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ค ำน ำ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ในปีงบประมำณ  2563 ตำมภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยใช้กลยุทธ์  เป้ำหมำย  ตัวช้ีวัด
และนโยบำยที่สอดคล้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  จำกกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2563 ที่ผ่ำนมำ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  
เขต  2   จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 เพื่อรำยงำนผลกำรจัด
กำรศึกษำ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตลอดจนเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำ  อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่ำง  ๆ  ในอันที่ จะน ำไปปรับปรุง
พัฒนำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน
ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  ท ำให้เอกสำรฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  และหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ที่สนใจและน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
กำรศึกษำ  ต่อไป

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
มกรำคม  2563
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจหลักที่ส ำคัญ คือจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่  
5  อ ำเภอของจังหวัดนรำธิวำส  ได้แก่  อ ำเภอตำกใบ  อ ำเภอสุไหงโก-ลก  อ ำเภอแว้ง  อ ำเภอสุไหงปำดี  
และอ ำเภอสุคิริน โดยจัดกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ ดังนี้

1. จัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
2. จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้นซึ่งเป็นกำรศึกษำภำคบังคับให้เด็กไทยทุกคน

สภำพภูมิศำสตร์

ที่ ต้ั ง :ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำร ศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ต้ังอยู่  38/4หมู่  3 
ต ำบล ปำเสมสั อ ำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนรำธิวำส  ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์  1,115
กิโลเมตร  และทำงรถไฟ  1,116  กิโลเมตร   และห่ำงจำกพรมแดนประเทศมำเลเซีย  1  กิโลเมตร

ภูมิประเทศ : พื้นที่ประมำณ  2  ใน  3  เป็นป่ำและภูเขำ  ซึ่งมีภูเขำหนำแน่นแถบทิศตะวันตก
เฉียงใต้จดเทือกเขำสันกำลำคีร ี ซึ่งเป็นแนวสันพรมแดนไทย – มำเลเซีย  ลักษณะของพื้นที่มีควำมลำดเอียง
จำกทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก  พื้นที่รำบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณติดกับอ่ำวไทย  โดยเฉพำะอ ำเภอตำกใบ  
และมีที่รำบลุ่มบริเวณแม่น้ ำ 2 สำย คือ แม่น้ ำสุไหงโก-ลก และแม่น้ ำตำกใบมีพื้นที่พรุประมำณ 200,000  ไร่

ภูมิอำกำศ :  เป็นแบบมรสุมเขตรอ้น  แบ่งฤดูกำลออกเป็น  2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝน  ซึ่งจะมีฝนตก
ชุกในช่วงเดือนพฤศจิกำยน – มกรำคม  และฤดูร้อน  ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – เมษำยน

สภำพสังคม  เศรษฐกิจ  กำรปกครอง

สภำพสังคม :ประชำกรส่วนใหญ่ร้อยละ  85  นับถือศำสนำอิสลำม กำรติดต่อสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน
ส่วนใหญ่ใช้ภำษำมลำยูท้องถ่ินและใช้ภำษำไทยในบำงส่วน

เศรษฐกิจ :  รำยได้ประชำกรส่วนใหญข้ึ่นอยู่กับผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร  และกำรค้ำ อำชีพหลัก  
คือ  กำรท ำสวนยำงพำรำ  กำรปลูกผลไม้  กำรท ำนำ  กำรท ำสวนมะพร้ำว  กำรประมง  และกำรเลี้ยงสัตว์

กำรปกครอง : ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2  เป็นหน่วยงำนกำร
บริหำรรำชกำรส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค  มีพื้นที่รับผิดชอบ  ใน  5 อ ำเภอ  ได้แก่  อ ำเภอตำกใบ 
อ ำเภอสุไหงโก-ลก  อ ำเภอแว้ง  อ ำเภอสุไหงปำดี  และ  อ ำเภอสุคิริน

บทน ำ
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2  มีกำรจัดกำรศึกษำหลำย
ระดับ  ท้ังระดับก่อนประถมศึกษำ  ระดับประถมศึกษำ  และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ตลอดจน
กำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนท่ีด้อยโอกำสอีกด้วย  ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน
ประชำชนในพื้นท่ีมีกำรต่ืนตัวทำงกำรศึกษำสูง  ชุมชนและองค์กรต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น  
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถ่ิน  ตลอดถึงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
สู่อำชีพของนักเรียน  ท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ  เป็นกำรเพิ่มศักยภำพ
ของนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ

ส ำหรับปัญหำอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ได้แก่  กำรขำดแคลนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  ควำมไม่มั่นใจในควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สืบเน่ืองมำจำกปัญหำสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดนรำธิวำส  อันมีผลกระทบต่อกำรจัด
กำรศึกษำ

จำกปัญหำอุปสรรคดังกล่ำว  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 
มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  โดยก ำหนดกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  2558 เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน  สอดคล้องกับ
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  ตำมเจตนำรมณ์
ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช  2542 ตลอดมำ

สภำพกำรจัดกำรศกึษำ
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ข้อมูลพื้นฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2

1.  ด้ำนปริมำณ
1.1. จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2

ผอ.สพป. จ ำนวน          1 คน
รอง  ผอ.สพป. จ ำนวน          - คน
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน         11 คน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค (2)  จ ำนวน        38 คน
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน         6       คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว     จ ำนวน         7       คน

รวม          จ ำนวน 63 คน

1.2.จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมอ ำเภอระดับช้ันและจ ำนวนครูปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียน
ในสังกัดจ ำนวน  117 โรง

ท่ี อ ำเภอ
จ ำนวน
โรงเรียน

จ ำนวนนักเรียน
จ ำนวน

ครู
ระดับก่อน

ประถมศึกษำ
ระดับ

ประถมศึกษำ

ระดับ
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น
รวม

1 ตำกใบ 31 1,668 6,447 449 8,564 662
2 แว้ง 27 1,360 4,874 198 6,432 486
3 สุไหงโก-ลก 13 934 3,869 392 5,195 361
4 สุไหงปำดี 31 1,162 4,567 176 5,905 471
5 สุคิริน 15 688 2,373 284 3,345 252

รวม 117 5,812 22,130 1,499 29,441 2,192
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ชั้น จ ำนวนห้องเรียน
จ ำนวนนักเรียน

ชำย หญิง รวม
อนุบำล   1
อนุบำล  2
อนุบำล  3

8
148
155

69
1,390
1,464

76
1,348
1,465

145
2,738
2,929

รวม 311 2,923 2,889 5,812
ประถมศึกษำปีที่  1
ประถมศึกษำปีที่  2
ประถมศึกษำปีที่  3
ประถมศึกษำปีที่  4
ประถมศึกษำปีที่  5
ประถมศึกษำปีที่  6

163
160
158
155
154
150

1,904
1,890
2,010
1,902
1,859
1,810

1,842
1,849
1,834
1,728
1,737
1,765

3,746
3,739
3,844
3,630
3,596
3,575

รวม 940 11,375 10,755 22,130
มัธยมศึกษำปีที่  1
มัธยมศึกษำปีที่  2
มัธยมศึกษำปีที่  3

23
22
21

296
238
213

279
274
199

575
512
412

รวม 66 747 752 1,499
รวมท้ังสิ้น 1,317 15,045 14,396 29,441

1.3. จ ำนวนห้องเรียนนักเรียนจ ำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ ปีกำรศึกษำ  2563
โรงเรียนในสังกัด 117 โรง

1.4.จ านวนนักเรียนจบการศึกษาโรงเรียนของรัฐบาล  ปีการศึกษา  
2562 และศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

ที่ ระดับช้ัน
นักเรียนภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2562

นักเรียน
ที่เรียนจบ

นักเรียน
ที่ศึกษำต่อ

อัตรำกำรเรียน
ต่อ(ร้อยละ)

1 ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 3,504 3,447 3,447 100.00
2 ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3 433 404 402 99.50

รวม 3,937 3,851 3,849 99.95

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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1.5 ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนนกัเรยีน  จ ำแนกรำยช้ัน  เพศ  ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563

ชั้น
จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 

2562
จ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ

2563 เพ่ิม-ลด
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

อนุบำล 1 61 62 123 69 76 145 22
อนุบำล 2 1,441 1,432 2,873 1,390 1,348 2,738 -135
อนุบำล 3 1,563 1,624 3,187 1,464 1,465 2,929 -258
รวมก่อนประถมศึกษำ 3,065 3,118 6,183 2,923 2,889 5,812 -371
ประถมศึกษำปีที่ 1 2,142 1,959 4,101 1,904 1,842 3,746 -355
ประถมศึกษำปีที่ 2 2,062 1,874 3,936 1,890 1,849 3,739 -197
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,938 1,768 3,706 2,010 1,834 3,844 138
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,912 1,755 3,667 1,902 1,728 3,630 -37
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,884 1,794 3,678 1,859 1,737 3,596 -82
ประถมศึกษำปีที่ 6 1,815 1,727 3,542 1,810 1,765 3,575 33
รวมประถมศึกษำ 11,735 10,877 22,630 22,630 11,375 10,755 -500

มัธยมศึกษำปีที่ 1 316 294 610 296 279 575 -35
มัธยมศึกษำปีที่ 2 231 242 473 238 274 512 39
มัธยมศึกษำปีที่ 3 219 224 443 213 199 412 -31
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 766 760 1,526 747 752 1,499 -27
รวมทั้งสิ้น 15,584 14,755 30,339 15,045 14,396 29,441 ลดลง 898    

หมำยเหตุ :  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  30  ม.ิย.  2563

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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2.  ด้ำนคุณภำพ
2.1.  ค่ำร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3                   

ปีกำรศึกษำ  2562

วิชำ
ปีกำรศึกษำ/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (NT) 2562

ร้อยละคะแนนค่ำเฉลี่ย

ด้ำนคณิตศำสตร์ 30.08
ด้ำนภำษำไทย 29.65

รวม/เฉลี่ย 29.86

แผนภูมิแสดงค่ำคะแนนกำรทดสอบ NT

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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หน้าที่ 9

รำยวิชำคณิตศำสตร์

รำยวิชำภำษำไทย

27.4 30.08

ค ำอธิบำย



2.2.  กำรเปรียบเทียบค่ำร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  
ปีกำรศึกษำ  2561 – 2562

วิชำ

ปีกำรศึกษำ/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (O-NET)
ปี 2561 ปี 2562 เปรียบเทียบร้อยละคะแนน

ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละคะแนนค่ำเฉลี่ย ร้อยละคะแนนค่ำเฉลี่ย

ภำษำไทย 41.42 35.64 -5.78
คณิตศำสตร์ 25.32 23.72 -3.18
วิทยำศำสตร์ 31.34 28.01 -1.60
ภำษำอังกฤษ 30.51 27.33 -3.33
รวม/เฉลี่ย 32.15 28.68 -3.47

41.42
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แผน ูม เ  ี บเ ี บ ะแนนผล O-NET  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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2.3.  กำรเปรียบเทียบค่ำร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ  2561 – 2562

วิชำ

ปีกำรศึกษำ/ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (ONET)
ปี 2561 ปี 2562

เปรียบเทียบร้อยละ
คะแนนค่ำเฉลี่ย

ร้อยละคะแนน
ค่ำเฉลี่ย

ร้อยละคะแนนค่ำเฉลี่ย

ภำษำไทย 39.05 41.01 1.96
คณิตศำสตร์ 25.88 18.68 0.54
วิทยำศำสตร์ 21.61 26.85 -2.93
ภำษำอังกฤษ 29.24 26.42 -2.39

รวม/เฉลี่ย 28.95 28.24 -0.71

39.05
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แผน ูม เ  ี บเ ี บ ะแนนผล O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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2.4. จ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคันชั้นประถมศึกษำปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ปี
กำรศึกษำ 2562

ระดับช้ันกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ

2562
คิดเป็นร้อยละ

อนุบำล 1 - -
อนุบำล 2 - -
อนุบำล 3 - -
ช้ันประถมศึกษำปีที่  1 - -
ช้ันประถมศึกษำปีที่  2 - -
ช้ันประถมศึกษำปีที่  3 - -
ช้ันประถมศึกษำปีที่  4 - -
ช้ันประถมศึกษำปีที่  5 - -
ช้ันประถมศึกษำปีที่  6 - -
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1 - -
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2 - -
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3 - -

รวมเฉลี่ย 0 0.00

 า เบ  จ่า  บ  ะมา   ะจ า   บ  ะมา   พ. .   63
  าน   านเข พืน้ ี่ า   ึ า  ะถม ึ  าน าธ  า   เข    

ท่ี ประเภทรำยจ่ำย จ ำนวนเงินท่ีเบิกจ่ำย หมำยเหตุ
1 งบบุคลำกร 128,926,174.40 ไม่รวมเงินเดือนข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ
2 งบด ำเนินงำน 121,316,632.57
3 งบลงทุน 41,763,460
4 งบเงินอุดหนุน 118,301,642

รวม 410,307,908.97

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2
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ผลกำรตดิตำมและประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน
ของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำตำมตวัชี้วัดแผนปฏิบตัิรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำนส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำนรำธิวำส  เขต  2

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี/้ประเด็นกำรพิจำรณำ
ระดับ

คุณภำพ
ค ำอธิบำย

ระดับคุณภำพ
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคงของมนุษย ์และของชำติ 4.00 ดีมำก
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ - ไม่ประเมิน
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 2.75 ดี
นโยบำยที่ 4  กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคณุภำพมีมำตรฐำน
และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ

4.20 ดีมำก

นโยบำยที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม
นโยบำยที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศกึษำ 3.00 ดี

คะแนนเฉลี่ยรวม  6  นโยบำย 3.44 ดีมำก

ผลกำรตดิตำมและประเมินผลกำรบรหิำรจัดกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำนของส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ(พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ
ระดับ

คุณภำพ

ค ำอธิบำย
ระดับ

คุณภำพ
มำตรฐำนที่ 1 กำรบิหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 4 ดีมำก
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 3 ดี
มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำ 4 ดีมำก

คะแนนรวมของภำพรวม 3 มำตรฐำน 4 ดีมำก

ผลคะแนนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร                            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2

สพท.
กำรประเมิน

องค์ประกอบที่ 1
ประเมินผู้บริหำร คะแนน ร้อยละ ระดับ

สพป.นรำธิวำส  เขต 2 4.42410 4.64706 4.61362 92.27 ระดับคุณภำพ

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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กำรขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2  ได้น ำกลยุทธ์  เป้ำหมำย  และ

แนวนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์   
พันธกิจ  เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส  เขต  2   ในปีงบประมำณ  2563 ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ  พัฒนำคน มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ(Mission)

1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสรำ้งควำมมัน่คงของสถำบันหลกัของชำติ และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุข

2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเปน็เลิศทำงวิชำกำรเพื่อสรำ้งขีดควำมสำมำรถทำงควำมแข่งขัน
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

และพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้บรหิำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เปน็มืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส  ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำใหผู้้เรียนทุกคนได้รับบรกิำรทำงกำรศึกษำจน

จบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5.  จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรชัญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง
6. เพิ่มคุณภำพกำรบริหำรจดักำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำตำมหลกั

ธรรมำภิบำลและเสริมสรำ้งกำรมีสว่นร่วมภำคีเครอืข่ำยจำกทุกภำคส่วน
เป้ำประสงค์ (Goal) 

1.ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทำงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ  จิตอำสำ สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบ ด ำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่ำงสันติสุข

2.ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจน ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ เป็น
นักคิดนักพัฒนำพร้อมส ำหรับกำรใช้วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อกำรรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

3.ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

4.ผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้และจรรยำบรรณ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2

หน้าที่ 14



5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำให้เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำคเอกชน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมบริบทของพื้นท่ี น ำเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ

6. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำอย่ำงยั่งยืน

7. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรจำก
ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน ยึดหลักธรรมำภิบำลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

ค่ำนิยมองค์กร( SPECT)

กลยุทธ์ (Strategy)
1.  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
2.  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันสู่เวทีระดับนำนำชำติ
3.  พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำภำคบังคับ
5.  จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในกำร

บริหำรจัดกำรศึกษำ

************************************
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1. โครงกำรขับเคลื่อนสถำนศกึษำปลอดบหุรี่
ส ำหรับสถำนศึกษำต่ ำกว่ำระดบัอดุมศกึษำ  
วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนและขยำย
ผลกำรด ำเนินกำรสถำนศึกษำปลอดบุหร่ี
เป้ำหมำย

โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  117  
โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  
10,000  บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบ
บุหร่ี สร้ำงวัฒนธรรมด้ำนสุขภำพ ติดป้ำยห้ำม
สูบบุหร่ีในสถำนศึกษำ และยังมีกำรจัด
กิจกรรมประกวดสถำนศึกษำปลอดบุหร่ี
ต้นแบบ โดยผลลัพธ์ท่ีได้รับจำกโครงกำรคือ
สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัด  จ ำนวน  117
โรงเรียน เป็นสถำนศึกษำท่ีปลอดจำกกำรสูบ
บุหร่ี และผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้แก่นักเรียน โดยกำรไม่
สูบบุหรี่ในสถำนศึกษำ
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-
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2. โครงกำรชุมนมุลูกเสือชำยแดนใต้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเช่ือมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงลูกเสือ-

เนตรนำรีและผู้บังคับบญัชำลกูเสือในจังหวัดชำยแดน
ใต้

2. เพื่อปลูกฝังให้เยำวชนมีควำมรักชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์

3. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนำรไีด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ 
เป้ำหมำย

ลูกเสือ – เนตรนำรี ทุกโรงเรียนในสังกดั 
จ ำนวน  117   โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน   
413,595 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนในสังกัดทั้ ง 
จ ำนวน  117 โรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมชุมนุมลูก
เสือ - เนตรนำรี  โดยให้จัดรวมกันเป็นเครือข่ำย
โรงเรียน  ท ำให้ลูกเสือ-เนตรนำรีและผู้บังคับบัญชำ
ทั้ง 117 โรงเรียน  มีระเบียบวินัยมีควำมเสียสละมี
ควำมรักในหมู่คณะ มีจิตอำสำ ช่วยเหลือผู้อื่นทุก
เมื่อเห็นควำมส ำคัญส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือ
ปัญหำอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ
- กำรจัดควรจัดหมุนเวียนกันเพื่อใหบุ้คลำกร

ทำงลูกเสือได้เข้ำไปมสี่วนร่วมและช่วยเหลือเพื่อควำม
ถูกต้องชัดเจนย่ิงข้ึน
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3.โครงกำรอบรมลูกเสอืตำ้นภยัยำเสพตดิประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ เ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวข้องกับยำเสพติดกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ภัยคุกคำมทำงเพศ กำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรและกำรล่อลวงทำงโซเซียล
เป้ำหมำย

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 -3 ของโรงเรียนขยำย
โอกำสในสังกัด  จ ำนวน  18 โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  90,000   บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ได้มี กำรด ำ เนินกำรจั ดอบรมโดยบูรณำกำร
สอดแทรกควำมรู้เรื่องยำเสพติดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรมนอกเวลำเรียน เพื่อให้ควำมรู้และพัฒนำทักษะต่ำง 
ๆ ผู้ผ่ำนกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับยำเสพติด
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
2019 ภัยคุกคำมทำงเพศ กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
กำรล่อลวงทำงโซเซยีล และสถำนศึกษำมีเครือข่ำยและกลไก
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ

ปัญหำอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-
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4. โครงกำรส่งเสรมิควำมสัมพันธ์ในโรงเรียนกับชุมชนใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสรำ้งควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนชุมชนและโรงเรยีน
2. เพื่อให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ และชุมชนมีส่วน

ร่วมในกำรจัดกิจกรรมใหส้อดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ด้ำนกำรศึกษำวัฒนธรรม ประเพณีระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน
เป้ำหมำย

โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  117  โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  1,770,000  บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 117  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ ร่วมกับผู้ปกครอง/ชุมชนในพื้นที่  เช่น กำรจัดกิจกรรม
ทำงศำสนำกำรกวนอำซูรอ  

2. ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  สร้ำง
ควำมภำคภูมิใจเช่ือมั่น ศรัทธำในกำรบริหำรจดักำรศึกษำของ
โรงเรียน

2. เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงโรงเรียนนักเรยีนและ
ชุมชน
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

- ให้แจ้งโรงเรียนประเมินควำมพงึพอใจในกำรจดักิจกรรม
และข้อเสนอแนะจำกชุมชนเพื่อพัฒนำกจิกรรมในปตี่อไป
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กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำง    

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่เวทีระดับนำนำชำติ

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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หน้าที่ 21



5. โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ 
TO BE NUMBER  ONE ในสถำนศึกษำ

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ให้สถำนศึกษำในสังกัดจดัต้ังชมรม TO 

BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำเพื่อสร้ำงกระแสค่ำนิยม
และสร้ำงเสรมิภูมิคุ้มกันทำงจิตใจในกลุ่มเยำวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยำเสพติด
เป้ำหมำย

ครูผู้รับผิดชอบโครงกำร   จ ำนวน  117  คน  
(โรงเรียนในสังกดัโรงเรยีนละ 1 คน)
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  25,000 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2  ได้มีกำรจัดกิจกรรมอบรมครูผูร้ับผิดชอบ
ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE  
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  ท ำให้มีครูแกนน ำ TO BE 
NUMBER ONE ในสถำนศึกษำครบทุกโรงเรยีนและสร้ำง
กระแสค่ำนิยมและสรำ้งเสรมิภูมิคุ้มกันในนักเรียนในสังกัด
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

- ให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมหลัง
กำรประชุมช้ีแจง

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคณุภำพผูเ้รียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพือ่สร้ำง                                 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่เวทีระดบันำนำชำติ



6. โครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 69 
ระดับภำคใต้ ประจ ำปี 2562

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรยีน ครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้พัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
วิชำกำร กำรแสดงและทักษะด้ำนอำชีพ

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรยีน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนเป็นเลิศในด้ำนวิชำกำร 
กำรแสดง และทักษะด้ำนอำชีพ
เป้ำหมำย

ครู นักเรียนในสังกัด  จ ำนวน  117  โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  600,000 บำท

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2

หน้าที่ 23

ผลกำรด ำเนินงำน
1. สพป. นรำธิวำส เขต 2 ได้น ำครู  นักเรียนในสังกัด  เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดงำน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคใต้ ณ  จังหวัดนครศรีธรรมรำช
2. บุคลำกรในโรงเรียน หน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้น ำหลักกำรแนวคิดท่ีได้รับจำกกำร

จัดงำนไปประยุกต์ใช้เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
3. เป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน น ำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจของบุคลำกรใน

โรงเรียน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ปัญหำอุปสรรค

1. ระยะทำงในกำรเดินทำงของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมกังวลในเรื่องควำมไม่
ปลอดภัยของกำรเดินทำงเน่ืองจำกอยู่ไกลจำกสถำนท่ีจัดโครงกำร 

2. โรงเรียนต้องใช้งบประมำณจ ำนวนมำก ในกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันซึ่ง
เป็นปัญหำกับโรงเรียนขนำดเล็ก มีงบประมำณน้อย
ข้อเสนอแนะ

ควรจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับจังหวัดเพื่อหำตัวแทนไปแข่งขันในระดับภำค
เป็นกำรประหยัดงบประมำณในกำรเดินทำงและลดควำมเสี่ยงในหลำย ๆ ด้ำน



ผลกำรด ำเนินงำน
1. สพป.นรำธิวำส  เขต 2 ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันและจัดนิทรรศกำรวิชำกำรโดยให้เครอืข่ำยอ ำเภอ 

จ ำนวน  ๕  ศูนย์ ด ำเนินกำร
2. บุคลำกรโรงเรียน/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้น ำหลกักำรแนวคิดที่ได้รบัจำกกำรจัดงำนไปประยุกต์ใช้เพื่อวำง

แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมคุีณภำพ
3. สร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนน ำมำซึ่งควำมภำคภูมใิจของบคุลำกรในโรงเรยีนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. ชุมชนเห็นควำมส ำคัญและมีควำมตระหนักในกำรเข้ำมำมีสว่นร่วมส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

ตลอดจนเป็นกำรสรำ้งควำมเข้ำใจรว่มกนัในกำรจดักำรจดักำรศึกษำตำมแนวทำงกำรปฏิรูป กระบวนกำรเรยีนรู้
ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน
ปัญหำอุปสรรค

1. งบประมำณล่ำช้ำ
2. ระยะเวลำกระช้ันชิดท ำให้เตรียมกำรน้อย
3. สถำนที่จัดคับแคบไม่เอื้อต่อกำรด ำเนินกำร

เป้ำหมำย
ครู นักเรียนในสังกัด  จ ำนวน  117  โรงเรียน

งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  561,600  บำท

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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7. โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ควำมจริงท่ีถูกต้อง กิจกรรมมหกรรมวิชำกำรชำยแดนใต้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำนของล้นเกล้ำรชักำลที่ 6 ที่มีจุดมุ่งหมำยเพือ่ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเอำใจใส่

ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมที่จะเป็นพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพในอนำคต
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเทคโนโลยี วิชำชีพ ดนตรีนำฏศิลป์ 

ไทยศิลปะรู้คุณค่ำตัวเอง เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย รักและหวงแหนมรดกทำงวัฒนธรรมของไทย
3. เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงสรำ้งสรรค์เกดิกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้น ำมำต่อยอดกำรเรียนกำรสอนและพฒันำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์สูชุ่มชนและสังคม

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดสรรงบประมำณในไตรมำสที่ 1- 2



3. ผู้บริหำรโรงเรียนหรือครูรักษำรำชกำรแทน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเร่ืองกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงรอยเช่ือมต่อทำง
กำรศึกษำของเด็กปฐมวัยสู่ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1

4. ผู้บริหำรโรงเรียนสำมำรถน ำหลักกำรเรื่อง 
กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงรอยเช่ือมต่อทำงกำรศึกษำของเด็ก
ปฐมวัยสู่ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 น ำไปใช้ในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำและน ำลงสู่ห้องเรียนได้ดี
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

8. โครงกำรนิเทศบูรณำกำรและนิเทศสัญจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำคู่มือกำรนิเทศ และแผนปฏิบัติกำรนิเทศเพื่อใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียนในสงักัด
2. เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรโครงกำร นโยบำยของ  สพฐ. และ สพป.นรำธิวำส เขต 2
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผูบ้รหิำรครผูู้สอน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำร

จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อสรุปผลกำรนิเทศตำมเครือ่งมอืนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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ผลกำรด ำเนินงำน
1. สพป.นรำธิวำส  เขต 2 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำเร่ืองกำร

เรียนรู้เพื่อสร้ำงรอยเช่ือมต่อทำงกำรศึกษำของเด็กปฐมวัยสู่ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ณ  โรงแรม
เก็นต้ิง อ.สุไหงโก-ลก

2. ผู้บริหำรโรงเรียนหรือครูรักษำรำชกำรแทน ร้อยละ 100 เข้ำรับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงรอยเช่ือมต่อทำงกำรศึกษำของเด็กปฐมวัยสู่ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1

เป้ำหมำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน  117  โรงเรียน 

และ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นรำธิวำส เขต 2 
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  20,000  บำท



กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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9.  โครงกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสงักัด สพป.นรำธิวำส เขต 2

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลงัใจให้แกข้่ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สรำ้งคุณงำมควำมดี 
พัฒนำกำรศึกษำใน สพป.นรำธิวำส เขต 2  
เป้ำหมำย

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
เกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จ ำนวน  110  คน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  96,060  
บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

สพป.นรำธิวำส เขต 2 ได้จัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำท่ีเกษียณอำยุรำชกำร โดยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจท่ี
ดีข้ึน ได้รับกำรพัฒนำและยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่ง
สำมำรถใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขมำกข้ึน 
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและส่งเสรมิศักยภำพผูเ้รยีน ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ



วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ครูผู้สอนบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนดีเด่นใหป้รำกฎ
แก่สังคมทั่วไป

2. เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนให้ได้ตำม
มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิชำชีพ

3. เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลงัใจในกำรปฏิบัติงำนและ
มีผลงำนอันเป็นแบบอย่ำงทีด่ี 

4. เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน เพื่อร่วมงำน 
และสังคม
เป้ำหมำย

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ    ครูผู้สอน   ศึกษำนิเทศก์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกดั
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  7,850  บำท

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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10.  โครงกำรคดัเลือกรำงวัลเพือ่ให้ไดร้บักำรยกย่องเชิดชูเกียรต ิประจ ำปี 2563

ผลกำรด ำเนินงำน
1. ด ำเนินกำรคัดเลือกรำงวัลเพื่อได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ จ ำนวน  13  รำงวัล
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์และได้รับกำรยกย่อง

เชิดชูเกียรติท้ังในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพัฒนำตน พัฒนำงำนให้ได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและ
มำตรฐำนวิชำชีพ

3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและมีผลงำนอัน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีปรำกฏต่อสำธำรณะชน     
ปัญหำอุปสรรค

1. กำรประเมินบำงรำยกำรต้องใช้เวลำเพื่อลงไปประเมินยังสถำนศึกษำ
2. กรรมกำรมีน้อย

ข้อเสนอแนะ
- ให้มีกำรจัดรำงวัลต่ำง ๆ ไว้ในระดับเขตพื้นท่ี  เพื่อรองรับกำรประกวดประเมินเพื่อรับ

รำงวัลในระดับท่ีสูงข้ึน



11. โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพแก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำนรำธิวำส เขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนรูจ้ักกำร

ท ำงำนเป็นทีมมีควำมสำมคัคีคิดแก้ปญัหำร่วมกนัได้
2. เพื่อสร้ำงขวัญก ำลงัใจให้บคุลำกรในยำม

เจ็บป่วยหรือโอกำสต่ำงๆ
3. เพื่อแสดงถึงควำมห่วงใยในสุขภำพ

พลำนำมัยของบุคลำกรทุกคน
เป้ำหมำย

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสงักัด  จ ำนวน  85  คน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  - บำท (ไม่ใช้
งบประมำณ)
ผลกำรด ำเนินงำน

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 ได้จัดกิจกรรมออกก ำลงักำยทกุวันพุธ  
ท ำให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำทกุคน ได้ออกก ำลังกำย
และได้เล่นกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดสุขภำพ
พลำนำมัยที่แข็งแรง ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคภัยไข้
เจ็บ ต่ำง ๆ 

2. บุคลำกรในในส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2 ทุกคน ได้รู้จักกำร
ท ำงำนเป็นทีม  มีควำมรักสร้ำงควำมสำมคัคีคิด
แก้ปัญหำร่วมกันได้
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2

หน้าที่ 29



กลยุทธ์ที่ 4
สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำภำคบงัคบั

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2

หน้าที่ 30



12. โครงกำรโรงเรยีนคูข่นำนและศนูย์กำรศกึษำอสิลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักควำมรว่มมือระหว่ำงครผูู้สอนศำสนำโรงเรียนคู่ขนำนตำดีกำและศูนย์

กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด(ตำดีกำ)
2. เพื่อพัฒนำครผูู้สอนศำสนำในโรงเรยีนคู่ขนำนตำดกีำและศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด(ตำดกีำ) 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบแลกเปลีย่นเรยีนรู้ตำมหลกัสตูรอิสลำมพ.ศ. 2551
3. เพื่อศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนตำมหลกัสตูรอิสลำม พ.ศ. 2551  

โรงเรียนคู่ขนำนตำดีกำและศูนย์กำรศึกษำอิสลำมศึกษำประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ)
เป้ำหมำย

ครูผู้สอน/วิทยำกรอิสลำมศึกษำจ ำนวน 170 คน
โรงเรียนและศูนย์ฯ จ ำนวน  ๕๖  แห่ง

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำภำคบังคบั

งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  106,200   

บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1.ได้จัดกิจกรรมอบรมจัดท ำสื่อครผูู้สอน
อิสลำมศึกษำและกิจกรรมคัดเลอืกแนวปฏิบัติที่ดีด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

2. ครูผู้สอนอิสลำมศึกษำระหว่ำงโรงเรียน
คู่ขนำนตำดีกำและศูนย์ฯกำรศึกษำอิสลำมศึกษำ
ประจ ำมัสยิด(ตำดีกำ) ได้พัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอนและผลิตสื่ออิสลำมศึกษำรว่มกัน

3. ครูผู้สอนมีควำมสำมำรถในกำรผลิตสือ่
ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและมกีำร
ปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรอิสลำม พ.ศ .2551

ปัญหำอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-



13. โครงกำรประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินงำนกำร
ขอรับเงินอุดหนุนนกัเรยีนยำกจนพเิศษแบบมี
เงื่อนไข ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูที่รับผดิชอบแอดมินโรงเรยีนเกดิ

ควำมเข้ำใจต่อแนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบคัดกรอง
นักเรียนยำกจนในกำรขอรบัเงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐำน
นักเรียนยำกจน และเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไขภำคเรียนที่ 1ปีกำรศึกษำ 2563
เป้ำหมำย

สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรง  จ ำนวน  117  
โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  19,000 บำท

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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ผลกำรด ำเนินงำน
ได้จัดประชุมปฏิบัติกำรเพื่อ

ด ำเนินกำรขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถำนศึกษำในสังกัด 
จ ำนวน  117  โรงเรียน  มีกำรคัดกรอง
นักเรียนท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ในสถำนศึกษำ
เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี
เง่ือนไขกับ กสศ. ท้ังน้ีนักเรียนยำกจนได้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดทุกโรง
ในสังกัด
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-



14.โครงกำรนิเทศตดิตำมโรงเรียนน ำรอ่งพืน้ที่นวัตกรรมกำรศกึษำในสังกดักำรศกึษำใน
สังกัด สพป.นรำธิวำสเขต 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศติดตำมกำรจดักำรศึกษำโรงเรยีนน ำร่องพื้นที่นวัตกรรมในสังกดั สพป.นรำธิวำสเขต 2
2. เพื่อศึกษำรูปแบบกำรจดักำรศึกษำโรงเรียนน ำรอ่งพืน้ที่นวัตกรรมในสงักดั สพป.นรำธิวำส เขต 2
3. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผู้มีสว่นได้เสียในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรยีนนวัตกรรมฯ

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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เป้ำหมำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ศึกษำนิเทศก์  และข้ำรำชกำรครูในสังกัด  จ ำนวน  268  คน

งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน   455,000  บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
สพป.นรำธิวำส  เขต 2ได้จัดประชุมจัดท ำหลักสูตร พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำบูรณำ

กำรในโรงเรียนน ำร่อง ซึ่ง มีโรงเรียนน ำร่อง จ ำนวน  6โรงเรียนและโรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำม 
พรบ.พื้นท่ีนวัตกรรมพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นชุมชนเป็นฐำนยึดสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยมีเป้ำหมำยร่วมตำมวิสัยทัศน์ของจังหวัดนวัตกรรมกำรศึกษำสร้ำงควำม
เสมอภำคสู่พลเมืองรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

- ควรมีกำรขยำยผลโรงเรียนพื้นท่ีนวัตกรรมเป็นรุ่น เป็นรอบต่อไป



15. โครงกำรยกระดับกำรดแูลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรยีน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนจำกครูประจ ำช้ันอย่ำงทั่วถึงและสถำนศึกษำ
พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในสถำนศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ
เป้ำหมำย

นักเรียนในสังกัด สพป.นรำธิวำส  เขต 2 ทุก
โรงในสังกัด จ ำนวน 117 โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  จ ำนวน  
20,000   บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

สพป.นรำธิวำส  เขต 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมบำ้น
นักเรียน ส่งเสริมพัฒนำป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน
ตำมผลกำรคัดกรองนักเรียนด้ำนต่ำง  ทั้งสถำนศึกษำ
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนโดยมีวิธีกำร
เครื่องมือที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบกำรดูแล
ช่วย เหลื อนั ก เ รี ยน และมี ระบบ ข้อมูล ในกำร
ด ำเนินงำนประสำนควำมร่วมมือกับทุกเครือข่ำยทุก
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้ง ในและนอกสถำนศึกษำ
ปัญหำอุปสรรค

กิจกรรมกำรประกวดสถำนศึกษำดีเด่นด้ำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนยังมีสถำนศึกษำที่เข้ำรว่ม
ประกวดยังน้อยไม่เป็นไปตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนด
ข้อเสนอแนะ

ควรมีกำรวำงแผนประชำสมัพนัธ์ช้ีแจงในกำรเข้ำร่วม
ประกวดใหส้อดคลอ้งกับจ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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16. โครงกำรโรงเรยีนประชำรัฐ(ประจ ำพกันอน)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นโรงเรยีนในลักษณะโรงเรียนประจ ำ
2.เพื่อให้นักเรียนที่ยำกจนถูกทอดทิง้และได้รบัผลกระทบฯได้รบักำรศึกษำ 
3.เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำของนักเรยีนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

เป้ำหมำย
นักเรียนในสังกัด สพป.นรำธิวำส  เขต 2  

งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร  
จ ำนวน   1,905,655   บำท

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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ผลกำรด ำเนินงำน
1.ได้มีกำรจัดท่ีพักนอนให้กับนักเรียน  

จ ำนวน 4 โรงเรียน
2.ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ

ของนักเรียน จชต.
3.สร้ำงโอกำสให้กับนักเรียนใน จชต. 

ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงท ำให้
สำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ืองได้โดยไม่
มีผลกระทบ  
ปัญหำอุปสรรค

- นักเรียนเร่ิมเพิ่มมำกขึ้นจำกผลกำร
จัดกำรท่ีผู้ปกครองให้ควำมสนใจมำกข้ึนแต่ยัง
ขำดแคลนด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนท่ีและ
บุคลำกร
ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรจัดงบประมำณให้ทันต่อกำร
ขยำยตัวของนักเรียนประจ ำพักนอน



17. โครงกำรส่งเสรมิประสบกำรณอ์ำชีพของนกัเรยีนในโรงเรียนขยำยโอกำสใน จชต.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมทักษะด้ำนอำชีพให้กบันักเรยีนในโรงเรยีนขยำยโอกำสใน จชต.
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรยีนขยำยโอกำสในพื้นที่ จชต. มีรำยได้ระหว่ำงเรียน

เป้ำหมำย
นักเรียนในโรงเรยีนขยำยโอกำส  จ ำนวน  18  โรงเรียน

งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  183,700   บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
ได้จัดกิจกรรมสง่เสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนในโครงกำรได้จดัท ำช้ินงำนต่ำง ๆ  ตำมควำม

ถนัด  เช่น กำรเช่ือมเหล็กท ำที่แขวนไม้กวำด เป็นต้น โดยนักเรียนในโครงกำรโรงเรยีนประชำรัฐ จชต. จ ำนวน  
175 คน  มีทักษะด้ำนอำชีพและมีรำยได้ระหว่ำงเรยีน
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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18. โครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์อำชีพของนักเรียนในโครงกำรประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมทักษะด้ำนอำชีพให้กับนักเรียนประชำรัฐในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2. เพื่อให้นักเรียนในโครงกำรประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน

เป้ำหมำย
นักเรียนในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ  จชต. จ ำนวน  4  โรงเรียน

งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน 92,500 บำท

ผลกำรด ำเนินงำน
สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนในโครงกำรได้จัดท ำ

ช้ินงำนต่ำง ๆ ตำมควำมถนัด  ท ำให้นักเรียนในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ  จชต. มีทักษะด้ำน
อำชีพและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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19. โครงกำรพฒันำกำรเรยีนรูร้ะบบสอง
ภำษำ (ไทย-มลำยูถ่ิน)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรยีน

กำรสอนภำษำไทยโดยใช้ภำษำมลำยูเช่ือมโยงกำร
เรียนรู้

2. เพื่อให้โรงเรียนมีวัสดุสือ่กำรเรยีนกำร
สอนที่ใหม่และทันสมัย เหมำะสมกับระดับวัย  
เป้ำหมำย

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และครูปฐมวัย ในสังกัด 
สพป.นรำธิวำส  เขต 2  จ ำนวน  20  โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน  553,325   
บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1. กิจกรรมจดัสรรสือ่วัสดุเพื่อใช้ในกำรเรยีน
กำรสอนให้กับโรงเรยีนในสังกดัที่เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน  20 โรงเรียน  เพื่อน ำไปพัฒนำกำรเรียนรูใ้น
ช้ันเรียนท ำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย

2. ผู้ปกครองได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจจำก
กิจกรรมเสรมิสร้ำงควำมรูเ้กี่ยวกบัสุขภำพและ
พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย

3. ครูระดับปฐมวัยได้รับควำมรู้เสรมิสรำ้ง
กำรเช่ือมรอยต่อระดับปฐมวัยสู่ช้ันประถมศึกษำปทีี่ 1
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

- ให้มีกำรติดตำมกำรใช้สื่อเพื่อให้เกดิควำม
คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสดุ

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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กลยุทธ์ที่ 5
จัดกำรศึกษำเพือ่เสรมิสร้ำงคณุภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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20. โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 
โรงเรียน 1วัตกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงแรงกระตุ้นรณรงค์สรำ้ง

จิตส ำนึกในกำรลดปรมิำณขยะ
2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมของโรงเรียนในกำร

บริหำรจัดกำรขยะโรงเรียน
เป้ำหมำย

โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสงักัด  
จ ำนวน  29 โรงเรียน
งบประมำณด ำเนนิกำร

งบประมำณ   จ ำนวน  20,000 บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ได้มีกำรจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพฒันำคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรประกวด Best Practice
จำกโครงกำรนี้ท ำให้โรงเรยีนคุณภำพประจ ำต ำบลใน
สังกัด  จ ำนวน  29 โรงเรียน  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรด ำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

- ควรมีกำรจัดประกวดกิจกรรมเพือ่รณรงค์
ส่งเสริมและสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับนักเรียน

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพือ่เสริมสรำ้งคณุภำพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม



21. โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่สถำนศึกษำพรอ้มรับกำร
ประเมินเปน็ศนูย์กำรเรยีนรูต้ำมหลักปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพยีงด้ำนกำรศกึษำ 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถำนศึกษำพัฒนำเปน็ศูนย์กำร

เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ
เป้ำหมำย

สถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวน  3  โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน   
21,000   บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

โรง เรียนในสั งกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต 2 จ ำนวน  
3 โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ของหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน โดย
โรงเรียนสำมำรถพัฒนำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีแหล่งเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน
ภำยนอกได้
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

- ควรมีกำรขยำยผลสร้ำงเครอืข่ำยศูนย์เรยีนรู้
ให้กับสถำนศึกษำเพิ่ม

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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22. โครงกำรคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ป้องกัน/ตดิตำมรำยงำนผลของ
บุคลำกรและสถำนศกึษำทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจำกกำรระบำดโรคตดิเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลำกรในในส ำนักงำน

และสถำนศึกษำ ใช้วัสดุอุปกรณ์ป้องกันกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำได้ทุกคนทุกโรง
และมีสุขภำพท่ีแข็งแรง
เป้ำหมำย

โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน   117   
โรงเรียน  และบุคลำกรในส ำนักงำน  จ ำนวน  
92  คน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  
จ ำนวน  376,760 บำท

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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ผลกำรด ำเนินงำน
ได้มีกำรให้ควำมรู้ ข่ำวสำร  และจัดสรรวัสดุ

อุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  ให้กับบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  และสถำนศึกษำทุกโรง ท ำให้มีสุขภำพท่ีดี และ
แข็งแรง ห่ำงไกลจำกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  2019  มีกำรเป็นอยู่ท่ีดี และมีควำมสุข

ปัญหำอุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -



23. โครงกำรสรำ้งจิตส ำนกึและควำมรู้ในกำร
ผลิตและบริโภคทีเ่ปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรูด้้ำนกำรลดใช้

พลังงำน
2. เพื่อก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำร

จัดกำรขยะในโรงเรยีน
เป้ำหมำย

สถำนศึกษำในสังกัด  จ ำนวน  117  
โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  15,000    บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

จัดกิจกรรมอบรมครูและเจำ้หน้ำทีท่ี่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะ โดยให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและกำรปฏิบัติทีถู่กต้อง ให้กับโรงเรียนในสังกดั  
จ ำนวน  117 โรงเรียน ท ำให้โรงเรียนได้รับควำมรู้ท ำ
ให้เข้ำใจในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ   ที่ช่วยท ำให้
สิ่งแวดล้อมมีควำมยั่งยืนตลอดไป และท ำให้นักเรียนมี
จิตส ำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเสริมสรำ้งกำรมีส่วนรว่มและใช้เทคโนโลยีในกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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24. โครงกำรอบรมระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนกิส ์My Office 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลำกรในสังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกดัสำมำรถใช้งำนระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์My Office 2563 อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ     

2. เพื่อลดข้ันตอนกำรรบั-ส่งหนังสอืรำชกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกบัสถำนศึกษำ รวดเรว็ 
ถูกต้องและประหยัดเวลำ เพื่อเป็นส ำนักงำนน ำไร้
กระดำษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน    

3.  เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ทันต่อกำรเปลีย่นแปลงของสงัคม 
เพื่อกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำที่มปีระสิทธิภำพ และน ำ
องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
เป้ำหมำย

ธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน  117  คน และ
บุคลำกรใน สพป.นรำธิวำส เขต 2 จ ำนวน  89  คน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร จ ำนวน   38,340  บำท

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเสริมสรำ้งกำรมีส่วนรว่มและใช้เทคโนโลยีใน
กำรบริหำรจัดกำรศกึษำ

ผลกำรด ำเนินงำน
1..จัดกิจกรรมอบรบให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นรำธิวำส  เขต  2 สำมำรถใช้ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ MyOffice2563 ด ำเนินกำร  รับ –ส่ง 
หนังสือรำชกำร  ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 
2 สำมำรถติดต่อประสำนงำนกับผู้บริหำรโรงเรียนใน
สังกัด และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ได้สะดวก รวดเร็ว มำกข้ึน

3. เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสำมำรถใช้งำนระบบMyOffice2563

4..ลดข้ันตอนกำรรับส่งหนังสือรำชกำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็น
ส ำนักงำนน ำไร้กระดำษและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน

ปัญหำอุปสรรค
ปัจจุบันเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรสถำนศึกษำและ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมเข้ำใจในระเบียบ
งำนสำรบรรณน้อยลง
ข้อเสนอแนะ

ควรมีกำรด ำเนินอบรมให้ควำมรู ้ระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ ให้กับ
เจ้ำหน้ำที่งำนธุรกำรสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเพิ่มเติม



25. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำเพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก

วัตถุประสงค์
1.เพื่อติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพภำยในและกำรประเมนิ

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
2. เพื่อเตรียมควำมพรอ้มกำรประกนัคุณภำพภำยในสู่กำรประกนัคุณภำพภำยนอก

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2

หน้าที่ 46

เป้ำหมำย
ครูระดับประถมศึกษำ, ปฐมวัย สังกัด 

สพป.นรำธิวำส เขต 2  จ ำนวน  117  
โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน   
77,610  บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

ได้จัดกิจกรรมสังเครำะห์รำยงำน SAR
ช้ีแจงกำรจัดท ำรำยงำน SAR ประจ ำปี 2562  
ให้กับโรงเรียนในสังกัดท ำให้โรงเรียนทุกโรงใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต 2 จ ำนวน  117  
โรงเรียน  สำมำรถจัดท ำรำยงำน SAR ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 ได้ครบทุกโรงเรียน
ปัญหำอุปสรรค

- นโยบำยด้ำนกำรประเมินภำยนอกขำด
ควำมชัดเจนแน่นอน
ข้อเสนอแนะ

-



26. โครงกำรเสริมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสงักัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำนรำธิวำส 
เขต 2

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำรบัทรำบ

นโยบำยต่ำง ๆ และควำมคืบหน้ำองกำรจดั
กำรศึกษำเพื่อขับเคลือ่นและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

2.เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำร
ปฏิบัติงำนและสร้ำงควำมคิดรเิริม่สร้ำงสรรค์ในกำร
ปฏิบัติงำนและเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำกำรศึกษำ
เป้ำหมำย

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  117  คน  
ผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่ 
จ ำนวน  23  โรงเรียน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  71,400  บำท

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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ผลกำรด ำเนินงำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประชุมผู้บรหิำร

สถำนศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 4 ครั้ง  ประกอบด้วย
1. กำรประชุม ณ  ห้องประชุม สพป.นธ.2 จ ำนวน 2 ครั้ง
2. กำรประชุมทำงไกลผำ่นระบบ VDO Conferenceจ ำนวน 2 ครั้งซึ่งผลที่ได้จำกกำรประชุมท ำให้

กลุ่มเป้ำหมำยได้รบัทรำบนโยบำย ข้อกฎหมำยและควำมคืบหน้ำของกำรจัดกำรศึกษำและสำมำรถบูรณำกำรกำร
ปฏิบัติงำนและเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรยีนใน
สังกัดต่อไป

ปัญหำอุปสรรค - ข้อเสนอแนะ -



27. โครงกำรประชุมชี้แจงนโยบำยกำรศึกษำ
ให้กับหัวหน้ำส่วนรำชกำรในพื้นที่อ ำเภอ
สุไหงโก-ลก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช้ีแจงนโยบำยกำรศึกษำให้แกห่ัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรในพื้นทีอ่ ำเภอสุไหงโก-ลกได้รบัทรำบ 
2. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงส่วน

รำชกำรตลอดจนกำรประสำนรำชกำรในพื้นที่อ ำเภอสุ
ไหงโก-ลก
เป้ำหมำย

- หัวหน้ำส่วนรำชกำรในพื้นที่ อ.สุไหงโก-
ลก   จ ำนวน  60  คน

- ผอ.สพป.นรำธิวำส  เขต 2 / ผอ.กลุ่ม  
จ ำนวน 20  คน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน   
12,000   บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

จัดกิจกรรมประชุมช้ีแจงนโยบำยกำรศึกษำ
ให้กับหัวหน้ำส่วนรำชกำรในพื้นที่  ท ำให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรในพื้นที่อ ำเภอสุไหงโก-ลกได้รบัทรำบนโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสว่น
รำชกำร ตลอดจนกำรประสำนรำชกำรในพื้นที่อ ำเภอสุ
ไหงโก-ลก ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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28. โครงกำรกำรพฒันำเครอืข่ำยวิทยุสื่อสำร
และกำรสื่อสำรทำง Internet

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี

ควำมรู้ทักษะในกำรใช้วิทยุสื่อสำร
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิ-ภำพในกำรติดต่อสื่อสำร

ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำควำม

ปลอดภัยครูและสถำนศึกษำ 
4.เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ำยวิทยุสื่อสำรกับ

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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ผลกำรด ำเนินงำน
1. จัดประชุมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้วิทยุสื่อสำรของสถำนศึกษำ
2. สถำนศึกษำทุกโรงสำมำรถใช้วิทยุฯได้อย่ำงถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด สำมำรถแจ้งข่ำว

ได้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆได้ 
3 .สถำนศึกษำปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัยตำมมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภัยครู

เป้ำหมำย
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับผิดชอบด้ำนวิทยุสื่อสำรของโรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน  117 โรงเรียน

งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำร   จ ำนวน   175,750    บำท

ปัญหำอุปสรรค
1. มีข้อจ ำกัดคือ หำกสัญญำณอินเตอรเ์น็ตไม่มี

ก็ไม่สำมำรถติดต่อได้
2. เครื่องวิทยุสื่อสำรมีสภำพเก่ำและเสือ่มสภำพ

ข้อเสนอแนะ
- ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อจดัหำ

เครื่องวิทยุที่ใหม่และทันสมยัในกำรใช้งำน



29. โครงกำรสรำ้งกำรรบัรู้ควำมเข้ำใจในกำร
บริหำรจัดกำรของส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์อันดีระหว่ำง

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 2 สถำนศึกษำ หน่วยงำนต่ำง ๆ และ สื่อมวลชน
ทุกแขนง 

2 .เพื่อให้ผู้รับผดิชอบงำนประชำสัมพนัธ์ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 
2 และสถำนศึกษำมีควำมรูเ้กีย่วกับงำนประชำสมัพันธ์
เพิ่มข้ึน และสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

3. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำร
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 และสถำนศึกษำได้รับกำรเผยแพรสู่่
สำธำรณชนผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ทุกแขนง  

4. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2มีระบบกำรให้ข้อมลูข่ำวสำรทีม่ี
ประสิทธิภำพ

5. เพื่อสร้ำงกำรรบัรู ้ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2 และสถำนศึกษำให้ประชำชนได้รับทรำบ 
เกิดกำรยอมรบัและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร   

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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เป้ำหมำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู  บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน ประชำชนทั่วไป
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน  
30,000    บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

1. ได้มีกำรจัดกจิกรรมเผยแพรข้่อมูลข่ำวสำรผ่ำน
สื่อวิทยุกระจำยเสยีง กำรผลิตวีทีอำรป์ระชำสมัพันธ์ และ
กำรประชำสมัพนัธ์โซเชียลมเีดีย 

2 ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2  และสถำนศึกษำในสงักดัด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะ
ครู และเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนฯ ได้รับทรำบแนวนโยบำย 
กฎหมำย ระเบียบแนวปฏิบัต/ิข้อรำชกำรอื่น รวมทั้ง
กิจกรรมโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนทีถู่กต้องรวดเรว็และเปน็ไปใน
ทิศทำงเดียวกัน
ปัญหำอุปสรรค

- กำรประเมนิผล กำรรับฟัง รับรู้ท ำได้
ยำก  เนื่องจำกมีพื้นที่กว้ำงขวำง
ข้อเสนอแนะ

- ใช้ลักษณะกำรวิจัยในกำรประเมินกำร
เก็บข้อมูล



30. โครงกำรรำยงำนผลและตดิตำมผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขต
พื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำ
นรำธิวำส เขต 2 ผ่ำนระบบ
ออนไลน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดท ำกำร

ประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรงุ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำตัวช้ีวัดฯ

2. เพื่อให้รำยงำนตัวช้ีวัดฯ อย่ำงเป็น
ระบบและด ำเนินกำรได้ตำมรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด 

3. เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรศึกษำ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและอยู่ในระดับที่พึง
พอใจ

4. เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยต่ำง 
ๆ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเปน็ระบบ และเกดิผล
ส ำเร็จที่เป็นรปูธรรมมีข้อมูลสำรสนเทศ
ประกอบกำรบรหิำรและกำรจดักำรศึกษำ

เป้ำหมำย
1. ผู้รับผิดชอบจัดท ำประเมินส่วน

รำชกำรตัวช้ีวัด  จ ำนวน  45  คน
2. ผอ.สพป.นรำธิวำส  เขต 2 / ผอ.

กลุ่ม  จ ำนวน  11 คน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  จ ำนวน   7,800  บำท

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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ผลกำรด ำเนินงำน
1. จัดประชุมประเมนิส่วนรำชกำรตำม

มำตรกำรปรับปรงุประสทิธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

2. ผู้รับผิดชอบกำรจดัท ำกำรประเมิน
ตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรงุประสทิธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำรมีควำมเข้ำใจและมทีักษะในกำรจดัท ำ
ตัวช้ีวัดฯอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลตุำมเป้ำหมำยที่
วำงไว้

3. สพป.นธ.2 สำมำรถด ำเนินกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกิดผลอย่ำงเป็นรปูธรรม
และมีผลกำรประเมินในระดับที่น่ำพึงพอใจ
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-



31. กำรอบรมพฒันำบุคลำกรดำ้นกำรจัดท ำ
ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศกึษำปี
กำรศึกษำ 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลำกรทีท่ ำหน้ำทีจ่ัดเก็บ

ข้อมูลในระดับสถำนศึกษำมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจใน
กำรใช้โปรแกรมจัดเกบ็ข้อมลูสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

2. เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำสเขต 2 และโรงเรียนในสังกดั 
มีข้อมูลสำรสนเทศ   ปีกำรศึกษำ 2563 เพื่อใช้
ส ำหรับกำรเผยแพร่ข้อมลู และใช้ส ำหรับกำรบรหิำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลฐำนข้อมูลส ำคัญ 
ส ำหรับกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปี  ที่มีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
เป้ำหมำย

ครูผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรยีน  จ ำนวน  117  คน

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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งบประมำณ
งบประมำณด ำเนินกำรจ ำนวน   25,510    

บำท
ผลกำรด ำเนินงำน

จัดอบรมพัฒนำบคุลำกรทีจ่ัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรยีน  ท ำให้บุคลำกรที่เข้ำรบั
กำรอบรมด ำเนินกำรจดัเกบ็ข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและน ำไปใช้
ส ำหรับกำรบริหำรจดักำรในงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกทั้งสำมำรถเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์เป็นข้อมูลให้กบัหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้ต่อไป
ปัญหำอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ

-



32.  โครงกำรกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ  2562 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส  เขต  2  

2. เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัด
กำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2562 ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  
เขต  2 ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน ผู้ตรวจรำชกำร  และเผยแพร่สู่สำธำรณชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  
เขต 2เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้และเป็น
ฐำนข้อมู ลในกำรปรับปรุ งพัฒนำและกำรจั ด
ท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำในปีต่อไป

4. เพื่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต 2มีหนังสือรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่ถูกต้องและเป็นภำพลักษณ์
ที่ดีของหน่วยงำน

เอกสำรเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
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ผลกำรด ำเนินงำน
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

กำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 ท ำให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2
มีรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ  2562ท ำให้ทรำบถึงข้อมูล
ผลกำรด ำเนินงำนในปีปัจจุบันเปรียบเทียบ
กับเป้ำหมำยควำมส ำเร็จท่ีก ำหนดและใช้
เป็นหลักฐำนข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำ
และกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำในปีต่อไป

ปัญหำอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบจัดท ำโครงกำร              

จ ำนวน  26 คน
งบประมำณ

งบประมำณด ำเนินกำร  
จ ำนวน  100,090 บำท
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