกอำร์ตมัน ๔ สี จำนวน ๓๐๐ เล่ม ๆ ละ
๓๒๖ บำท
๑.๓ ประชุมเตรียมกำร/รับกำรตรวจติดตำมผล
กำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์จำกคณะกรรมกำรจำก
สพฐ. จำนวน ๒ วัน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มจำนวน
๕๐ คน ๆ ละ ๔ มื้อ ๆ ละ ๓๐ บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน ๕๐ คน มื้อ
ละ ๗๐ บำท/คน จำนวน ๒ มื้อ
๑.๔ ค่ำจ้ำงจัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ ของ สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๑

๙๗,๘๐๐ บำท

รวม

๑๒๘,๖๐๐ บำท

๓,๖๐๐ บำท
๔,๒๐๐ บำท

๖,๐๐๐ บำท
๗,๐๐๐ บำท
๑๐,๐๐๐ บำท

หมำยเหตุ : ๑. ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร
6. ผลผลิต
๑. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐๐ เล่ม
๒. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐ เล่ม

๑๐๗
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม กล
ยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ที่มีข้อมูลเพียงพอสำหรั บกำรรองรับกำรตรวจติดตำมจำก
คณะกรรมกำรจำก สพฐ.
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกำนรำธิวำส เขต ๒ มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๐ ทำให้ทรำบถึงข้อมูลผลกำรดำเนินงำนในปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยควำมสำเร็จที่
กำหนดและใช้เป็นหลักฐำนข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำและกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในปี
ต่อไป
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์
- ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถรับทรำบปัญหำกำรดำเนินงำนโครงกำรเพื่อนำไปปรับปรุงได้
ในครั้งต่อไป

ภาคผนวก

๑๐๙

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒
ที่ 485/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
……………………………………………………..
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖
กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีในแต่ละปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย และเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรบริหำรงบประมำณ
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลอย่ำงถูกต้องรวดเร็วและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรกำหนด
ทิศทำงหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคตขององค์กร เน้นกระบวนกำรและจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือ
องค์ ก รมุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนำคต ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรขององค์ ก รมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จะต้องทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณ กำรทบ
ททวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมทั้งกำร จัดทำ
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เพื่อให้กำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรจัดทำแผนดังกล่ำว
ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
มีหน้ำที่ควบคุมกำกับดูแลให้คำปรึกษำ เสนอแนะและแก้ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนกำหนดแนวทำงในกำร
ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ประกอบด้วย
๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
2. รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน
รองประธำนกรรมกำร
3. น.ส.อรสำ อำลี
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
5. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปี
มีห น้ ำ ที่ ใ นกำรทบทวนแผนพั ฒ นำกำรศึ กษำขั้ น พื้ น ฐำน ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ร ำยละเอี ย ดนโยบำยและ
งบประมำณ ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรม ประกอบกำร
จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี ประกอบด้วย
๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
/3. ประธำนศูนย์เครือข่ำย …

๑๑๐
๓. ประธำนศูนย์เครือข่ำยอำเภอ/ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยสว่ำง ชินพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่
กรรมกำร
5. นำยปลำยฟ้ำ อมรรัตกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจือแร
กรรมกำร
6. น.ส.ลัดำวัลย์ มำวัดสำเระ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเกำะสวำด
กรรมกำร
7. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
8 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
กรรมกำร
9. หัวหน้ำงำนทุกงำน
กรรมกำร
10. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูชว่ ย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
11. นำงนัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
12. นำงไอนี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
13. นำงชื่นนภำ รัตนสกุล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
14. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
15. นำงสุภลัคน์ เหวรมำ
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
กรรมกำร
16. น.ส.นูรีซัน สำมำนุง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
17. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
18. นำยมำรูดิง เส๊ะ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
19. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
20. นำยบัณฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
21. น.ส.ปักษธร บุญจุน
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
22. พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
23. น.ส.อรสำ อำลี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
24. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
25. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และพิจำรณำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปี
มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนฉ และพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมตำมร่ำง
แผนปฏิบัติกำรประจำปี ประกอบด้วย
๑. ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. ประธำนศูนย์เครือข่ำยอำเภอ/ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
กรรมกำร
๔. นำยสว่ำง ชินพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศำลำใหม่
กรรมกำร
5. นำยปลำยฟ้ำ อมรรัตกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจือแร
กรรมกำร
6. น.ส.ลัดำวัลย์ มำวัดสำเระ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเกำะสวำด
กรรมกำร
7. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
8 ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
กรรมกำร
9. หัวหน้ำงำนทุกงำน
กรรมกำร
/10. น.ส.ศิริพันธ์ …

๑๑๑
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูชว่ ย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงนัฐชยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงไอนี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงชื่นนภำ รัตนสกุล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
นำงสุภลัคน์ เหวรมำ
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
กรรมกำร
น.ส.นูรีซัน สำมำนุง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
นำยมำรูดิง เส๊ะ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
นำยบัณฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
น.ส.ปักษธร บุญจุน
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
น.ส.อรสำ อำลี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๔. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์
มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม ประกอบด้วย
๑. น.ส.อรสำ อำลี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศิริพันธ์ บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงณัฐยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำงไอนี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
5. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
6. นำยมำรูดิง เส๊ะ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
7. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
8. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
9. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำรและรูปเล่ม
มีหน้ำที่ในกำรรวบรวม สรุป และจัดทำรูปเล่มของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61
ประกอบด้วย
1. น.ส.อรสำ อำลี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
3. นำงณัฐยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำงไอนี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
5. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
กรรมกำร
6. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
/7. นำยมำรูดิง …

๑๑๒
7. นำยมำรูดิง เส๊ะ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
8. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
9 น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ
มีหน้ำทีใ่ นกำรตรวจรำยงำนเดินทำง จัดซื้อวัสดุ และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรเพื่ประกอบกำร
ล้ำงหนี้ ประกอบด้วย
๑. นำงเนตรภิศ เลิศเดชำนนท์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. น.ส.ชื่นนภำ รัตนสกล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงสุภลัคน์ เหววรมำ
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
กรรมกำร
4. น.ส.มำเรียม เจ๊ะมูซอ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
5. นำงอรุชำ ทองบุญเรือง
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
6. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต ๒ ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ ประกอบด้วย
๑. นำงรัชนี มณีรัตนโชติ
นักจัดำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยขวัญชัย สมสิน
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3. นำยบัญฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
4. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวำคม 2560

