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ส่วนที่ 1 
 

 

ความเป็นมา 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546   
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 36 และ 37 
เพ่ือให้การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2545 โดยก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ัวประเทศ 175 เขต มีผลให้จังหวัดปัตตานี มี 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา คือ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 ประกอบด้วย  สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขต 
พ้ืนที่การปกครอง 6 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง ปะนาเระ ยะหริ่ง สายบุรี กะพ้อ และ ไม้แก่น  
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง  6 อ าเภอ คือ อ าเภอหนองจิก โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ทุ่งยางแดง และแม่ลาน เมื่อวันที่  
14 อ มีนาคม 2550 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ิมเติมอีกเป็น 179 เขต ท าให้จังหวัดปัตตานี มี 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
การปกครอง 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองปัตตานี  ปะนาเระ ยะหริ่ง และหนองจิก 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี  เขต 2 ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต 

พ้ืนที่การปกครอง 4 อ าเภอ คือ อ าเภอโคกโพธิ์  มายอ  ยะรัง  และแม่ลาน 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ประกอบด้วย สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
 การปกครอง 4 อ าเภอ คือ อ าเภอสายบุรี กะพ้อ ไม้แก่น และทุ่งยางแดง 
 

 เมื่อ 18 สิงหาคม 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีอยู่เดิม 185 เขต เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต รวม  225  เขต ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปัตตานี เขต 2  จึงเปลี่ยนสถานะเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และ 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการ จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่เดิม คือ อ าเภอโคกโพธิ์  อ าเภอมายอ  
อ าเภอยะรังและอ าเภอแม่ลาน 
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บริบททั่วไป   
                                                                                     
 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตั้งอยู่ ณ  บ้านเลขท่ี 35/16   
หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม  ต าบลโคกโพธิ์  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  94120   
โทรศัพท์  0-7343-1196  โทรสาร  0-7343-1197  Website : http://web.pattani2.org   
Email : eduptn2@hotmail.com   

 
ภาพที่ 1  แสดงที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
   
 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ประกอบด้วย 4 อ าเภอ  คือ  
อ าเภอโคกโพธิ์  อ าเภอยะรัง อ าเภอมายอ และอ าเภอแม่ลาน มีพื้นที่รวม 837.5  ตารางกิโลเมตร  
มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา ซึ่งมีเทือกเขาท่ีส าคัญ คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี และมีแม่น้ า 
สายส าคัญ คือ แม่น้ าปัตตานี ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือ   
ท าสวนยางพารา สวนผลไม้ และการท านา ด้วยระบบชลประทาน  
  ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าปัตตานี  ซึ่งมีต้นก าเนิดอยู่ที่ อ าเภอเบตง  
จังหวัดยะลา ไหลผ่านเขตพ้ืนที่ในท้องที่อ าเภอยะรังและอ าเภอหนองจิก พ้ืนที่ส่วนน้อย เป็นภูเขา 
อยู่ทางตอนใต้ของอ าเภอโคกโพธิ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี มีพ้ืนที่ปุาไม้ 103 ตาราง 
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.7 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-35 องศาเซลเซียส มีฤดู  
2 ฤดู คือ ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน 2 ช่วง คือ ช่วงแรก  
อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงนี้ 
มีฝนน้อย ช่วงหลังอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้ฝนตกหนัก น้ าอาจท่วมหรือหลาก ปริมาณน้ าฝน อยู่ระหว่าง  
2,000 -  2,500 มิลลิเมตรต่อปี มีชลประทานขนาดใหญ่ สามารถให้น้ าแก่พ้ืนที่การเกษตรได้ 
 

ที่ตั้ง 

พื้นที่ 

http://www.pattani2.go.th/
mailto:eduptn2@hotmail.com
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อาณาเขต  
 
                                              

อ าเภอ 
ทิศเหนือ 
ติดต่อกับ 

ทิศใต้ 
ติดต่อกับ 

ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับ 

ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับ 

โคกโพธิ์ อ าเภอหนองจิก 
 

จังหวัดสงขลา 
จังหวัดยะลา 

อ าเภอแม่ลาน 
อ าเภอหนองจิก 

อ่าวไทย 
จังหวัดสงขลา 

ยะรัง อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดยะลา 

อ าเภอมายอ 
อ าเภอยะหริ่ง 
อ าเภอทุ่งยางแดง 

อ าเภอหนองจิก 
อ าเภอแม่ลาน 

มายอ อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอทุ่งยางแดง อ าเภอทุ่งยางแดง 
อ าเภอปะนาเระ 

อ าเภอยะรัง 

แม่ลาน อ าเภอหนองจิก 
อ าเภอยะรัง 

จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา 
อ าเภอยะรัง 

อ าเภอโคกโพธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงอาณาเขตติดต่อของอ าเภอในจังหวัด 
 
 

 

 ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,055  กิโลเมตร หรือ 1,025 กิโลเมตร  
โดยทางรถไฟ (สถานีปัตตานี) การเดินทางไปได้สะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ดังนี้  
 - ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดิน 4 สาย คือ หมายเลข 42 , 43 ,409, 410 เชื่อม
จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีทางหลวงจังหวัด 5 เส้นทาง คือ เส้นทาง 4061 , 4157 , 
4075 , 4092  และ 4060 
 - ทางรถไฟ มีสถานีปัตตานี เป็นสถานีหลักของจังหวัด ตั้งอยู่ในท้องที่ อ าเภอโคกโพธิ์  
ห่างจาก ตัวจังหวัด 29 กิโลเมตร 
 - ทางน้ า  มีท่าเทียบเรือชายฝั่งส าหรับขนสินค้าทางทะเลระหว่างปัตตานี – กรุงเทพ และ
ปัตตานี - ต่างประเทศ สามารถขนถ่ายปลาได้ ครั้งละประมาณ 100 ล า พร้อม ๆ กัน ตั้งอยู่ในเขต
อ าเภอเมืองปัตตานี จ านวน 2 ท่า คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  ขององค์การสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือปัตตานี  เป็นท่าเทียบเรือน้ าลึก  ซึ่งมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะ 
มีเรือประมงจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในภาคใต้และภาคกลางตอนล่างมากข้ึน  ปลาและสัตว์น้ าต่าง ๆ  
เพ่ือซื้อขายกันในแต่ละวัน  

การคมนาคม 
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ประชากร 

 - ทางอากาศ ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพมหานคร ต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญ่  
แล้วต่อรถโดยสาร สายหาดใหญ่-ปัตตานี หรือใช้บริการแท็กซ่ีจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะทาง
จากหาดใหญ่ถึงปัตตานีประมาณ  104 กิโลเมตร 
 

 ระยะทางจากจังหวัดไปยังอ าเภอต่าง ๆ 
อ าเภอเมือง - อ าเภอยะรัง     ระยะทาง  15  กิโลเมตร 
อ าเภอเมือง - อ าเภอโคกโพธิ์  ระยะทาง  29  กิโลเมตร 
อ าเภอเมือง - อ าเภอมายอ    ระยะทาง  29  กิโลเมตร 
อ าเภอเมือง - อ าเภอแม่ลาน   ระยะทาง  53  กิโลเมตร  

 ระยะทางจากจังหวัดไปยังสถานีที่ใกล้เคียง 
 ปัตตานี - ยะลา       ระยะทาง  35  กิโลเมตร 
 ปัตตานี - นราธิวาส   ระยะทาง  92  กิโลเมตร 
 ปัตตานี - สงขลา      ระยะทาง  99  กิโลเมตร                          
          
 
 
 
 

 จ านวนประชากร  4  อ าเภอ  มีจ านวนทั้งสิ้น  224,324  คน จ าแนกเป็น เพศชาย  
110,916  คน  เพศหญิง  113,408  คน  แยกรายละเอียดเป็นรายอ าเภอ  ดังนี้ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม 
โคกโพธิ์ 30,232 31,699 61,931 
ยะรัง 44,675 44,544 89,219 
มายอ 27,635 28,438 56,073 
แม่ลาน 8,374 8,727 17,101 

รวม 110,916 113,408 224,324 
  ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบยีน  http://stat.dopa.go.th/   ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอจ าแนกชายหญิง 
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หน่วยการปกครอง 

การนับถือศาสนา 

 
 

  

 จังหวัดปัตตานี ได้แบ่งหน่วยการปกครอง  ออกเป็น 12  อ าเภอ   ในส่วนของเขตพ้ืนที่
การศึกษาปัตตานี เขต  2  ครอบคลุม  4  อ าเภอ ดังนี้ 
 

อ าเภอ เน้ือที่ (ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล 
โคกโพธิ์ 339.4 12 82 11 3 
ยะรัง 184 12 72 12 1 
มายอ 216.1 13 59 10 1 
แม่ลาน 89.2 3 22 3 - 

        ที่มา :   ที่ท าการปกครองจังหวัดปัตตานี     ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงข้อมูลพ้ืนที่ใน 4 อ าเภอ 
           
 

  
 ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  4  อ าเภอ  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ 23.88     
นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 75.58  และศาสนาอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ  0.53    
จ าแนกเป็นรายอ าเภอ  ดังนี้ 

อ าเภอ ศาสนา
พุทธ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ศาสนา
อิสลาม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ศาสนา 
อื่น ๆ 

คิดเป็น
ร้อยละ รวม 

โคกโพธิ์ 13,650 22.04 47,687 77.00 594 0.96 61,931 
ยะรัง 19,191 21.51 69,591 78.00 437 0.49 89,219 
มายอ 14,416 25.71 41,494 74.00 163 0.29 56,073 
แม่ลาน 6,327 37.00 10,774 63.00 - - 17,101 

รวม 53,584 23.88 169,546 75.58 1,194 0.53 224,324 
       ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบยีน  http://stat.dopa.go.th/   ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม  2561 
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แผนภูมิที่ 3  แสดงจ านวนการนับถือศาสนาในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ 
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ศาสนสถาน 

เศรษฐกิจ 

ค าขวัญประจ าอ าเภอ 

 
 

อ าเภอ วัด (แห่ง) มัสยิด (แห่ง) ส านักสงฆ์ (แห่ง) รวม (แห่ง) 
โคกโพธิ์ 22 59 - 81 
ยะรัง 3 103 - 106 
มายอ 2 66 1 69 
แม่ลาน 4 17 1 22 

รวม 31 245 2 278 
        ที่มา : ระบบสถิติทางทะเบยีน  http://stat.dopa.go.th/   ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม  2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงจ านวนศาสนสถานใน 4 อ าเภอ 
          
         
 
 

อ าเภอโคกโพธิ ์  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ท านา ท าสวนยางพารา และท าสวน 
             ผลไม ้ อาชีพเสริม คือ  เลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก 
อ าเภอยะรัง   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  รับจ้าง และค้าขาย   
  อาชีพเสริม  คือ  หัตถกรรมในครัวเรือน 
อ าเภอมายอ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบหลัก คือ ท านา  ท าสวนยางพารา  และท าสวน 
  ผลไม ้  อาชีพเสริม คือ  ปศุสัตว์  รับจ้างทั่วไป และค้าขาย 
อ าเภอแม่ลาน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม (ท านา , ท าสวน  
  เช่น สวนยางพารา เงาะ ลองกอง ทุเรียน มะพร้าว ส้มโอ , ท าไร่) 
  อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ ( แพะ แกะ วัว  เป็นต้น) และ ท าประมงน้ าจืด 

 
             
 
อ าเภอโคกโพธิ ์  ศูนย์บริหารราชการงามสง่า บารมีหลวงปูุทวดวัดช้างให้ เมืองผลไม้ดก 
   น้ าตกทรายขาว วันเสาร์ตลาดนัดใหญ่ ศูนย์ฝึกอาชีพเลื่องลือไกล อนุรักษ์ 
  ประเพณีไทย  งานชักพระ 
อ าเภอยะรัง   ยะรังเมืองเก่า นกเขาเสียงดี ขึ้นชื่อลูกหยี ทุเรียนดีหมอนทอง ลองกอง 
  หวานอร่อย 
อ าเภอมายอ   มายอเมืองสงบ เคารพกฎหมายหลายหลายอาชีพ แหล่งผลิตบาติกสวย 
อ าเภอแม่ลาน   ลองกองหวาน ชลประทานดี วิถีอ านวย พระนอนสวย รวยทุ่งกว้าง 
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แหล่งท่องเที่ยว  
         

อ าเภอมายอ  
เขาฤาษี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลมายอ ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 3 กม. เขาฤาษี เป็นภูเขา 

โขดหินธรรมชาติ มีบ่อน้ า ก่อด้วยอิฐกว้าง 2 ศอก ลึกประมาณ 5 ศอก ถือว่าเป็นบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์  
ซึ่งทางราชการเคยน าไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาล บนเขาฤาษีนี้ ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ 
วัดเขาฤาษีแปลงสาสน์ มีการสร้างโบสถ์ครอบบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ปัจจุบันยังเป็นที่เคารพบูชา 
ของชาวปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง 

 อ าเภอยะรัง 
ซากเมืองเก่า เป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ มีซากโบราณสถาน 

อยู่ราว 30 แห่ง ในบริเวณพ้ืนที่กว้าง 10 ตารางกิโลเมตร ที่ต าบลยะรัง ต าบลปิตูมุดี และต าบลวัด  
มีอายุประมาณ 1,400 ปีมาแล้ว  โบราณสถานแห่งนี้  สภาพทั่วไปมีความซับซ้อนของอาคารปราสาท    
คูคลองที่ใช้ปูองกันข้าศึก และบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชนชาติไทยในศตวรรษที่ 12-14  
 อ าเภอโคกโพธิ์  

1. อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลทรายขาว ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ  
7 กิโลเมตรเป็นน้ าตกที่สวยงามและ มีชื่อเสียงมากของจังหวัดปัตตานี 

2. น้ าตกโผงโผง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลปากล่อ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ 29 กิโลเมตร 
3. น้ าตกอรัญวาริน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งพลา ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ 22 กิโลเมตร  
4. พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านโคกโพธิ์ ต าบลโคกโพธิ์ ติดอยู่กับ       

ที่ท าการไปรษณีย์โคกโพธิ์) เป็นพลับพลาที่ประทับเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2472  ตามค ากราบบังคมทูล ของนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ และเยอรมัน  
กรมศิลปากรได้ประกาศเป็นโบราณสถาน ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 136 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2518 

5. วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลควนโนรี เป็นวัดซึ่งมีสถูปบรรจุอัฐิ 
ของสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ าทะเลจืด (พระราชมุนีสามีรามคุณูปามาจารย์) และรูปปั้นของ
สมเด็จหลวงพ่อทวด  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชา ของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งชาวไทย และ
ต่างประเทศ  

6. วัดทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลทรายขาว เป็นวัดเก่าแก่อดีตเคยมีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่
เคารพนับถือของชาวไทย และต่างชาติ คือ พระครูธรรมกิจโกศล (อาจารย์นอง ฯ) ซึ่งเป็นพระสงฆ์ 
รุ่นเดียวกับพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้  

7. วัดศรีมหาโพธิ์  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโคกโพธิ์ อดีตเจ้าอาวาสซึ่งมรณภาพ คือ  
หลวงปูุแดง สุนทโร ซึ่งมีลูกศิษย์มากมาย กล่าวกันว่า พระเครื่องและชานหมากของหลวงปูุแดง  
รุ่น “ปาฏิหาริย์” หรือ “แชะ แชะ” นั้น เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี หลวงปูุแดงเป็นพระสงฆ์ในรุ่น
เดียวกบั อาจารย์ทิม อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ด้วย  

8. ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งพลา และหมู่ที่ 1 ต าบลนาประดู่ มีเนื้อที่
ประมาณ 50 ไร่ เป็นศูนย์สร้างงาน นอกภาคเกษตรกรรม เพ่ืออนุรักษ์ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน และ
ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมทั้งการจ าหน่าย เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งของจังหวัดปัตตานี และของ
ภาคใต้ มีพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเสด็จ พระราชด าเนิน 
มาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2538 
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การจัดการศึกษา 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  รับผิดชอบการบริหาร 
จัดการศึกษาใน 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอยะรัง อ าเภอมายอ และอ าเภอแม่ลาน   
 

จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาด  ปีการศึกษา 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน 
จ าแนกตามขนาด โรงเรียน  ปีการศึกษา 2562     

 
 

             ขนาดโรงเรียน 
จ านวน อัตรา 

โรงเรียน นักเรียน คร ู ห้องเรียน ครู : นร. ห้อง : นร. 
ขนาดที่1 (นักเรียน  1–120 คน) 54 4,474 366 471 1:12 1:9 
ขนาดที่2 (นักเรียน 121–200 คน) 30 4,621 333 277 1:14 1:17 
ขนาดที่3 (นักเรียน 201– 300 คน) 18 4,277 224 170 1:19 1:19 
ขนาดที่4 (นักเรียน 301–499 คน) 10 3,730 183 149 1:20 1:25 
ขนาดที่5 (นักเรียน 500–1,499 คน) 3 1,805 75 61 1:24 1:30 

รวมท้ังสิ้น 115 18,907 1,181 1,128 1:16 1:17 
        ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 6  แสดงจ านวนครูต่อนักเรียน และห้องเรียนต่อนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ประเภท จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 115 100 
จ าแนกตามประเภทที่เปิดสอน 
- ประถมศึกษา 
- ขยายโอกาส 

 
102 
13 

 
88.69 
11.30 

จ าแนกตามโรงเรียนหลัก/สาขา 
- โรงเรียนหลัก 
- โรงเรียนสาขา 

 
113 

2 

 
98.26 
1.74 

จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน 
- ขนาดที่ 1 (1 – 120 คน) 
- ขนาดที่ 2 (121 – 200 คน) 
- ขนาดที่ 3 (201 – 300 คน) 
- ขนาดที่ 4 (301 – 499 คน) 
- ขนาดที่ 5 (500 – 1,499 คน)  

 
54 
30 
18 
10 
3 

 
46.95 
26.09 
15.65 
8.70 
2.61 

แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนโรงเรียน  
                จ าแนกตามขนาด   
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จ านวนนักเรียน จ าแนกรายช้ัน เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน 
 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 
อนุบาล 1 534 518 1,052 5.8 92 1:11 
อนุบาล 2 889 910 1,799 9.5 121 1:15 
อนุบาล 3 948 933 1,881 9.9 124 1:15 

รวม 2,371 2,361 4,732 25.02 337 1:14 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,185 1,052 2,237 11.81 124 1:18 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,142 1,054 2,196 11.61 125 1:17 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,169 1,048 2,217 11.72 127 1:17 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,101 1,037 2,138 11.31 126 1:17 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,249 1,119 2,368 12.52 124 1:19 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,202 1,179 2,381 12.59 124 1:19 

รวม 7,048 6,489 13,537 71.61 750 1:18 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 143 125 268 1.42 14 1:19 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 101 92 193 1.02 13 1:15 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 79 98 177 0.93 14 1:13 

รวม 323 315 638 3.37 41 1:15 
รวมท้ังสิ้น 9,742 9,165 18,907  1128 1:17 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  7   แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกรายชั้นและเพศ 
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จ านวนนักเรียนจ าแนกเป็นรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
จ านวนสถานศึกษา 

จ านวน
คร ู

ก่อนประถม ประถม มัธยม รวมท้ังสิ้น 
ประ 
ถม 

ขยาย 
โอกาส 

รวม นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

นัก 
เรียน 

ห้อง 
เรียน 

โคกโพธิ ์ 36 4 40 350 1,008 106 3,245 240 179 12 4,432 358 
ยะรัง 31 4 35 416 2,067 112 5,360 245 194 12 7,621 369 
มายอ 26 3 29 314 1,237 86 3,785 190 103 9 5,125 285 
แม่ลาน 9 2 11 101 420 33 1,147 75 162 8 1,729 116 

รวม 102 13 115 1,181 4,732 37 13,537 750 638 41 18,907 1,128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงจ านวนโรงเรียนแยกเป็นรายอ าเภอ 
 

การนับถือศาสนาของนักเรียน รายช้ันเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
การนับถือศาสนา 

พุทธ อิสลาม อ่ืนๆ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 534 518 1,052 24 20 44 509 496 1,005 1 2 3 
อนุบาล 2 889 910 1,799 71 69 140 815 840 1,655 3 0 3 
อนุบาล 3 948 933 1,881 66 86 152 883 843 1,726 0 4 4 

รวมอนุบาล 2,371 2,361 4,732 161 175 336 2,207 2,179 4,386 4 6 10 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,185 1,052 2,237 89 78 167 1,096 972 2,068 0 2 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,142 1,054 2,196 98 79 177 1,044 975 2,019 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,169 1,048 2,217 84 57 141 1,083 991 2,074 2 0 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,101 1,037 2,138 87 78 165 1,014 957 1,971 0 2 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,249 1,119 2,368 80 79 159 1,169 1,040 2,209 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,202 1,179 2,381 78 66 144 1,124 1,113 2,237 0 0 0 
รวมประถมศึกษา 7,048 6,489 13,537 516 437 953 6,616 6,067 12,578 2 4 6 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 143 125 268 14 7 21 129 118 247 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 101 92 193 10 7 17 91 85 176 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 79 98 177 5 6 11 74 92 166 0 0 0 

รวมมัธยมศึกษา 323 315 638 30 20 49 299 295 589 0 0 0 
รวมท้ังสิ้น 9,742 9,165 18,907 707 633 1,338 9,122 8,541 17,553 6 10 16 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
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แผนภูมิที่ 9   แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามการนับถือศาสนา 
 
 

จ านวนนักเรียนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ 
 

 
 

ประเภทความพิการ จ านวน(คน) ร้อยละ ประเภทความพิการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
การมองเห็น 10 0.05 การพูด, ภาษา 18 0.09 
การไดย้ิน 11 0.05 พฤติกรรมอารมณ ์ 9 0.04 
สติปัญญา 67 0.35 ออทิสติก 17 0.09 
ร่างกาย,สุขภาพ 38 0.20 พิการซ้ าซ้อน 30 0.16 
การเรยีนรู ้ 2,055 10.87 อื่น ๆ 0 0 

รวมนักเรียนพิการ                     2,255 คน    คิดเป็นร้อยละ   11.93 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 18907  คน 
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แผนภูมิที่ 10  แสดงจ านวนนักเรียนพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการ 
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จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกเพศ ระดับการศึกษา และประเภท 
 

ประเภทด้อยโอกาส ก่อนประถม ประถม ม.ต้น รวม ร้อยละ 
เด็กถูกทอดทิ้ง 0 0 0 0 0 
เด็กเรร่่อน 0 0 0 0 0 
เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 
เด็กยากจน 2,989 10,090 404 13,483 71.31 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 0 0 0 0 
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 
ก าพร้า 13 73 1 87 0.46 
ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครวั 0 0 0 0 0 

รวมนักเรียนด้อยโอกาส 3,002 10,163 405 13,570 71.77 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 4,732 13,537 638 18,907 - 

% นักเรียนด้อยโอกาสตามระดับการศึกษา 63.44 75.08 63.48 71.77 - 
 

 

         0
10000
20000

ก่อนประถม

ประถม

ม ต้น

แผนภูมิที่ 11  แสดงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส 
 

จ านวนนักเรียนรายช้ัน เพศ ต่อประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

 
ชั้น 

ประชากรวัยเรียน จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
นักเรียน/
ประชากร อาย ุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 3 1,933 1,864 3,797 534 518 1,052 27.71 
อนุบาล 2 4 2,024 1,183 3,207 889 910 1,799 56.10 
อนุบาล 3 5 2,107 2,062 4,169 948 933 1,881 45.12 

รวมอนุบาล  6,064 5,109 11,173 2,371 2,361 4,732 42.35 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 6 2,116 1,965 4,081 1,185 1,052 2,237 54.81 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 7 2,040 1,966 4,006 1,142 1,054 2,196 54.82 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 8 2,058 1,875 3,933 1,169 1,048 2,217 56.37 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 1,978 1,858 3,836 1,101 1,037 2,138 55.74 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 2,054 1,879 3,933 1,249 1,119 2,368 60.21 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 11 2,036 1,890 3,926 1,202 1,179 2,381 60.65 
รวมประถมศกึษา  12,282 11,433 23,715 7,048 6,489 13,537 57.08 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 12 1,862 2,036 3,898 143 125 268 6.88 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 13 1,880 1,530 3,410 101 92 193 5.66 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 14 1,845 1,768 3,613 79 98 177 4.90 

รวมมัธยมศึกษา  5,587 5,334 10,921 323 315 638 5.84 
รวมท้ังสิ้น  23,933 21,876 45,809 9,742 9,165 18,907 41.27 
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แผนภูมิที่ 12  แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนต่อจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

 
อัตราการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

 
 

ชั้น จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพ่ิม + 
ลด - ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 508 532 1,040 534 518 1,052 +12 
อนุบาล 2 862 845 1,707 889 910 1,799 +92 
อนุบาล 3 950 885 1,835 948 933 1,881 +46 

รวม 2,320 2,262 4,582 2,371 2,361 4,732 +152 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,212 1,053 2,265 1,185 1,052 2,237 -28 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,162 1,030 2,192 1,142 1,054 2,196 +4 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,062 1,005 2,067 1,169 1,048 2,217 +150 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,250 1,100 2,350 1,101 1,037 2,138 -212 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,228 171 2,399 1,249 1,119 2,368 -31 
ประถมศึกษาปทีี่ 6 1,207 1,193 2,400 1,202 1,179 2,381 -19 

รวม 7,121 6,552 13,673 7,048 6,489 13,537 -136 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 123 96 218 143 125 268 +50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 92 96 188 101 92 193 +5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 88 90 178 79 98 177 -1 

รวม 303 282 585 323 315 638 +53 
รวมท้ังสิ้น 9,744 9,096 18,840 9,742 9,165 18,907 +67 

0
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   แผนภูมิที่ 13  แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 
                      และปีการศึกษา 2562 
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จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุ รายชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 
 
 

ระดับ 
จ านวน
นักเรียน
ต้นปี 

สาเหตุ 
ร้อย 
ละ 
 

ยาก 
จน 

มีปัญหา
ครอบครัว 

สมรส 
แล้ว 

มีปัญหา 
ในการ
ปรับตัว 

อพยพตาม
ผู้ปกครอง 

หาเลี้ยง
ครอบ 
ครัว 

อื่น ๆ  รวม 

อนุบาล 1 1,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล 2 1,707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล 3 1,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมอนุบาล 4,582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,192 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,067 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,350 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,399 0 0 1 0 4 0 0 0 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมประถมศึกษา 13,673 0 0 1 1 6 0 1 0 9 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมมัธยมศึกษา 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 18,840 0 0 1 1 6 0 1 0 9 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 14  แสดงจ านวนนกัเรียนออกกลางคัน 
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เปรียบเทียบการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
 

 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 + เพ่ิม  
– ลด 

(ร้อยละ) 

จ านวน
นักเรียน
ต้นปี 

จ านวน
นักเรียนออก
กลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน
ต้นปี 

จ านวน
นักเรียนออก

กลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อนุบาล 1 835 - - 1,040 - - -- 
อนุบาล 2 1,634 - - 1,707 - - -- 
อนุบาล 3 1,841 - - 1,835 - - - 
รวมอนุบาล 4,310 - - 4,582 - - -- 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,276 1 0.04 2,265 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,999 1 0.05 2,192 2 0.09 0.04 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,282 - - 2,067 1 0.04 0.04 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,331 1 0.04 2,350 1 0.04 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,438 2 0.08 2,399 5 0.20 0.12 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,434 - - 2,400 - - - 

รวมประถมศึกษา 13,760 5 0.04 13,673 9 0.06 0.02 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 223 - - 218 - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 199 - - 188 - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 181 - - 178 - - - 
รวมมัธยมศึกษา 603 - - 585 - - - 

รวมท้ังสิ้น 18,673 5 0.03 18,840 9 0.04 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 15  แสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคัน เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561 
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อัตราการเรียนต่อ 
 

นักเรียนจบการศึกษา/ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 การเข้าเรียน  
การศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวน(คน) ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ/
ประกอบอาชีพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ ระดบัชั้น จ านวน(คน) 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,355 2,355 0 100 อนุบาล 1 1,052 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 175 170 5 97.14 ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,237 

รวม 2,530 2,525 5 99.80 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 268 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 16   แสดงการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

 

กลุ่มสาระวชิาหลัก/ 
ปีการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2560 2561 ผลต่าง 2560 2561 ผลต่าง 

ภาษาไทย 39.68 44.34 4.66 39.39 41.75 2.36 
ภาษาอังกฤษ 32.20 31.76 -0.44 26.70 27.57 0.87 
คณิตศาสตร ์ 32.23 26.66 -5.57 18.41 23.33 4.92 
วิทยาศาสตร์ 34.09 33.19 -0.90 28.90 30.58 1.68 

รวมเฉลี่ย 34.36 34.55 0.19 31.02 28.35 -2.67 
 
 

 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

แผนภูมิที่ 17   แสดงผลคะแนน O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 

ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560-2561 

 

ปีการศึกษา รวมเฉลี่ย 
ความสามารถเฉลี่ยรายด้าน 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 
2560 42.40 47.19 37.17 42.84 
2561 43.36 44.29 42.38 43.41 
เพ่ิม/ลด 0.96 -2.90 5.21 0.57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 18  แสดงผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) 

 
 

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา ผลต่าง 

2559 2560 2561 ปี 2560-2561 
อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร 44.46 48.35 43.86 -4.49 
อัลหะดิษ 50.68 43.67 36.76 -6.91 
อัลอากีดะฮ 59.76 51.5 47.64 -3.86 
อัลฟิกฮ 51.02 53.28 41.64 -11.64 
อัตตารีค 49.24 51.71 56.81 5.1 
อัลอัคลาค 51.57 61.66 54.16 -7.5 
ภาษาอาหรับ 60.10 50.89 54.27 3.38 
ภาษามาลาย ู 56.40 49.96 68.85 18.89 

คะแนนรวมเฉลี่ย 52.90 51.38 50.50 -0.88 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 19  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)   
                   ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเฏาะห์) 

 
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา ผลต่าง 

2559 2560 2561 ปี 2560-2561 
อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร 47.28 33.39 40.43 7.04 
อัลหะดิษ 46.17 60.76 41.33 -19.43 
อัลอากีดะฮ 60.97 51.06 76.49 25.43 
อัลฟิกฮ 46.48 43.07 44.82 1.75 
อัตตารีค 40.89 35.04 53.72 18.68 
อัลอัคลาค 51.35 65.09 59.22 -5.87 
ภาษาอาหรับ 49.93 52.36 42.82 -9.54 
ภาษามาลาย ู 42.72 48.13 65.47 17.34 

คะแนนรวมเฉลี่ย 48.22 48.61 53.04 4.43 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 20  แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  
                   ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเฏาะห์) 
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การบริหารจัดการศึกษา  
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รับผิดชอบโรงเรียนระดับประถม 
ศึกษาใน 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอยะรัง อ าเภอมายอ อ าเภอแม่ลาน มีอ านาจ
หน้าที่ และกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาแบบกลุ่มโรงเรียน  ดังนี้ 
 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หน้า 13 - 18) 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 การแบ่งส่วนราชการภายใน 
 1. กลุ่มอ านวยการ 
 2. กลุ่มนโยบายและแผน 
 3. กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

อ านาจหน้าที่ของกลุ่มงาน 
 

 

1.  กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
 (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิใช่
งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 
 (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 
 (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
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 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  (ค) ด าเนินการสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
 

 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย์ 
 (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่ง 
 (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการ
ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  
การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 (ซ) ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ
ด าเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ด าเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  
หรือต่างประเทศ 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอ่ืน 
 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
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 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก 
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 
 (ช) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไข 
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน   ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจ 
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

     (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
     (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
     (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
     (ง)  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มโรงเรียน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษา แบบกลุ่มโรงเรียน  จ านวน 9 กลุ่ม ดังนี้ 

อ าเภอโคกโพธิ์   จ านวน  40  โรงเรียน   แบ่งเป็น  3  กลุ่มโรงเรียน  คือ 
กลุ่มดอกประดู่    จ านวน  14  โรงเรียน 
กลุ่มนาเกตุพัฒนา   จ านวน  12  โรงเรียน 
กลุ่มร่มโพธิ์  จ านวน  14  โรงเรียน 

อ าเภอยะรัง   จ านวน  35  โรงเรียน   แบ่งเป็น  3  กลุ่มโรงเรียน  คือ 
กลุ่มบราโอก้าวหน้า จ านวน  12  โรงเรียน 
กลุ่มยะรัง  จ านวน  11  โรงเรียน 
กลุ่มอัมพวา  จ านวน  12  โรงเรียน 

อ าเภอมายอ   จ านวน  29  โรงเรียน   แบ่งเป็น  2  กลุ่มโรงเรียน  คือ 
กลุม่กูวิง-ตรัง  จ านวน  15  โรงเรียน 
กลุ่มมายอพัฒนา  จ านวน  14  โรงเรียน 

อ าเภอแม่ลาน   จ านวน  11  โรงเรียน   แบ่งเป็น  1  กลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มแม่ลาน  จ านวน  11  โรงเรียน 

 
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 

     บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 
ที ่

 
ประเภท 

เพศ วุฒิการศึกษา ศาสนา 
ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก พุทธ อิสลาม 

1 ผู้บริหารการศึกษา 
- ผอ.สพป.ปน.2 
- รอง ผอ.สพป.ปน.2 
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- 

 
- 
1 

 
1 
- 

2 ศึกษานิเทศก ์ 1 7 8 - - 8 - 4 4 
3 บุคลากร 38 ค (2) 6 34 40 1 29 10 - 27 13 
4 ลูกจ้างประจ า 7 - 7 6 1 - - 6 1 
5 ลูกจ้างช่ัวคราว 3 2 5 3 2 - - 2 3 

รวม 18 44 62 10 32 20 - 40 22 
                       ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
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บุคลากรในสถานศึกษา  
 

 
ที ่

 
ประเภท 

เพศ วุฒิการศึกษา ศาสนา 
ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก พุทธ อิสลาม 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา          
 *ผู้อ านวยการโรงเรียน 70 43 113 - 13 100 - 53 60 
 *รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน 
- 1 1 - - 1 - 1 - 

2 ข้าราชการครู 205 863 1068 6 911 151 - 384 684 
3 ลูกจ้างประจ า 42 - 42 40 1 1 - 15 27 
4 พนักงานราชการ          
 - ครูผู้สอน 104 264 368 - 357 11 - 76 292 
 - ครูพี่เล้ียง - 7 7 1 6 - - 4 3 
5 ลูกจ้างชั่วคราว          
 - ธุรการโรงเรียน 23 92 115 11 102 2 - 35 80 
 - พี่เล้ียงเด็กพิการ 8 48 56 18 36 2 - 13 43 
 - วิทยากรสอนศาสนา 25 18 43 13 28 2 - - 43 
 - ครูผู้ทรงคุณค่าฯ  4 7 11 - 11 - - 10 1 
 - บุคลากรวิทย์-คณิตฯ 2 10 12 - 12 - - 2 10 
 - ครูอัตราจ้าง 55 45 100 8 88 4 - 2 98 
 - นักการภารโรง 41 6 47 44 3 - - 12 35 
 - อื่น ๆ 81 23 104 91 13 - - 15 89 
 รวม 660 1,427 2,087 232 1,581 274 - 622 1,465 
                        ข้อมูลจากระบบ EMIS  ณ 30 มิถุนายน 2562 
 

จ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามเพศและอ าเภอ 
 
 

อ าเภอ 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
โคกโพธิ ์ 72 278 350 
ยะรัง 100 317 417 
มายอ 80 234 314 
แม่ลาน 23 78 101 

รวม 275 907 1,182 
                ข้อมูลจากระบบ EMIS  ณ 30 มิถุนายน 2562 

 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 21   แสดงจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามเพศเป็นรายอ าเภอ 
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เปรียบเทียบอัตราก าลังครู ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
 
 

ปีการศึกษา  ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จ. 18 จ านวนครูขาด-เกิน 
2561 1,045 1,118 73 
2562 1,039 1,124 85 
รวม 2,084 2,242 158 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 22  แสดงจ านวนอัตราก าลังครู เปรียบเทียบระหว่างตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.และ ตาม จ.18  
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ส่วนที่ 2 
 

การวิเคราะห์บริบทของเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 
 
 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส  อุปสรรค 

ด้านโครงสร้าง 
และนโยบาย 

1. เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนในพื้นที่ 
2. มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ก ากับ
ดูแล การจัดการศึกษา 
3. รัฐบาลมีนโยบายใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4. มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

1. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย 
2. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารของกระทรวง 
ศึกษาธิการบ่อย ส่งผล ให้เกิดความ
ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ 

ด้านคุณภาพ
การศึกษา 

1. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2. ประชากรมีอาชีพหลากหลาย 
3. รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า 
มีรายได้ 
4. ผู้ปกครองและนักเรียนน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
การสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
6. รัฐส่งเสริมการแลกเปลี่ยนภาษา และ
วัฒนธรรมนานาชาติ 

1. ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานบ่อย 
2. ความแตกต่างทางภาษา 
3. หน่วยงานการศึกษาไม่มีเอกภาพ 

มีความหลากหลายการปฏิบัติ 
4. สถานการณ์ในพ้ืนที่ เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดท าการเรียนการสอน 
 

ด้านคุณภาพชีวิต
ผู้เรียน 

1. รัฐมีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
2. รัฐจัดสวัสดิการทางด้านการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต 

1. เด็กไทยมีสุขภาพอนามัยไม่ได้
มาตรฐาน 
2. สถาบันครอบครัวยังไม่เข้มแข็ง 
3. ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า 

ด้านสังคม
วัฒนธรรม 

1. วิถีชีวิตมีลักษณะคล้ายคลึงเชื่อมโยงมี
ความสัมพันธ์อันดี 
2. ประชาชนเคร่งครัดในการประกอบศาสนกิจ 
3. ทุกหน่วยงานแก้ปัญหาไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยใช้เชิงบูรณาการ 

1. ปัญหายาเสพติด 
2. ปัญหาทางด้านความเชื่อ  
ความแตกต่าง ทางศาสนา 
3. ความร่วมมือของเครือข่ายการ
จัดการศึกษามีน้อย 
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ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้าง 
และนโยบาย 

1. มีระบบโครงสร้างและการแบ่งงาน  
การมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน                 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. การบริหารจัดการ เน้นการมีส่วน
ร่วมการมอบอ านาจและการกระจาย
อ านาจในการบริหารงาน 
4. บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี  
มีการท างานเป็นทีม 
5. มีสถานทีต่ั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการ 

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

ด้านผลผลิต 
และการบริการ 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดการการศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
2. มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 
4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและมี
จิตส านึกของความเป็นไทย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
มาตรฐาน สพฐ. 
2. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ของกรมอนามัย 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ไม่มีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนขาดเรียนบ่อย 

 ด้านบุคลากร 
 

1.บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  
2. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติ 
งานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
3. บุคลากรทางการศึกษา มีความรัก 
ความสามัคคี ท างานเป็นทีมและเข้าใจ
บริบทของพื้นที่ 

1. ขาดแคลนบุคลากรทางการศกึษา 
ที่ปฏิบัติงาน (อัตราก าลังต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ กคศ. ก าหนด) 
2. บุคลากรทางการศึกษา 
มีการพัฒนาตนเองหรือได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานในหน้าที่น้อย 
3. บุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การส่งเสริมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามสายงานน้อย 

ด้านประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 

 

1. มีระบบการเบิกจ่ายงบประมาณที่
ถูกต้อง รวดเร็ว  
2. การจัดสรรงบประมาณ มีความ 
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาค
ส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 

การใช้จ่ายงบประมาณบางโครงการ
ไม่แล้วเสร็จตามปฏิทินที่ก าหนด 
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ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 

มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ใช้ในการ
บริหารจัดการที่เพียงพอ 

เครื่องมือ ที่ใช้ส าหรับการเชื่อมโยง
เครือข่ายเทคโนโลยีไม่ทันสมัย 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

 

1. การบริหารจัดการเน้นกระบวนการ 
มีส่วนร่วม  
2. มีเครือข่ายการบริหารจัดการที่
รวดเร็ว 
3. มีสถานที่ตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการ 
4. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ ขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มงาน  
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ส่วนที่ 3 

 
 

ทิศทางการพัฒนา 

 

 
นโยบายรัฐบาล 
 

 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดังนี้  

ตามท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้กระผมด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น 
บัดนี ้คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๘๐เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะด าเนินการ เพ่ือพัฒนาประเทศ
ไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความม่ันคงสังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง
และมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขณะนี้ ปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศเปลี่ยนไปมาก ประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่มีความ
ซับซ้อนสูงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ การเข้าบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในครั้งนี้  
จึงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่สถานการณ์ต่าง ๆ มีความไม่แน่นอนในทุกมิติทั้งในด้าน
เศรษฐกิจโลกท่ียังมีความเสี่ยงจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้ม
ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และการเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทยต้องด าเนินการตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้ในเวทีโลก 

ประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ ๆ 
หลายประการ อาทิ จากการต่อสู้กับความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลื่อม
ล้ าในหลากรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ าของโอกาส และความเหลื่อม
ล้ าของรายได้และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบภายในประเทศในอดีต มาสู่การต่อสู้
กับภัยคุกคามท่ีไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการ
ร้ายข้ามชาติ โรคระบาด และสงครามไซเบอร์ประเด็นท้าทายข้างต้นเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างท่ัวถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้



~ 32 ~ 
 

เพียงพอต่อการด ารงชีวิตเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมทั้งในด้านหลัก
คิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เราจะร่วมกันสร้าง 
“การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
นี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
แก้ไขปัญหาที่ยังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมี
ความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้ จะ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลกและมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนความยั่งยืน
ในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
อันจะท าให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบริหารราชการ
แผ่นดินในช่วง ๔ ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการส าคัญสี่ประการ ได้แก่ 

๑. น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการ
บริหารประเทศ 

๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
๔. บูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนา 

ต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และท าให้
ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข 

ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น า
ประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ 
“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยรัฐบาลได้ก าหนด 
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้ 
 นโยบายหลัก  
 ๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    

    ๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ 

   ๑.๒ ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ  

๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจน
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์  

๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๒.๑ รักษาและปูองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 
๒.๒ ปลูกจติส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ 

การมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความสามัคคีปรองดองและความ 
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน 



~ 33 ~ 
 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

๒.๔ สร้างความสงบ และความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ  

๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ  
๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความ 

ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และ
เป็นพลเมืองที่ดี  

๓.๓ ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง  
๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศ 

เพ่ือนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความ
หลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน  

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก  
๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน  
๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง  
๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน  

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 

๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถ 
ตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง  
๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ  
๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม  
๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจ 

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] 
๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก  
๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของประกอบการ 

รายใหม่  
๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ  
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๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 
๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร 

ในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือ
และมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร  

๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม 
และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ  

๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่  
๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินท ากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ  
๕.๓.๗ ส่งเสริมการท า ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๕.๓.๘ ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืนบน 

พ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์ 
อย่างต่อเนื่อง  

๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง  
๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่อง 

กับการท่องเที่ยว  
๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด 
๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  

๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุน 
ในภูมิภาค 

๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน 
๕.๕.๒ ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce)  

ข้ามพรมแดน  
๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่าน 

ชายแดน  
๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
และสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ  

๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง  
๕.๖.๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟูาและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง  

เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ  
๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา  
๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น 

สมบัติของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และ
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G  

๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า  
การน าเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล  

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
๕.๘ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา  

และนวัตกรรม 
๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัย 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้าง 

พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ า 
๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  
๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ง 

ในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้  
๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง 

และขนาดย่อมยุคใหม่  
๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง 

และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย  
๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

๖.๑ ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 
๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
๖.๑.๓ เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค  
๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่าง 

ต่อเนื่อง  
๖.๒ ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 

๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี  
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๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและ 
บริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน  

๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้างงานในชุมชน 
๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  

๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗.๒.๑ สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน  
๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการ 

ชุมชน สาธารณสุขชุมชน ปุาชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ  
๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ 
๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน  
๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  

๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มี 

โอกาสพัฒนาตามศักยภาพ  
๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของ 

คนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 

๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐  
๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความ 

สามารถสูง  
๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
และความยากจน  

๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีขั้นสูง  

๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  
๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  

๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
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๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย 
๙.๒ ส่งเสริมการปูองกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  

๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานท า ที่เหมาะสม
กับประชากรทุกกลุ่ม  

๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๐.๑ ปกปูอง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  
๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดนิท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน 
๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล 
๑๐.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่งเพ่ือการพัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ  
๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ  

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญ 

ต่อการประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที ่
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ  
๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและ 

การตรวจสอบภาครัฐ  
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ 

ชีวิตประจ าวัน 
๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวย 

ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ  
๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิด 

ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน  
๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 
๑๑.๘ กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครอง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ  
๑๒. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
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นโยบายเร่งด่วน  
๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการ

ประจ า  
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้
ด าเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน 
รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคน
ไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ันคง  
 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพ่ือพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดารงชีวติ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน (Inclusive Growth) มีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจใน
ประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และการค้าอย่างแน่นแฟูน กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
ทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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 ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  
(Sustainable Development Goals : SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
และสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก ่  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับ
ความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาหาร น้า ไปจนถึงมิติทางพลังงาน  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ(ทรัพยากร) เทคโนโลย ีและระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data)  
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือมุ่งท่ีจะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึง     
การบริหารประเทศของรัฐบาล ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด  
โดยเหตุการณ์ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับภายในประเทศ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
    1.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุง่เน้นการยกระดับศักยภาพ            
ในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของประชาชน ควบคู่กับการขยาย
โอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจนการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ที่เพ่ิมขึ้นในเวทีสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  2.1 มหาอ านาจทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปรรูป) 
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  2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและ 
บริการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและ
บริการขนส่ง และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ) 
 2.3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ) 
 2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก (เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เพิ่ม
พ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค สร้างพลวัตทางกฎหมาย 
 2.5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือคนไทยในอนาคต  
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอ ารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของช าติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที ่3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง คนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ ได้
ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และ
ผู้ประกอบการบนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture)   
 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
 3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence)  
 3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
 3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้าง ความเป็นธรรมในสังคมตั้งอยู่บนหลักการและพ้ืนฐานส าคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพสังคม 
ในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
 4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 
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 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยมีเปูาหมายที่ส าคัญ คือ การบริโภคท่ียั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน การด าเนินการที่ส าคัญคือต้องเร่ง
วางระบบการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้าให้มี
ประสิทธิภาพโดยการวางระบบบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ า ทั้งด้าน
อุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคท่ีปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะสารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
 5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 5.5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประช าชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่กากับ 
หรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรม 
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ่ และ
ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 6.1 ภาครัฐที่ยึดประช าชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการา และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
 6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ช าติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประช าชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
 6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 
 6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
 6.7 ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประช าชนโดยเสมอภาค 
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ 
 

 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (21 สิงหาคม 2562) 
 
 นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
 หลักการ 

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจน สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาค ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล  
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 

มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียน รายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์ 

จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์ มุมมองร่วมกันของผู้เรียน และครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญฯในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
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8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกบริเวณโรงเรียน ให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี 
งานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษา เพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง 

กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ 

การบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง 

ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรม ก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง  

ตามความต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกับ 

หน่วยจัดการศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ........ โดยปรับปรุงสาระส าคัญ 

ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง 

ที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบาย
ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้มี 
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มี 
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
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 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลัก และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)  
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาล 
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด 
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการ เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

 วิสัยทัศน ์
 

 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
 

 พันธกิจ 
 
 

 ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 ๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
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 เป้าหมาย 
 

 ๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 ๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 ๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
 

 นโยบาย 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 
 นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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มาตรการและแนวด าเนินการ 
 

 

 นโยบายที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 บทน า 

 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรม 

อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น  
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม 

ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 

 เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 

ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 ๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 ๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ 

ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 ๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 ๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส 
และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ 

ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท 

ของพ้ืนที่ 
 ๖. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ๗. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
      เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และ
สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

  ๑.๒ สถานศึกษา  
          (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
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          (๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 ๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ทุกระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

                    เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 

  ๒.๒ สถานศึกษา 

          (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการปูองกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบ
จากภัยดังกล่าว 

        (๒) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

          (๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

          (๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

 ๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ 

  ๑. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 

  ๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 

  ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

  ๕. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความ
หลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 

  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส 

ให้ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา 

ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 ๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 

      เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

          (๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ
จ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 

          (๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูง 

ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด
จิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
          (๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์  
  ๔.๒ สถานศึกษา 

          (๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด 

และประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 

          (๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย
ในชีวิตประจ าวัน 

        (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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 นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

บทน า 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ 

และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
ส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เปูาหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
กัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความ
สนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓ มี
ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะ
วิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุค
ใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

 ๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
      ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

          ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวม
เครื่องมือวัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
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          ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ใหส้ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแวว
ความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา
ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

          ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ 
ตั้งแต่จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือ
กระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

          ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความ
ต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                           ๑.๕  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๒. สถานศึกษา  
      ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรยีน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น 
การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
      ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และ 

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

      ๒.๓  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

      ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 

      ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา 

      ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้น 

การวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางใน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

      ๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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 นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 บทน า 

 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้ 
 พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใน
การวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของ
ตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน 
เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 เป้าประสงค์ 
 ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
 ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
 ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

 ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ 

การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 ๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
 



~ 54 ~ 
 

 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(3R8C)  
 ๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 ๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
 ๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 

มีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น 

พหุวัฒนธรรม 

 ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 ๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

 ๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 

     เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร 

เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   
     มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
         (๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน  
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
         (๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบ
การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
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 ๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

          เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษา 

อังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

   โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
                (๑) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

                (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้
ความเขา้ใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

               (๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

               (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด 
ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน 

และผู้สนใจ   
               (๕) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
   ๒.๑.๒ สถานศึกษา 

                (๑) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  
จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
                (๒) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น 
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

                (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็ก
เล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                (๔) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน 
และความปลอดภัย 

                (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 

                (๖) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

    (๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

        ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
   โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

            (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   
    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

    - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม 

    - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
    - มีทกัษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

    (๒) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน 

เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

    (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

    (๕) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียน 

ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

    (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการ
จัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
   ๒.๒.๒ สถานศึกษา 

    (๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
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    (๒) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ 
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 

    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 

    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 

    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 
    (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ  
และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
    (๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) 

    (๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผล
และเป็นขั้นตอน (Coding) 

    (๗) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 

    (๘) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

          ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 
๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานท า น าไปสู่การมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

   โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
    (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
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    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม 

    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓      
    (๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผล 

การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

    (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน 

ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
    (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

    (๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน  
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    (๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
   ๒.๓.๒ สถานศึกษา    
    (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน 
หรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) 

    (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 

    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 

   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 

   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา 
ความสัมพันธ์ 
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    (๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใน
อนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้
ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
    (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL)  
    (๖) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

          เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

   โดยแนวทางการด าเนินการ 

   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด 

และประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

   (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจ าเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล 

    (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

    (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร  
และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้
สถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ 
และการเรียนรู้ 
    (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์
อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อย
โอกาส 

    (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
    (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการ
ให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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    (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนันสนุนการ
พัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ทุกระดับการจัดการศึกษา 
     เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้
ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหา
หลักสูตรที่ก าหนด 
   (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเหมาะสมตามวัย 
   (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  3.๒ สถานศึกษา 
   (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภท
ต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
ก าหนด 

   (๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  

เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

   (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

 ๔.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

        การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู 
อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง
ให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็น
ผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
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  ๔.๑  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 

           การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน 

การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  
และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ 

กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

   (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบัน
การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 

   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษา 

ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
   (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตามและประเมินผล 
การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 

  ๔.๒  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

           การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ 
แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
   (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
   (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและ
ความขาดแคลน 

   (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนา 
ตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
   (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
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   (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการ
รู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
   (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking)  
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
   (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
   (๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
   (๑๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ 
Online และแบบ Face - to - Face Trainin 
   (๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมิน
ประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัด
การศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   (๑๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
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    ๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content)ในสาขา
ที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
    ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
    ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
    ๕) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และ
ภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
 

 นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
 บทน า 

 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นท่ี
ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Global Goals for Sustainable 
Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัย
เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุ
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืน
เป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุน
ให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้าง
หลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
 ๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
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 ๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
 ๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ 
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

 ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

 ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 
 ๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 ๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

   (๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 



~ 65 ~ 
 

  ๑.๒ สถานศึกษา 

   (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 

   (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

   (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากร 

วัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 

   (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน
ได้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 

   (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และ 

ทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 

   (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล 
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

 ๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา ๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณา
ตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  
โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด  
โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตามโครงการพิเศษ  
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
สถานศึกษาในทุกมิติ 
 ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ 

      เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
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ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรร
งบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน
งบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

และมีความโปร่งใส 

 ๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ 

มีความปลอดภัยสูง 

  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 

 นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 บทน า  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน า
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเปูาหมายของการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดย 

มีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด 

ในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐาน
ความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 เป้าประสงค์ 
 ๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้  
เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
 ๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  
การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว 
(GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 
 ๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต  
มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  
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 ๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ 
โรงเรียน 
 ๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต 
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
 ๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

 ๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

 ๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 ๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  
 ๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 ๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ 
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  
Thailand ๔.๐ 
 ๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

 ๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้ 
องค์ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๒. จัดท าคูม่ือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ
อ่ืน ๆ 
 ๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
 ๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์
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ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint  
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
 ๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
 ๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค 
 ๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 
 ๘. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต  
เพ่ือด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
 ๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา 
ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ 
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณ
ขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
 ๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
 ๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากท่ี
แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม 

การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
จัดคา่ยเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด 

สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
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 ๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน 

และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็น
ต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 

 นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 บทน า 

 นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้น 

ที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดย
ปรับโครงสร้างของหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication 
Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 เป้าประสงค์ 
 ๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

 ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
หน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

 ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
 ๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

 ๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

 ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 ๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

 ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 
 ๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 ๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

 ๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

              เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา 

หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา 

  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึง
ความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล  
เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจาย
อ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 

  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

  (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
   (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็น 

รายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (๑๒) สถานศกึษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน 

มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

      เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับ
ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
  (๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
  (๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 
  (๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  
สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
  (๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบ 
บูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  (๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา 
 ๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
     เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของ
ผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์
ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  
  (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา 
โดยผ่านระบบธนาคาร 
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 ๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างาน 

ที่เปน็ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

      เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู 
ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud 
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและ
งบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร 
  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด
ทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ 
IaaS Paas และ SaaS 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
  (๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน 
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการ
พิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
  (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนา
อาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  (๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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1. ความมั่นคง 

2. การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
 

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค 
ทางสังคม 

นโยบาย คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือ
ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 
 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน  
การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

5. การจัดการศกึษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศกึษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
พ.ศ. 2560 - 2564 

1. การจัดการศกึษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

5. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
อย่างย่ังยืน 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

6. การบริหารจัดการในภาครฐัการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมชิอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

2. ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 

4. ด้านการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส ์

9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 

3. การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

5. ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
 
 

 วิสัยทัศน์ 
  
 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาคุณภาพการศึกษา บนพ้ืนฐาน 
ความเป็นไทย 
 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 
 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ประชากร 
วัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 3. พื้นฐานความเป็นไทย  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 พันธกิจ 
 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 3. พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 6. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยสร้างภาคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
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 เป้าประสงค ์
 
 ๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชา 
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อ่ืน 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย มีความ
เข้มแข็งอดทนและสามารถพ่ึงตนเองได้  
 3. ผู้เรียนทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม 
การท างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ 
 5. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 6. ผู้เรียนทุกคนมีการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกลยุทธ์และ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวชี้วัด 
  
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ร้อยละชองผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

5. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย 
6. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

บริบทของพื้นที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
 8. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
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 9. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) 
 10. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง(Active Learning) 
 11. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาท่ี 3 
 12. ร้อยละของครูที่สามารถพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face 
Training 
 13. ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาตนเอง ให้เป็นมือ
อาชีพ ผ่านระบบ Digital Technology 
 14. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 15. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุกประเภทตามความต้องการ
จ าเป็น 
 16. ร้อยละของผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการบริการด้านการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 17. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 18. ร้อยละของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
 19. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณาการในแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 20. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมหรืองานวิจัยเชิงประจักษ์ 
 21. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 22. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูงพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และน านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ  
ทั้งระบบ 
 23. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 24. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
 25. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 26. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 27. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
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 มาตรการ 
 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
 3. ส่งเสริมให้สถานน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด และ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะในระดับต่าง ๆ 

6. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน 
เหมาะสมกับวัย 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 10. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC)  
 11. ส่งเสริม และพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active 
Learning) 
 12. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีความรู้ ทักษะ
ด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 
 13. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครพัูฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face  
Training 
 14. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ให้เป็นมือ
อาชีพ ผ่านระบบ Digital Technology 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเสมอภาค 
 16. สนับสนุนสถานศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
ตามความต้องการจ าเป็น 
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 17. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเร่งรัด ติดตาม ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง ผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ 
 18. ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด ให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

19. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development : 
EESD) 

20. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินการให้องค์
ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

21. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ 
Multimedia และอ่ืน ๆ  

22. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณาการใน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

23. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมหรืองานวิจัยเชิงประจักษ์เชิงประจักษ์ 
24.  สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

25. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ 

26. ส่งเสริม สนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

27. ก ากับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

28. สนับสนุนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

29. สร้างระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
30. สร้างจิตส านึกให้บุคลากรทุกคนใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

รักษ์ความเป็นไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล   สานความร่วมมือ 
 31.  เร่งรัดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

32. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานนเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ ์
 

 กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ค่านิยม 
 

 “ รักษ์ความเป็นไทย   ใจบริการ   ยึดหลักธรรมาภิบาล   สานความร่วมมือ “ 
 

ค านิยาม 
รักษ์ความเป็นไทย    หมายถึง   การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย  

ตามสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ใจบริการ  หมายถึง  ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ให้ความเคารพ 
ผู้อาวุโส  การอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 สานความร่วมมือ  หมายถึง  การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา
กับชุมชน องค์กรของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
 

 1. สร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษา อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐาน 
 2. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาทุกคน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. น าเทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อมัลติมิเดีย มาใช้กับกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
ภาพแห่งความส าเร็จ 
 

 “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  และมีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “ 
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จุดเน้น แนวทางการพัฒนา 
ข้อ 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1.1 ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เพิ่มขึ้น +5 
1.2 เร่งรัดการจัดท าฐานข้อมูลคณุภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล และน าผลไปใช้ 
1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
1.4 การนิเทศ ก ากับ และติดตาม 

ข้อ 2 ส่งเสรมิพัฒนา
คุณภาพทางภาษา 
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษามลายูกลาง) 

2.1 ผู้เรยีนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูภ้าษามลายูกลาง ในการเรียนอิสลาม 
แบบเข้ม 

ข้อ 3 โรงเรียนนา่อยู ่ 3.1 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน สะอาดรม่รื่น สวยงาม และปลอดภัย 
3.2 ห้องเรียนมมีุมความรู้ต่างๆ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 ครูสอนดี นักเรียนมีวินัย 

ข้อ 4 พัฒนาคุณธรรม - ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อ 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ค่านิยมหลัก 12 ประการ และคณุธรรม 
ตามหลักศาสนา (เน้นกระบวนการพัฒนาลูกเสือ) 

ข้อ 5 พัฒนานวัตกรรม
การศึกษา 

5.1 สถานศึกษามีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาอย่างน้อย 1 รูปแบบ 
5.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

ข้อ 6 พัฒนากระบวนการ 
นิเทศภายใน 

- สถานศึกษาจัดระบบการนเิทศภายในโดยการมสี่วนร่วม 

ข้อ 7 ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
7.2 สถานศึกษามีความพร้อมเข้ารับการประกันคณุภาพภายนอก 

ข้อ 8 พัฒนาความพร้อม
ผู้เรยีนระดับปฐมวัย 

8.1 พัฒนาผู้เรยีนระดับปฐมวัยใหม้ีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญาเพื่อการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงข้ึน 
8.2 ส่งเสริมการสร้างวินัยในตนเองให้แก่ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

ข้อ 9 ส่งเสรมิการใช้ ICT  9.1 พัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะดา้นดิจิทัล (Digital Literacy) 
9.2 สถานศึกษาใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้ และ 
การบริหาร 
9.3 ส่งเสริมการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 

ข้อ 10 ศาสตร์พระราชา 10.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10.2 สถานศึกษาใช้หัวใจของศาสตร์พระราชาในการพัฒนาผู้เรียน  
(1.ศาสตร์แห่งการพัฒนา 2.ศาสตร์แห่งการครองตน เพื่อเป็นแบบปฏิบัติและ 
ตัวอย่างที่ด ี 3. ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) 

 

10 จุดเน้นการพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
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สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาคุณภาพการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย 
ความเป็นไทย 
 พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ ์เป้าประสงค์ นโยบาย สพฐ. 
F 

2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

3. พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถกูตอ้ง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มจีิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอ่สังคมและผู้อืน่ 

6. ผู้เรียนทุกคนมกีารด าเนนิชีวติทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเปูาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

2. ผู้เรียนทุกคน มีพฒันาการเหมาะสมตามชว่งวยั มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีคุณลกัษณะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  และใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพฒันามุง่สู่ Thailand ๔.๐ 

 
 
 

3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีสุขภาวะที่เหมาะสมทุกช่วงวัย มีความเข้มแข็ง
อดทนและสามารถพึ่งตนเองได้  
 
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
และมีวฒันธรรมการท างานที่เน้นผลสมัฤทธิ์ 
 
5. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิ 
การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

5. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6.จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดย
สร้างภาคีเครือข่ายกับทกุภาคส่วน 

7. ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา  
มีกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคสว่น มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ

2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลือ่มล้ าทางการ
ศึกษา 

5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

     สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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การขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ 
 
 

- การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าสาธารณูปโภค  
 ค่าไฟฟูา 500,000.00 
 ค่าน้ าประปา 20,000.00 
 ค่าโทรศัพท์ 70,000.00 
 ค่าอินเตอร์เน็ต 80,000.00 
 ค่าขยะ  ค่าไปรษณีย์ 200,000.00 
 รวมข้อ 1 870,000.00 

2 ค่าวัสดุส านักงาน 350,000.00 
3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 350,000.00 
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 200,000.00 
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000.00 
6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 50,000.00 
7 ค่าตอบแทนใช้สอย 400,000.00 
8 ค่าจ้างท าสิ่งของ (อ่ืน ๆ) 130,000.00 
9 ส ารองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย 176,625.00 

10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 2,273,375.00 
รวม ข้อ 2-10 4,130,000.00 

รวม 5,000,000.00 
 
 

- โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 3 294,160.00  
2   8 892,230.00  
3 4 284,385.00  
4 1 37,000.00  
5 1 66,400.00  
6 7 699,200.00  

รวม 24 2,273,375.00  
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แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) พันธกิจ
ข้อที่ 

เป้าประสงค์ 
ข้อที่ 

กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1 การแข่งขันกีฬานักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2563 

164,160.00 1 1 ส่งเสริมฯ 

2 รักษาความปลอดภัยครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ2562 

90,000.00 1 1 อ านวยการ 

3 พัฒนาความเข้มแข็ง 

สภานักเรียน 
40,000.00 1 1 ส่งเสริมฯ 

รวมกลยุทธ์ที่ 1 294,160.00    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
               ในการแข่งขัน 
1 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้

และใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
100,000.00 2 3 นิเทศฯ 

2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 25,500.00 2 3 นิเทศฯ 
3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ส าหรับนักเรียนในการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร ใน 4 ทักษะ 
(ฟัง พูด อ่านและเขียน) เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

100,000.00 2 3 นิเทศฯ 

4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 

394,000.00 2 3 ส่งเสริมฯ 

5 คัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล 
พระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2563 
 
 
 
 

47,970.00 2 3 ส่งเสริมฯ 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) พันธกิจ
ข้อที่ 

เป้าประสงค์ 
ข้อที่ 

กลุ่ม 

6 ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2562 -O-net , I-net ,NT, 
RT, PISA,ข้อสอบมาตรฐาน
ในการสอบปลายปี 

100,000.00 2 3 นิเทศฯ 

7 พัฒนาคุณภาพการจัด
ประสบการณ์การเรียนการ
สอนปฐมวัย 

74,760.00 2 2 นิเทศฯ 

8 การจัดการเรียนรู้วิธีการ 
“Active Learning” เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ 
คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดย
ยึดหลักศาสตร์พระราชา             

50,000.00 2 3 นิเทศฯ 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 892,230.00    
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1 ประชุมคณะกรรมการที่

ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 
(Coaching Team)และ
คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา    

146,165.00 3 4 บริหารงาน
บุคคล 

2 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบ PLC 

78,020.00 3 4 บริหารงาน
บุคคล/ 
นิเทศฯ 

3 พัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 
NEW DLTV 

30,000.00 3 4 นิเทศฯ 

4 พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านระบบ Online , Digital 
Technology และแบบ 
Face-to-Face Training 
 
 

30,200.00 3 4 บริหารงาน
บุคคล 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 284,385.00    
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ที ่ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) พันธกิจ
ข้อที่ 

เป้าประสงค์ 
ข้อที่ 

กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1 แนะแนวเพ่ือการศึกษา 37,000.00 4 

 
5 
 

ส่งเสริมฯ 
 

รวมกลยุทธ์ที่ 4 37,000.00    
กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 โรงเรียนน่าอยู่ 66,400.00 5 6 นิเทศฯ 

รวมกลยุทธ์ที่ 5 66,400.00    
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1 ส่งเสริมการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและกิจกรรม 
วันส าคัญ 

11,200.00 6 7 อ านวยการ 

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

100,000.00 6 7 อ านวยการ 

3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงินบัญชีและพัสดุของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษาในสังกัด 

48,000.00   6 7 ตรวจสอบ
ภายใน 

4 นิเทศโรงเรียนรูปแบบ 2 มิติ
ยุคไทยแลนด์ 4.0 

50,000.00 6 7 นิเทศฯ 

5 การจัดงานวันครู ประจ าปี 
2563 

220,000.00 6 7 บริหารงาน
บุคคล 

6 ประชุมพบปะคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สพป.ปน..2 

170,000.00 6 7 ส่งเสริมฯ 

7 ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  

100,000.00 6 7 อ านวยการ 

รวมกลยุทธ์ที่ 6 699,200.00    
 รวมเงินทั้งสิ้น 2,273,375.00    
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
1. การแข่งขันกีฬา
นักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2563 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
ทุกโรงเรียน จ านวน  
1,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามีความรู้  ความ 
เข้าใจกฎกติกา  มารยาทในการ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น  เกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ  รักการเล่น
กีฬา  ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ ใน
การออกก าลังกาย และไมยุ่่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

700 1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรยีน
ในสังกัดเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพในด้าน
สุขภาพอนามัย  
ความมีน้ าใจนักกีฬา  
และการพัฒนา
ทัศนคติเพื่อน าไปสู่
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

1 1 พีรณัฐ  / 
ส่งเสริมฯ    

2. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  
(50 คน x 2 มื้อ ๆ ละ x 35 บาท) 

3,500 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา 

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  
(10 คน x 2 มื้อ ๆ ละ x 35 บาท) 

700 

4. จัดการแข่งขันกีฬา 
 
 
 
 

- สนับสนุน งบประมาณให้กลุ่ม
โรงเรียนละ 5,000บาท  
-พิธีเปิดการแข่งขัน 
- กีฬาฟุตบอล 
 - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(12 คน x 3 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(12 คนx 3 มื้อ x 120บาท)      
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
( 6  คน  x  3 วัน  x 500 บาท)  
- ค่าวัสดุ เช่น ปูนขาว  
ตาข่าย ลูกฟุตบอล 
 

45,000 
 

10,000 
 

1,260 
 

4,320 
 

9,000 
 

10,000 
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โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
- กีฬาวอลเลย์บอล 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(8 คน x 3 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(8 คน x 3 มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน   
(4  คน  x  3 วัน  x  500 บาท) 
- ค่าวัสดุ ได้แก่ ตาข่าย ลูก
วอลเลย์บอล 3 ลูก 
- ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงิน
รางวัลและเกียรติบัตร  
ถ้วยรางวัล  
- ชนะเลิศ  (1,500 บาท x 
 2 รางวัล)                                           
- รองชนะเลิศ   
(1,000 บาท x 2 รางวัล)                                         
- รองชนะเลิศอันดับ 2  
(500 บาท x 2 รางวัล) 
-เงินรางวัล  
- ชนะเลิศ   
(5,000 บาท x 2 รางวัล)                                            
- รองชนะเลิศ  
(3,000 บาท x 2 รางวัล)        
                                

 
840 

 
2,880 

 
6,000 

 
10,000 

 
 
 
 

3,000 
 

2,000 
 

1,000 
 

 
10,000 

 
6,000 
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โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
- รองชนะเลิศอันดับ 2   
(2,000 บาท x 2 รางวัล                                       
- เหรียญรางวัลกีฬาฟุตบอล                                                                               
เหรียญทอง  (17 อัน x 150 บาท)                                                 
เหรียญเงิน  (17 อัน x 150 บาท)                                                    
เหรียญทองแดง (17 อัน x 150 บาท) 
- เหรียญรางวัลวอลเลย์บอล                                                                              
เหรียญทอง  (12 อัน x 150 บาท)                                                    
เหรียญเงิน   (12 อัน x 150 บาท)                                                    
เหรียญทองแดง (12 อัน x 150 บาท) 
- เกียรติบัตร   
(261 แผ่น x 10 บาท) 
- ค่าไวนิล 
- ค่าตอบแทนพยาบาล  
(5 คน x 3 วัน x 500 บาท)  
- ค่าเช่าเต้นท์  
(2 หลัง x 1500 บาท) 
- ค่าเช่าเก้าอี ้ 
(100 ตัว x 8 บาท) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

4,000 
 

 
2,550 
2,550 
2,550 

 
1,800 
1,800 
1,800 

 
2,610 
5,000 
7,500 

 
3,000 

 
800 

 
2,000 

 
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,160     
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โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
2. รักษาความปลอดภัย
ครูบุคลากรทางการ 
ศึกษาและสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

ประชุมชี้แจงมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนเปิด   
ภาคเรยีนที ่1/2563 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ทุกคน 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2  ทุกโรง 
3. กองก าลัง 3 ฝุาย ต ารวจ 
ทหาร อส. ชรบ.หมูบ่้าน          
เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษามี
มาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่ชัดเจน จากความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนและกองก าลัง
ความมั่นคงในพ้ืนท่ี 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา มีขวัญก าลังใจ ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีในพื้นที่ 
 

1. อ าเภอโคกโพธ์ิ  
(บุคลากรทุกคน,กองก าลังสามฝุาย 
588+10=598 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(598 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
2. อ าเภอยะรัง (บุคลากรทุกคน,
กองก าลังสามฝาุย 776+10= 
786 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(786 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  
3. อ าเภอมายอ (บุคลากรทุกคน, 
กองก าลังสามฝาุย 532+10= 
542 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(542 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  
4. อ าเภอแมล่าน (บุคลากรทุกคน, 
กองก าลังสามฝาุย 171+10= 
181 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(181 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  
- ค่าวัสด ุ

 
 
 

20,930 
 
 
 
 

27,510 
 
 
 
 

18,970 
 
 
 
 

6,335 
 

6,000 
 
 

1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2  
มีการบรหิารจดัการ
แบบมีส่วนร่วม 
2. ร้อยละ 100ของ
สถานศึกษามีการ
บริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม 
3. ร้อยละ 100ของ
สถานศึกษามี
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยทีชั่ดเจน 
4. ร้อยละ 100
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา มีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในพื้นที ่

1 1 ฮุสเซน/
อ านวยการ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000     
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โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
3. พัฒนาความ
เข้มแข็งสภานักเรียน 

1. ประชุมวางแผน
คณะท างาน 
 

เชิงปริมาณ  
1. ครผูู้รับผิดชอบงานสภา
นักเรียนโรงเรียน ๆ ละ 1  คน 
จ านวน  115  คน 
2. คณะท างานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  จ านวน  10  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 
มีความรู้ในการขับเคลื่อนสังคม
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
สู่สังคมภายนอกรู้จักแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ้ึ่งกันและกัน และส่งเสรมิ
ให้นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม มี
ทักษะชีวิตและเพิ่มต้นทุนชีวิต 
ร่วมท าหน้าที่สืบสานความรู้
ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของชาติ ช่วยเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิทักษ์
ปกปูองและคุ้มครองสิทธิ์เด็ก  
การแก้ปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข การใช้ความรุนแรง 
รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมที่
ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(15 คน  x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(15 คน  x 120 บาท x 1 มื้อ) 

525 
 

1,800 

1. ร้อยละ 100  
ของผู้เข้าอบรม เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ ตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมใน
การบริหารและพัฒนา
โรงเรียนอย่างสรา้งสรรค ์
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าอบรมน าความรู้
ที่ได้รับปลูกฝังให้
เยาวชนให้มีจิตส านึก
ความเป็นไทย พัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 

1 1 ฮัมดัน/ 
ส่งเสริมฯ 

รวมกิจกรรมที่ 1 2,325 
2. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ 
และครูผู้รับผิดชอบงานสภา
นักเรียน  จ านวน  125 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(125 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(125 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)   
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(2 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท) 
- ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน 
- ค่าพาหนะวิทยากร 
- ค่าไวนิล 
- ค่าวัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

8,750 
 

15,000 
 

3,600 
 

2,400 
3,000 
1,200 
3,725 

รวมกิจกรรมที่ 2 37,675 
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โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
2. ครผูู้รับผิดชอบงานสภา
นักเรียน มสี่วนร่วมในการ
พัฒนาเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจท่ีดีต่อกระบวนการ
ท างานของสภานักเรียนมี
ความพร้อมในการจดักิจกรรม  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เป็นบุคคลที่มศีักยภาพมีความ
ตระหนักในการเคารพกฎ
กติกาของสังคม 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000     
รวมกลยุทธ์ที่ 1 294,160     
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
1. พัฒนาการอ่าน
ออก เขียนได้และใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

๑. คัดกรองและประชุมปฏิบตัิ
จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีอ่านไม่ออก
เขียนไมไ่ด้น าไปจดักิจกรรมเร่งรัด
คุณภาพการอ่านการเขียน
ภาษาไทยจ านวน ๓ วัน 

เชิงปริมาณ 
1. ครสูอนภาษาไทยช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 
๑๒๔ คน 
2. คณะกรรมการจัดท า
เครื่องมือ จ านวน 10 คน 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จ านวน ๒,๓๘๑ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีเครื่องมือ
ส าหรับทดสอบการอ่านการ
เขียนภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได ้
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ทุกคน ได้รับการ
ทดสอบด้านทักษะทาง
ภาษาไทยตามตัวช้ีวัด 
 

- ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 
 
 
 

๑๒,๑๐๐ 
 

1. จ านวนนักเรยีนที่อ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้แตล่ะ
ครั้งใช้ในการพัฒนาเร่งรัด
ต่อเนื่องทั้ง ๓ ครั้ง 
2. จ านวนนักเรยีนที่อ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลง 
3. ร้อยละนักเรียนท่ีได้รับ
การพัฒนาอ่านออกเขียน
ได้ได้ตามหลักสตูร 

2 3 เตือนใจ/คณะ
ศึกษานิเทศก์/
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 12,100 
๒ ประชุมปฏิบัติการจัดท า
เครื่องมือทดสอบการอ่านการ
เขียนภาษาไทยนักเรยีนที่อ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้  (จ านวน ๓ ครั้งๆ 
ละ ๑ วัน) 

- ค่าอาหารกลางวัน (๑๐ x ๑๐๐ x ๓ มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องมือ  
(๑๐ x ๓๕ x ๖ มื้อ )  
- ค่าจัดพิมพ-์ท าข้อสอบ ทั้ง ๓ ครั้ง 

๓,๐๐๐ 
 

๒,๑๐๐ 

รวมกจิกรรมที่ 2 ๕,๑๐๐ 
๓. ปฏิบัติการทดสอบการอ่านการ
เขียนภาษาไทยนักเรยีนที่อ่านไม่
ออกเขียนไมไ่ด้จ านวน ๓ ครั้ง 
(ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
2563 ครั้งท่ี ๒วันท่ี ๒๐ มกราคม 
2563 และครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๙ 
กุมภาพันธ์ 2563) 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ  
(๒๓๐คน x ๑๒๐ x ๓ ครั้ง/วัน) 
 
 
 
 

๘๒,๘๐๐ 

รวมกจิกรรมที่ 3 ๘๒,๘๐๐ 
4. ประชุมปฏิบัติการบันทึก
สรุปผลและวิเคราะห์ผลจัดท า
รายงานการอ่านการเขียน
ภาษาไทย จ านวน  ๓ ระหว่าง
วันท่ี ๒๗ - ๒๙ กุมภาพันธ ์๖๒ 

  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
2. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. จัดประชุมคณะท างาน เชิงปริมาณ 
1. คณะท างาน จ านวน 15 
คน ใช้เวลา 1 วัน 
2. ครูวิชาการ จ านวน 130 
คน ใช้เวลา 1 วัน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะท างานมีความเข้าใจ
ในรูปแบบการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการตรวจหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ครูวิชาการมีความรู้ความ
เข้าใจการตรวจหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
มีความสอดคล้องกับหลัก 
สูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

- 
 

- หลักสตูรสถานศึกษา   
มีความสอดคล้องกับ
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551      
คิดเป็นร้อยละ 100 

2 3 หยาดฟูา , 
นายดนุวัต/
กลุ่มนิเทศฯ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการตรวจ

หลักสตูรสถานศึกษา 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(130 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(130.คน x 1 มื้อ x 120 บาท)    
- ค่าวัสด ุ  
 

9,100 
 

14,600 
 

800 

รวมกิจกรรมที่ 2 25,500 
3. สรุปและรายงานผล - - 

รวมเงินทั้งสิ้น 25,500     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
3. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับ
นักเรียนในการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ใน 
4 ทักษะ (ฟัง พูด 
อ่านและเขียน) เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
O-Net 
 

1. พัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 และประชุมเตรียมการ
คณะท างานจ านวน 10 คน 
ด าเนินการพัฒนานักเรียน 
จ านวน 105 คน รวม 115 คน  
โดยมีคา่ใช้จ่ายดังนี ้
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  จ านวน 115 คน 
2 .นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารในด้านทักษะ
การฟัง พูด อ่านและเขียน 

-  ค่าอาหารกลางวัน  
(115  คน  x 120 บาท  
x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่าง (115  คน x 35 
บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าวิทยากร (10  คน x 
3 ช่ัวโมง x 200 บาท) 
-  ค่า ปูายไวนิล 
- ค่าวัสดุ   อุปกรณ์   
- ค่าตอบแทนสถานที่ ๆ  
ใช้ในการจัดค่ายพัฒนา 

27,600 
 
 

16,100 
 

6,000 
 

1,000 
2,200 
500 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ในกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในด้านทักษะการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน 

2 3 ชัรฟุดดีน/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 53,400 
2. พัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และประชุมเตรียมการ
คณะท างาน จ านวน 10 คน 
นักเรียน จ านวน 90 คน รวม 
100 คน   
 

- ค่าอาหารกลางวัน   
(100 คน x 120 บาท x  2 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่าง (100 คน  
x 35 บาท x 4 วัน) 
- ค่าวิทยากร ( 10 คน x 
3 ช่ัวโมง x 200 บาท) 
- ค่าวัสดุ   อุปกรณ์   
- ค่าตอบแทนสถานที่ ๆ ใช้ในการจัด
ค่ายพัฒนา 
 

24,000 
 
 

14,000 
 

6,000 
 

2,100 
500 

รวมกจิกรรมที่ 2 46,600 
รวมเงินทั้งสิ้น 100,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
4. งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ภาคใต้ ปีการศึกษา 
2562 
 

1. ประชุมวางแผน/ช้ีแจง การ
ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ             
1. นักเรียนที่เป็นตัวแทน
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา  
จ านวน 375 คน 
2. ครูผู้ควบคุม จ านวน 241 คน 
3. ผู้บริหารการศึกษา  
ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จ านวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ   
1. ครูผู้ควบคุมนักเรียนฯ 
สามารถวางแผนการเดิน
ทางเข้าร่วมงานฯ การเตรียม 
การ การฝึกซ้อม และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าร่วมงานฯ 
2. นักเรียนและครูผู้ควบคุม
ได้รับรางวัลจากการประกวด
และแข่งขันในงานศิลปหัตถ 
กรรมนักเรียนทุกรายการ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(60คน ×35 บาท × 2 มื้อ)  
– ค่าอาหารกลางวัน  
(60 คน × 120 บาท) 

4,200 
 

 
7,200 

1. ร้อยละ 10 ของ
นักเรียนท่ีชนะการ
ประกวดและแข่งขันระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้เข้า
ร่วมแข่งขันงานศิลป 
หัตถกรรมนักเรยีน
ระดับชาต ิ
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนและครผูู้ควบคมุ
ได้รับประสบการณ์และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

2 3 สาวิตร/ี
ส่งเสริม 

รวมกิจกรรมที่ 1 11,400 
2. สนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนที่นักเรียนเป็นตัวแทน 
เข้าร่วมแข่งขันและครผูู้ควบคุม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก
  

- นักเรียน จ านวน 375 คน   
- ครูผู้ควบคุม จ านวน 241 คน 
รวม  616  คน x 500 บาท 

308,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 308,000 

3. ค่าเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุม่ และ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา จ านวน 10 คน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน (4วัน × 240
บาท × 10 คน )   
- ค่าที่พัก (5 ห้อง × 1,200 บาท  
× 3 คืน)   
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง   
( 2 คัน x 3,500 บาท) 

9,600 
 

18,000 
 

 
7,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 34,600 
4. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน 
 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  20 คน 
(5วัน × 240บาท × 20 คน )   
- ค่าพาหนะ (20 คน × 700 บาท)  
- ค่าวัสดุ 
 

24,000 
14,000 
2,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 40,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 394,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
5. คัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัล 
พระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศกึษา 
2563 

1. คัดเลือกนักเรยีนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมิน  

เชิงปริมาณ 
คัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 จ านวน 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี 
มีผลการเรียนดี ตลอดถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาได้มาตรฐานดเีด่น
ซึ่งเข้าร่วมโครงการ มีขวัญ 
และก าลังใจ เกิดความมุ
มานะ และพากเพียร
ประกอบกรรมดโีดย
สม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คน x 1 มื้อ x 35บาท) 

 
 
 
 

350 
 

1. มีโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา จ านวน  
3 โรง 
2. มีนักเรียนรางวัล
พระราชทาน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  3 คน 

2 2 ยุวารี / 
ส่งเสริมฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1.1 350 
1.2.คณะกรรมการออกประเมิน
เชิงประจักษ ์

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
(6 คน x 300 บาทx 2 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(6 คน x 120 บาทx 2 มื้อ) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(1 คัน x 2 วัน x 1,000 บาท 

3,600 
 

1,440 
 

2,000 
 

รวมกจิกรรมที่ 1.2 7.040 
1.3 ประชุมสรุปคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 1 มื้อ x 35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 1 มื้อ x 120บาท) 
- ค่าวัสด ุ
 
 
 

350 
 

1,200 
 

1,060 
 

 

รวมกจิกรรมที่ 1.3 2,610 
รวมกจิกรรมที่ 1 10,000 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 2. คัดเลือกนักเรยีนและ

สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินฯ 
 

  
 
 
 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(17 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(17 คน x 1 มื้อ x 120บาท 

 
 

 
 

595 
 

2,040 

    

รวมกจิกรรมที่ 2.1 2,635 
2.2 คณะกรรมการออกประเมิน - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

(17 คน x 300 บาท x 5วัน) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(1 คัน x 5วัน x 1,000บาท 

25,500 
 

5,000 

รวมกจิกรรมที่ 2.2 30,500 
2.3 ประชุมสรุปคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(17 คน x 1 มื้อ x 35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(17 คน x 1 มื้อ x 120บาท) 
- ค่าวัสด ุ

595 
 

2,040 
 

2,200 
รวมกจิกรรมที่ 2.3 4,835 
รวมกจิกรรมที่ 2 37,970 

 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 47,970     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
6. ขับเคลื่อน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปี
การศึกษา 2562 -
O-net , I-net ,NT, 
RT, PISA,ข้อสอบ
มาตรฐานในการ
สอบปลายป ี

1. ประชุมชี้แจงคณะท างาน
ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาต ิ
 

เชิงปริมาณ 
1. คณะท างาน จ านวน 40 คน
2. ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรม
พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 210 คน คณะท างาน 
34 คน ครูผูส้อนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 ใน 4 กลุ่มสาระที่
ทดสอบ (O-NET) จ านวน 
144 คน และ ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระ
ที่ทดสอบ (O-NET)  จ านวน 
32 คน  
3. ครผูู้สอนอิสลามศึกษา 
จ านวน 120 คน 
4. ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรม
พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 70 คน คณะท างาน  
16 คน ครูผูส้อนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 3 ใน 2 กลุ่มสาระ
ที่ทดสอบ (NT) จ านวน  
54 คน  
 
 
 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(40 คน x 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(40 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท)  
- ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร  

2,800 
 

4,800 
 

1,200 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีคลัง
ข้อสอบส าหรบัเพื่อ
ทดสอบคุณภาพผูเ้รียน
ระดับชาติ (O-NET,  
I-NET, NT)  
2. ร้อยละ     ของ
สถานศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิม่ขึ้น 

2 2 จุฬาทิพย์  / 
หยาดฟูา / 
ซัลมา / 
กอมาริย๊ะ / 
นาอีม๊ะ / 
นิเทศฯ 
 

รวมกจิกรรมที่ 1 9,600 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครู ร่วมวิเคราะหต์าม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด จัดท าคลัง
ข้อสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับชาติ O-NET                   
ปีการศึกษา 2562 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(210 คน x 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(210 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
- ค่าวิทยากร  
(2 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท 
 

14,700 
 
 

25,200 
 

3,600 

รวมกจิกรรมที่ 2 43,500 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูและร่วมกันพัฒนาคลงั
ข้อสอบระดับชาติ อิสลามศึกษา 
(I-NET) 
 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(120 คน x 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(120 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
- ค่าวิทยากร  
(2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท 
 
 

8,400 
 

14,400 
 

7,200 

รวมกจิกรรมที่ 3 30,000 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพครู ร่วมวิเคราะหต์าม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด จัดท าคลัง
ข้อสอบ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2562 

 

เชิงคุณภาพ 
1. คณะท างานมีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
(O-NET, NT) 
2. ครูผู้สอนมคีวามรู้ ความ
เข้าใจ สามารถน าองค์ความรู้ 
และจัดท าข้อสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
และตัวช้ีวัดตามแนว Test 
Blueprint  
3. ครูผู้สอนมีข้อสอบเป็น
แนวทางการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ (NT)  
4. ครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของข้อสอบระดับชาติ 
อิสลามศึกษา (I-NET) 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(70 คน x 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(70 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท)  
- ค่าวิทยากร  
(2 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,900 
 

8,400 
 

3,600 

    

รวมกจิกรรมที่ 4 16,900 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
7. พัฒนาคุณภาพ
การจัดประสบ 
การณ์การเรียน 
การสอนปฐมวัย 

ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
โครงการของคณะวิทยากร 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
115 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย พุทธ 
ศักราช 2560 
2. ครผูู้สอนระดับปฐมวัย 
ทุกคนในสังกัด จ านวน 115 
โรงเรียน ไดร้ับการพัฒนาการ
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคลองกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
3. เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับ
สถานศึกษาในสังกดั ได้ศึกษา
ตามนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนท่ีเปดิสอน
การศึกษาปฐมวัย จ านวน 
115 โรงเรียนได้รบัการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสตูร

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(20 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าเอกสารการประชุม 

1,400 
 

2,400 
 

1,000 

1. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนทีเ่ปิดสอน
การศึกษาปฐมวยั ได้รับ
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. ร้อยละ 100 ของ
ครูผูส้อนระดับปฐมวัย 
ได้รับการพัฒนาการจัดท า
แผนการจดัประสบการณ ์
ที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีความเข็ม
แข็งในการปฏิบัติตาม
นโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 

2 3 กอมาริย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 4,800 
2. การพัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช พ.ศ.2560 
ไปสู่การจัดท าหลักสตูรสถาน 
ศึกษาและ 
3. แผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช พ.ศ.2560 
แก่ครูผูส้อนระดับปฐมวัยทุก
โรงเรียนในสังกัด โรงละ 2 คน 
จ านวน 250 คน คณะวิทยากร  
9 คน คณะท างาน 5 คน   
รวมทั้งหมด 264 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(264 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  
x 2 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(264 คน x 120 บาท x 2 วัน ) 
- ค่าไวนิล 
- ค่าเอกสาร และแผนการจัด
ประสบการณ์เรยีนรู้ระดับอนุบาล 
1- 2 -3 โรงละ 2 เลม่ 
- ค่าวัสด ุ

18,480 
 
 

31,680 
 

2,500 
5,000 

 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 

รวมกจิกรรมที่ 2,3 61,660 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
4. ประชุมชี้แจงการนเิทศ ติดตาม
การจัดประสบการณ์ตามแผนการ
จัดประสบการณ ์

การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
2. ครผูู้สอนระดับปฐมวัย 
จ านวน 250 คน ได้รับการ
พัฒนาการจัดท าแผนการจดั
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
3. การสร้างความเข็มแข็ง
ให้กับสถานศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน(20 คน x 
120 บาท x 1 มื้อ ) 
- ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือนิเทศ 
- จัดท ารายงานการนเิทศ 
 

1,400 
 

2,400 
 

2,500 
2,000 

รวมกจิกรรมที่ 4 8,300 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,760     



~ 104 ~ 
 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
8. การจัดการเรียนรู้
วิธีการ “Active 
Learning” เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่คุณภาพ 
ไทยแลนด์ 4.0 โดย
ยึดหลักศาสตร์
พระราชา             

1. การประชุมคณะกรรมการ
นิเทศจิตอาสาและผู้บรหิาร
โรงเรียนโครงการรวม 
จ านวน 50 คน 

เชิงปริมาณ 
1. ประชุมนิเทศคณะกรรมการ
นิเทศจิตอาสาเพื่อวางแผน
ด าเนินการนเิทศภาคเรียนที่ 
2/2562 พร้อมร่วมเสนอ
แนวทางการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT, 
O-NETและ I-NET 50 คน  
2. ประชุมนเิทศผู้บริหาร
โรงเรียนในโครงการ 40 
โรงเรียน ๆละ 1 คน เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนวิธีการ 
Active Learning 45 คน  
เชิงคุณภาพ 
คณะนิเทศจิตอาสา ผู้บรหิาร
โรงเรียน ครูวิชาการ มีความรู้
ความเข้าใจมีความตระหนัก 
และสามารถขยายผลให้ครูใน
โรงเรียนและน าสู่ห้องเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน NT, O-NETและ I-NET    

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(35 บาท x 50 คน x 2 มื้อ) 
- อาหารกลางวัน (๑๒๐ บาท   
x  50  คน  x  1 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(600 บาท  x 5 ชม X 2 คน ) 

3,500 
 

6,000 
 

6,000 
 

1. ร้อยละ 100 ของคณะ
นิเทศอาสา ผู้บริหาร
โรงเรียน เข้าร่วมประชุม 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีแผน 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน   

2 3 ซัลมา/กอ
มาริย๊ะ/ 
นาอีม๊ะ/   
นิเทศฯ 

รวมกิจกรรมที่ 1 15,500 
2. ประชุมครูผูส้อน 4 กลุ่มสาระ
หลัก ในโครงการ 40 เพื่อติดตาม
และจัดท าแผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
รวม 160 คน 

 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(600 บาท  x 5 ชม X 2 คน )  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(35 บาท x 160 คน x 2 มื้อ) 
- อาหารกลางวัน (๑๒๐ บาท  x  
160  คน  x  1 มื้อ) 
- จัดท าเอกสารประกอบการประชมุ 

6,000 
 

9,800 
 

16,800 
 

1,900 
รวมกิจกรรมที่ 2 34,500 

3. สรปุรายงานผลการนิเทศและ
จัดท ารูปเล่มรายงาน 

- - 
  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000     
รวมกลยุทธ์ที่ 2 892,230     
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
1. ประชุมคณะ 
กรรมการที่ปรกึษา
หรือพ่ีเลี้ยง (Coaching 
Team)และคณะ 
กรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา    

กิจกรรมที่ 1 
1.1 ประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
หรือพ่ีเลี้ยง (Coaching 
Team)  จ านวน  13  คน 
2. คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
จ านวน 9คน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
และเจา้หน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง 
จ านวน 31  คน 
รวมจ านวน  53  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ี
เลี้ยง (Coaching Team)  
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ใหม่ ท้ัง 23 ราย ตาม
องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด  
ที่ กศจ.ปัตตานีก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(22 คน X 35 บาท) 
-.ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(22 คน x 120 บาท)  
-ค่าพาหนะ (12 คน ไป-
กลับ X 1 วัน) 

770 
 

1,440 
 

6,100 

ร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง สามารถให้
ค าปรึกษาแนะน า และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
เป็นไปตามองค์ประกอบ 
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด  

3 4 นิภา/
บริหารงาน

บุคคล 

รวมกจิกรรมที่ 1.1 8,310 
1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือ
พี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีรับการ
ประเมิน(จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 2 
ครั้ง) 

ชุดที่ 1  รับผดิชอบ 3 โรง  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง (3 คน x 
120 บาท x 3 โรง x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป -
กลับ x 6 วัน) 
ชุดที่ 2 รับผิดชอบ 4 โรง  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง (3 คน x 
120 บาท x 4 โรง x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป -
กลับ x 8 วัน) 
ชุดที่ 3  รับผดิชอบ 4 โรง  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง (3 คน x 
120 บาท x 4 โรง x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป -
กลับ x 8 วัน) 

 
2,160 

 
4,800 

 
 

2,880 
 

4,800 
 
 

2,880 
 

 8,000 
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

 2. คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ 
สามารถประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่ไดร้ับการ
บรรจุและแต่งตั้งใหม่  
ทัง้ 23 ราย ตาม
องค์ประกอบและช้ีวัด 
ที่ กศจ.ปัตตานี ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชุดที่ 4  รับผิดชอบ 3 โรง 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง (3 คน x 
120 บาท x 3 โรง x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป 
-กลับ x 6 วัน) 
ชุดที่ 5  รับผิดชอบ 4 โรง 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง (3 คน x 
120 บาท x 4 โรง x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป -
กลับ x 8 วัน) 
ชุดที่ 6  รับผิดชอบ 5 โรง 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง (3 คน x 
120 บาท x 5 โรง x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป -
กลับ x 10 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,160 

 
6,600 

 
 

2,880 
 

16,400 
 
 

3,600 
 

17,000 

รวมกจิกรรมที่ 1.2 74,160 
รวมกจิกรรมที่ 1 82,470 
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 2 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผล 

 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 35 บาท) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(3 คน x 120 บาท) 
(4 คน X 135 บาท) 
- ค่าพาหนะ (จ านวน 6 คน 
ไป –กลับ 1 วัน) 

 
420 

 
360 

 
405 

2,900 

รวมกจิกรรที่ 2.1 4,085 
2.2. คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผล ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (จ านวน 3 คณะ) 
 

คณะที่ 1 รับผดิชอบ 8 โรง  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  (3 คน x 
120 บาท x 8 โรง)  
- ค่าที่พัก (จ านวน 8 คืน x 
800 บาท) 
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป-
กลับ x 7 วัน) 
คณะที่ 2 รับผิดชอบ 7 โรง 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  (1 คน x 
120 บาท x 7 โรง) 
(2 คน X 135 บาท x 7 โรง) 
- ค่าพาหนะ  (3 คน ไป-
กลับ x 7 วัน) 
 

 
2,880 

 
8,000 

 
10,500 

 
 
 

840 
 

1,890 
5,600 
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

   คณะที่ 3 รับผดิชอบ 8 โรง  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  (2 คน x 
120 บาท x 8 โรง) 
(1 คน x 135 บาท x 8 โรง) 
- ค่าพาหนะ  
(3 คน ไป-กลับ x 8 วัน) 

 
1,920 

 
1,080 

10,700 

    

รวมกจิกรรมที่ 2.2 43,410 
รวมกจิกรรมที่ 2 47,495 

3. สรปุผล/ประเมินผล/รายงานผล 
3.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือ
พี่เลี้ยง ประชุมสรุปผลและรายงาน
ผลการให้ค าปรึกษาแนะน า 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(45 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
(12 คน x 240 บาท)  
- ค่าพาหนะ (12 คน x  
ไป-กลับ 1 วัน) 

3,150 
 

2,880 
 

4,900 

รวมกจิกรรมที่ 3.1 10,930 
3.2 คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลประชุมสรุปผลและ
รายงานผลการประเมิน 
        
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)     
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
(3 คน x 240 บาท) 
(3 คน x270 บาท) 
- ค่าพาหนะ (6 คน x ไป-กลับ) 

840 
 

720 
 

810 
2,900 

รวมกจิกรรมที่ 3.2 5,270 
รวมกจิกรรมที่ 3 16,200 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,165     



~ 109 ~ 
 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

2. พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
รูปแบบ PLC 

1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
1.1 แต่งตั้งคณะท างานด าเนิน
โครงการ 

เชิงปริมาณ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา  
 จ านวน  ๑๑๕  คน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน   
๘๐ คน 
3. คณะท างานและวิทยากร  
จ านวน 2๕ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
และในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สามารถด าเนินการ
วางแผนและขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียน
ทางวิชาชีพไปสู่การปฏิบัต ิ
ในสถานศึกษา 
 

- - ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ข้าราชการข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีผ่านพัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาตนเองผ่านระบบ
online, Digital 
Technology และแบบ 
Face – to- Face น า
ความรู้มาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 4 ศักดิ์ชาย/ 
ชัรฟุดดีน/
บริหารงาน
บุคคล/นเิทศฯ 

1.2 ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินโครงการ 

- - 

1.3 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(๑๓๐ คน x ๒ มื้อ ๆ ละ 
๑๒๐ บาท)  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(๑๓๐ คน x ๔ มื้อๆ ละ 
๓๕ บาท) 
- ค่าเอกสาร (๑๓๐ คน x ๑ 
ชุด ๆ ละ ๓๔ บาท)  
 

๓๑,๒๐๐ 
 
 

๑๘,๒๐๐ 
 

 
๔,๕๐๐ 

1.4 สรุป/รายงานผลโครงการ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

รวมกจิกรรมที่ 1 53,900 
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

 2. พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.1 ประชุมคณะท างาน 
 

๒. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ
มีวิธีการและนวัตกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(๑0 คน x ๑ มื้อ ๆ ละ 
๑๒๐ บาท) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(๑๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท) 
 

 
 
 

๑,๒๐๐ 
 
 

๗๐๐ 

    

รวมกจิกรรม 2.1 1,900 
2.2 อบรมพัฒนา - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

(๙๐ คน x ๔ มื้อๆ ละ  
๓๕ บาท) 
- ค่าวทิยากร 
(๖ ช่ัวโมง ๖๐๐ บาท )  
- ค่าเอกสาร  
(๙๐ คน x ๑ ชุด x ๓๕ บาท)  
- ค่าวัสดุ  
 

๑๒,๖๐๐ 
 
 

๓,๖๐๐ 
 

๓,๖๐๐ 
 

2,420 

รวมกจิกรรมที่ 2.2 22,220 
 

รวมกจิกรรมที่ 2 
 

24,120 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,020     
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

3. พัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้
โรงเรียนขนาดเล็ก
NEW DLTV 

กิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียน NEW DLTV 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 49 คน 
2. ครูวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก 49 คน 
3. คณะท างาน 12 คน  
รวม 100  คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารโรงเรียนรุ่นใหม่  
มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ
เรียนรู้ด้วย DLTV และครู
วิชาการได้มีการทบทวนความรู้
และสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(100 คน x 2 มื้อ x 35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(100 คน x  1 มื้อ x  
120 บาท) 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 
- ค่าวัสด ุ

7,000 
 

12,000 
 
 

7,200 
3,800 

1. ร้อยละ 100 ของครู
วิชาการโรงเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการ
จัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก (NEW DLTV)  
ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
และขยายผลให้ครูในโรงเรียน
สามารถจัดการเรียนรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยีทางไกลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารใหม่มคีวามรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรยีนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(NEW DLTV) 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 ซัลมา/นิเทศ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000     
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

4. พัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านระบบ 
Online , Digital 
Technology และ
แบบ Face-to-Face 
Training 

1. ประชุมคณะท างานจดัท า
หลักสตูรการพัฒนา 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน ๑๑๕ คน 
2. ครผูู้สอน จ านวน ๑๑๕ คน 
3. บุคลากรทางการศึกษา ใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จ านวน ๗๐ คน 
4. คณะท างาน จ านวน ๑๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการการศึกษา ท่ีเข้ารับการ
พัฒนาสามารถพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ online ,Digital 
Technology และแบบ  
Face – to- Face ได ้
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการการศึกษา ท่ีเข้ารับ 
การพัฒนาสามารถน าความรู้ 
มาประยุกต์ในการจดัการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานได้
มีประสิทธิภาพ 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(๑0 คน x ๑ มื้อ x  
๑๒๐ บาท) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(๑0 คน x ๒ มื้อ x  
๓๕ บาท) 

๑,๒๐๐ 
 
 

700 

ร้อยละ 100 ของผู้บรหิาร 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาศักยภาพผา่น
ระบบ Online , Digital 
Technology และแบบ 
Face – to- Face 
 

๓ ๔ ศักดิ์ชาย/
บริหารงาน
บุคคล 

รวมกจิกรรมที่ 1 1,800 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
การศึกษา ผ่านระบบ Online , 
Digital Technology และแบบ 
Face – to- Face 
 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(๓๑๐ คน x ๑ มื้อ x 
๓๕ บาท) 
- ค่าเอกสาร  
(๓10 คน x ๑ ชุด x 
๕๐ บาท)  
- ค่าวัสด ุ 
 
 

๑๐,๘๕๐ 
 
 

๑๕,๕๐๐ 
 
 

๑,๙๕๐ 

รวมกจิกรรมที่ 2 28,300 
3. สรปุ/รายงานผลโครงการ 
 

- - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,200     
รวมกลยุทธ์ที่ 3 284,385     
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

โครงการ กจิกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

1. แนะแนวเพ่ือ 
การศึกษา 

แนะแนวเพื่อการศึกษา  
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2  
ที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 13 
โรงเรียน จ านวน 177  คน 
2. ครผูู้สอนโรงเรยีนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 
จ านวน 60 คน 
3. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 จ านวน 23 คน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านต่างๆ 
เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น และวางแผนการ
ท างานในอนาคตได ้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(260 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าตกแต่งสถานที ่
- ค่าไวนิล 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(600 บาท x 3 ชม. x 1 คน) 
- ค่าวัสด ุ
- ค่าพาหนะวิทยากร 

18,200 
 

10,000 
2,500 
1,800 

 
3,000 
1,500 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการแนะแนวเพ่ือ 
การศึกษา 
2. ร้อยละ100 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรูเ้กี่ยวกับการศึกษา
ต่อด้านต่างๆ และสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
ต่อตามความถนัดและ
ความสนใจได ้
3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ต่อสายอาชีพ 
4. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี
ความพงึพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 
ในระดับมากท่ีสุด 

4 5 ภัทรียา/ 
ส่งเสริมฯ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,000     
รวมกลยุทธ์ที่ 4 37,000     
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

1. โรงเรียนน่าอยู่ 
 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมิน 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินโรงเรียนน่าอยู่  
25 คน ใช้เวลา 1 วัน 
2. จัดประเมินโรงเรียนน่าอยู ่
ใช้กรรมการ จ านวน 15 คน  
ใช้เวลา 12 วัน 
3. จัดประชุมสรุปผลการ
ประเมินโรงเรียนน่าอยู่  
จ านวน 25 คน ใช้เวลา 1 วัน 
เชิงคุณภาพ 
1. กรรมการมีความเข้าใจ   
ในรูปแบบการประเมินโรงเรียน
น่าอยู่ 
2. โรงเรียนร้อยละ 31 พัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 
3. โรงเรียนร้อยละ 31              
มีสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนใหเ้อื้อต่อ  
การเรยีนรู้ของนักเรียน 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(25 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x  1 มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าวัสด ุ  
 

475 
 
 

3,000 
325 

ร้อยละ 50 ของโรงเรียน
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน  
 

5 7 หยาดฟูา/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 4,200 
2. จัดประเมินโรงเรียนน่าอยู ่ - ค่าเบี้ยเลีย้ง (15 คน x 

120 บาท x 12 วัน) 
- ค่าพาหนะ (15 คน x 
200 บาท x 12 วัน ) 
- ค่าวัสด ุ  
 

21,600 
 

36,000 
 

400 

รวมกจิกรรมที่ 2 58,000 
3. จัดประชุมสรุปผล 
การประเมินโรงเรียนนา่อยู ่

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(25 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x  1 มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าวัสด ุ  
 

875 
 

3000 
 

325 

รวมกจิกรรมที่ 3 4,200 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,400     
รวมกลยุทธ์ที่ 5 66,400     
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
1. ส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และกจิกรรมวัน
ส าคัญ 

1.จัดกิจกรรมในวันส าคญั 
ต่าง ๆ ประจ าปี 2563 
- วันข้ึนปีใหม่ 
- วันครู  
- วันเด็ก  
- วันสงกรานต ์
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
- วันเข้าพรรษาวันออกพรรษา 
- ทางศาสนาอิสลาม /เดือน
รอมฎอน/รายอฮัจย/ี ฮารีรายอ 
- วันปิยมหาราช/ วันวีรไทย 
- วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช 

เชิงปริมาณ 
จัดกิจกรรมวันส าคัญประจ าปี 
2563   จ านวน 9 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป   
ได้ตระหนักถึงความส าคญัของ
วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม
ของไทยและน าไปเป็นแบบอย่าง 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 ได้มีการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
บุรพมหากษัตริย์ และบุคคล
ส าคัญอื่น ๆ  
3. สามารถสร้างความร่วมมือ
ร่วมพลังในการสร้างสามัคคี 
สร้างความเข้มแข็งของ
ประเทศชาต ิ

1. วันปีใหม่  
2. วันครู      
3. วันเด็ก     
4. วันสงกรานต์  
5. วันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 
6. วันเข้าพรรษา, 
ออกพรรษา  
7. กิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม  
8. วันปิยมหาราช 
9. วันส าคญัศาสนาอิสลาม 
 

30,000 
10,000 
15,000 
20,000 
5,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
2,000 

10,000 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานีเขต 2 ได้จัด
กิจกรรม เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี สถาบันชาติ  
ศาสนาแลพระมหากษัตรยิ์ 
และรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
เป็นการสร้างความร่วมมือ 
ร่วมพลังในการสร้าง
สามัคคสีร้างความเข้มแข็ง 
ของประเทศชาต ิ

6 7 พรรณวดี /
อ านวยการ 
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,200     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

จัดท าปูาย ปชส.โครงการ/
ท าเนียบ//ปูายกิจกรรมต่างๆ 
(ไวนิล) 
 

เชิงปริมาณ  
1. เครือข่ายปชส.สถานศึกษา/
กลุ่มต่างๆ จ านวน 140 คน 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทุกคน 
3. เครือข่าย ปชส.ภายนอก
องค์กร สื่อมวลชน องค์กรอื่นๆ
เชิงคุณภาพ  
1. สพป.ปตัตานี เขต ๒  
มีเครือข่าย ปชส.ภายในและ
ภายนอกท่ีเข้มแข็ง สามารถ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ภาพ/ข่าวกิจกรรมของ
หนว่ยงานได้อย่างแพร่หลาย 
และหลากหลายวิธีการ 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัทราบข้อมลู 
ข่าวสารการจัดการศึกษาอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้องตรงกัน 
 
 
 

- จัดท าปูายท าเนียบ 
จ านวน 1 ปูาย 
- จัดท าปูายไวนลิกิจกรรม
ต่างๆ  

40,000 
 

11,000 

1. ร้อยละ 100 ของผู้
ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถ
สร้างสื่อในรูปแบบสื่อวีดี
ทัศน์ได ้
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีสื่อ
ประชาสมัพันธ์ไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ 
ประชาชนได้หลายรูปแบบ 
 

6 7 สิรวีร/์
อ านวยการ 

รวมกจิกรรมที่ 1 51,000 
2. จัดท าวีดีทัศน์น าเสนอกิจกรรม
รอบ 3 เดือน วีดีทัศน์แนะน าเขต
พื้นที่,วีดีทัศน์รับการตดิตาม.วีดี
ทัศน์เสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน 

จัดท าวีดีทัศน์น าเสนอ
กิจกรรมรอบ 3 เดือน
จ านวน 8 ชุด  
 

24,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 24,000 
3. จัดท าสมุดโทรศัพท์ประจ าปี 
2563 

จ้างเหมาจัดท าสมุด
โทรศัพท ์(500 เล่ม x 50 
บาท 

25,000 

 รวมกิจกรรมที่ 3 25,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
3. ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินบัญชี
และพัสดุของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
และสถาน 
ศึกษาในสังกัด  
 

1. ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี  เขต 2 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน บัญชีและพัสด ุ
ของโรงเรียนในสังกัด 
 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ สพป.ปตัตานี เขต 2 
2. โรงเรียนกลุม่เปูาหมาย 
จ านวน  40 โรง 
เชิงคุณภาพ 
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
การเงิน บัญชีและพสัดุของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานีเขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด  ต้อง
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนด 
และการด าเนินงานตามแผน/
โครงการปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 และสถาน 
ศึกษาในสังกัด ต้องบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดและไดผ้ลผลิต ตาม
เปูาหมายหรือแผนท่ีก าหนดไว ้

- ค่าอาหารกลางวัน  
(8 คน x 20 วัน x  
120 บาท) 
 

19,200 1. ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่ตั้งเปูาไวไ้ดร้ับ
การตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามโครงการและการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชีและพัสด ุ
2. ร้อยละของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2ได้รับ
การตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามโครงการและการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชีและพัสด ุ
3. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถปฏิบัติงานด้าน
การเงินบัญชีและพัสดุ ได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี และปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นระบบ ประหยดั 
โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถตรวจสอบได้ และ
มีประสิทธิภาพ 

6 7 สุคนธ์  / 
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (8 คน x 20 วัน 
x 70 บาท) 
 

11,200 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง ( 4 คน x 
35 วัน x 120 บาท) 
 

16,800 

- ค่าวัสด ุ 800 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
4. นิเทศนิเทศ 
โรงเรียนแบบ๒ มิติ  
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

1.ประชุมปฏิบัติการท าแผนนิเทศ
และเครื่องมือนิเทศแบบ ๒ มิต ิ

เชิงปริมาณ 
1.ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน
สังกัดจ านวน 115 โรงเรยีน 
2. คณะกรรมการนเิทศและ
ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 22 คน 
ปฏิบัติการนเิทศอย่างน้อย  
48 ครั้ง/โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดได้รับการ
นิเทศช่วยเหลือดา้นการ
ยกระดับคุณภาพจาก
คณะกรรมการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 10 คน x  4 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(10 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

1,400 
 

2,400 

1.ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนไดร้ับการนเิทศ
เร่งรัดคณุภาพ 
2.ร้อยละ 100 ของ
ศึกษานิเทศก์จัดท า
รายงานผลการนเิทศใช้
เป็นสารสนเทศ ในการ
พัฒนาคุณภาพ 

6 7 เตือนใจ/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 3,800 
2.ปฏิบตัิการนิเทศโรงเรียนมติิที่ 1 
(ทางตรง) 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง (45 คน x 4 
ครั้ง x 120 บาท) 

21,600 

รวมกจิกรรมที่ 2 21,600 
๓.ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน 
มิติที่ 2 .ใช้goggle for 
Education (ทางออนไลน์) 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(8 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(8 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าสมนาคณุวิทยากร  
(9 ช่ัวโมง x 600บาท) 
-  ค่าวัสด ุ 

560 
 

960 
 

5,400 
 

580 
รวมกจิกรรมที่ 3 7,500 

๔.ประชุมปฏิบัติการสะท้อนผล
และเขียนรายงานเผยแพร ่

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
( 45 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(45 คน x 2 มื้อ x 120 บาท)      

6,300 
 

10,800 

รวมกจิกรรมที่ 4 
 
 

17,100 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
5. การจัดงานวันครู 
ประจ าปี 2563 

1. ประชุมคณะกรรมการก าหนด
กรอบการด าเนินงานและประชุม
คณะท างานฝุายต่าง ๆ 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้า
ร่วมงาน จ านวน 1,500 คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครูและ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อยา่งเหมาะสม และมีความพึง
พอใจในกิจกรรมวันครู และรู้
รักสามคัคี และมีความเข้าใจ
อันดีต่อกัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คนX 35 บาทX 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (50 
คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

7,000 
 

6,000 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา มี
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ครูและไดร้ับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอยา่ง
เหมาะสม และมีความพึง
พอใจในกิจกรรมวันครูและ
รู้รักสา 

6 7 เกตุนิกา 
บริหารงาน

บุคคล 

รวมกิจกรรมที่ 1  
2.ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

(1,500 คน x 35 บาท  
x 1 มื้อ) 
- ค่าดอกไม้และค่าจดัซุ้ม 
3 จุด ๆ ละ 3,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยในการจัดงาน 
- ค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
- ค่าเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม 
( 1,500 ตัว x 15 บาท) 
- ค่าเช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม 
(100 ตัว x 70  บาท) 
- ค่าเช่าเต็นท์  (10 หลัง  
x 1,500 บาท) 
- ค่าเช่าเครื่องเสยีง  
(2 เครื่อง x 10,000 บาท) 
- ค่าเช่าเวที (2 เวที x 
6,000 บาท) 
 

52,500 
 
 

9,000 
 

12,000 
 

5,000 
22,500 

 
7,000 

 
15,000 

 
20,000 

 
12,000 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
   - ค่าเช่าพัดลม (20 ตัว x 

500 บาท) 
- ค่าช่อดอกไม้ติดหนา้อก  
( 240 คน X 25 บาท) 
- ค่าวิทยากร  ( 3 คน X 2 
ชม. X 600 บาท) 
- ค่าวัสดุ (วัสดตุกแต่งเวที
,วัสดุกีฬา,วัสดสุ านักงาน) 

10,000 
6,000 
3,600 

14,400 

    

รวมกิจกรรมที่ 2 189,000 
3. แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู 
“สานสัมพันธ์วันครู ปัตตานี 2” 

- ค่าถ้วนรางวัน  
(12 ช้ิน x 1,500 บาท) 

18,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
6. สร้างความ
เข้มแข็งคณะ 
กรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา
ในสังกัด จัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  
จ านวน   1,107  คน 
1. ประชุมวางแผนของคณะท างาน 
 

เชิงปริมาณ  
1. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 877  คน             
2. คณะท างานส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน  
10  คน   
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัด มีความรูค้วาม
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและสามารถร่วมกัน
พัฒนาสถานศึกษา และมีส่วน
ร่วมในการ พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (15 คน x               
35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหาร (15 คน x 
120 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

1,050 
 

1,800 
 
 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
อบรม เข้าใจบทบาท
หน้าท่ี ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
การก ากับดูแลตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 

6 7 
 

อัญชลี/ 
ส่งเสริมฯ 

รวมกิจกรรมที่ 1 2,850 
2. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (877 คน x  
35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (877 คน 
x 120 บาท x 1 มื้อ)  
- ค่าวัสด ุ
 

61,390 
 
 

105,240 
 

1,045 

รวมกจิกรรมที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

167,675 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
7. ประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย 

1. จัดประชุมผูบ้ริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2     

เชิงปริมาณ  
1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดส านักเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 จ านวน 12 ครั้ง 
2. ประชุมผู้บรหิารการศึกษา
และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 
จ านวน 12 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วยและผู้เกีย่วข้อง
สามารถปฏิบัตริาชการ โดย
ขับเคลื่อนนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปัตตานี เขต 2 สู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ร้อยละ 100 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(140 คน x 1 มื้อๆ ละ 
35 บาท x 12 ครั้ง) 
- ค่าเอกสารการประชุม 
(140 เลม่ x 25 บาท x 
12 ครั้ง)   

58,800 
 

 
42,000 

ร้อยละ 100 ของผู้บรหิาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์
และผูเ้กี่ยวข้อง มีแนวทาง
การขับเคลื่อนการน า
นโยบาย 
สู่การปฏิบัติ มีแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ร่วมกัน และสามารถ
บริหารจดัการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 7 นูรไอนี/
อ านวยการ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,800     
รวมกลยุทธ์ที่ 6 699,200     
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โครงการ/กิจกรรม 
รอการจัดสรรงบประมาณ 

เพิ่มเติม 
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แผนงาน/โครงการที่รอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) พันธกิจ
ข้อที่ 

เป้าประสงค์ 
ข้อที่ 

กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 567,750.00 1 1 ส่งเสริมฯ 
2 วันส าคัญทางลูกเสือ 73,950.00 1 1 อ านวยการ 

รวมกลยุทธ์ที่ 1 641,700.00    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
               ในการแข่งขัน 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษา

มลายูและวัฒนธรรมในภูมิภาค
อาเซียน 

50,740.00 2 3 ส่งเสริมฯ 

2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

606,050.00 2 3 ส่งเสริม 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 686,790.00    
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของครู

คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

167,200.00 3 4 นิเทศฯ 

2 การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะ
เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

261,920.00 3 4 บริหารงาน
บุคคล 

3 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ใน
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 

123,850.00 3 4 บริหารงาน
บุคคล 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูสอนวิชาวิทยาการ
ค านวณ 

100,000.00 3 4 นิเทศฯ 

5 เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สพป.ปัตตานี  
เขต 2 

669,550.00 3 4 บริหารงาน
บุคคล 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,322,520.00    
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ที ่ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) พันธกิจ
ข้อที่ 

เป้าประสงค์ 
ข้อที่ 

กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 36,000.00 4 5 ส่งเสริมฯ 
2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

67,000.00 4 5 นิเทศฯ 

3 การรับนักเรียน 41,300.00 4 5 ส่งเสริมฯ 
รวมกลยุทธ์ที่ 4 144,300.00    

กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม

ลดขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 
100,000 5 6 ส่งเสริมฯ 

รวมกลยุทธ์ที่ 5 100,000    
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1 พัฒนาระบบประเมินและ 

การประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาแนวใหม่ 

50,000.00 6 7 นิเทศฯ 

2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

151,600.00 6 7 นิเทศฯ 

3 บริหารอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

157,800.00 6 7 บริหารงาน
บุคคล 

4 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมด้านการศึกษา 

69,500.00 6 7 นิเทศฯ 

5 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

150,000.00 6 7 นิเทศฯ 

6 เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

261,100.00 6 7 บริหารงาน
บุคคล 

7 วันเกียรติยศ ศักดิ์ศรี  
ปัตตานี 2 ปีการศึกษา 2562 

460,000.00 6 7 นิเทศฯ 

รวมกลยุทธ์ที่ 6 1,300,000.00    
รวมเงินทั้งสิ้น 4,299,820.00    
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โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
1. ฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือข้ันความรู้ทั่วไป 
และ ข้ันความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C.) จ านวน  75 คน 
และบุคลากรในส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน  
5 คน  รวม จ านวน  80 คน 
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง  
(A.T.C.) จ านวน  120 คน 
และบุคลากรในส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน  
5 คน  รวม 125 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(35 บาท x 15 คน x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(80 บาท x 15 คน x 1 มื้อ) 

1,050 
 

1,200 

1. ร้อยละ 100 
ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ได้พัฒนาตนเองด้าน
ลูกเสือและได้รบั
เครื่องหมายทาง
ลูกเสือท่ีสูงขึ้น 
2.ร้อยละ 100ของ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในจุดหมาย วัตถ ุ
ประสงค์ของกิจการ
ลูกเสือ และวิธีการ
ฝึกอบรมเยาวชน
โดยวิธีการลูกเสือ 
สามารถน าความรู้และ
ทักษะในกระบวนการ
ลูกเสือไปใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงาน
การฝึกอบรมลูกเสือ 
และสามารถบริหาร
กิจการลูกเสือในกอง
ลูกเสือของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 ฮัมดัน/ 
ส่งเสริมฯ 

2. ฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้
ก ากับ ลูกเสือส ารอง และสามัญ  
ขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.)    (80 คน x 
1,600 บาท) 
3. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 

- ค่าลงทะเบียน 
1. หลักสูตรวิชาผู้ก ากับ ลูกเสือ
ส ารอง และสามัญ  ขั้นความรู้ทั่วไป 
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)     
(80 คน x 1,600 บาท) 
2. หลักสูตรวิชาผู้ก ากับ ลูกเสือ
ส ารอง และสามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง 
(A.T.C.)  (125 คน x 3,500 บาท) 

128,000 
 
 
 
 

437,500 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  567,750     
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โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
2. วันส าคัญทาง
ลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วันวชิราวุธ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

เชิงปริมาณ 
1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือ จากสถานศึกษา
ในสังกัดและนอกสังกัด  
จ านวน 480 คน 
- สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 
จ านวน 9 กลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียนละ 1 กอง กอง
ละ 40 คน จ านวน 360 คน 
- สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชน จ านวน 1 กอง กองละ 
40 คน จ านวน   40 คน 
- สังกัด สพม.  อปท. และ 
ตชด.จ านวน 1 กอง กองละ 
40 คน จ านวน   40 คน 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน
และแขกผูม้ีเกียรต ิ  
จ านวน   40 คน 
เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้น้อมร าลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 
บาท x 30 คน x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(80 บาท x 30 คน x 1 มื้อ) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

2,100 
 

2,400 
 

 450 

1. ร้อยละ 100 
ของลูกเสือ เนตร
นารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและเจ้าหน้าที่
ลูกเสือท่ีเข้าร่วมงาน
ได้น้อมร าลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ และ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแด่พระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจา้อยู่หัว พระ
ผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย 
2. ร้อยละ 100 
ของลูกเสือ เนตร
นารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ และ
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ ที่
เข้าร่วมงานได้น้อม
ร าลึกถึงวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจา้อยู่หัว พระ 
 

1 1 ฮัมดัน/ 
ส่งเสริมฯ 

รวมกิจกรรมที่ 1.1 4,950 
1.2 จดังานวันวชิราวุธ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(35 บาท x 480 คน x 1 มื้อ) 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์
- ค่าไวนิล 

16,800 
 

2,000 
2,000 

รวมกจิกรรมที่ 1.2 20,800 
1.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
ค่าเอกสารรายงานผล 

(200 บาท x 5 เลม่) 1,000 
รวมกจิกรรมที่ 1.3 1,000 

 

รวมกจิกรรมที่ 1 
 

 

26,750 

2.วันสถาปนลูกเสือแห่งชาติ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนนิงาน 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(30  คน  x  120  คน  x  1  มื้อ) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
 (30  ชุด  x  15  บาท) 

2,100 
 

3,600 
 

450 

รวมกจิกรรมที่ 2.1 6,150 
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โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) บาท 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
 2.2 จดังานวันสถาปนาลูกเสือ

แห่งชาติ 
 

น้อมร าลึกถึงวันคลา้ยวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว พระ
ผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือ
ไทย ไดร้่วมทบทวนค า
ปฏิญาณ ตลอดจนได้บ าเพญ็
ประโยชน์ ถวายเป็นราช
สักการะแด่องค์พระผู้
พระราชทานก าเนดิลูกเสือไทย 

- ค่าตอบแทนวงดุริยางค ์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(880 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์
- ค่าไวนิล 

3,000 
30,800 

 
4,750 
2,000 

 

ผู้พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย 
3. ร้อยละ 100 
ของลูกเสือ เนตร
นารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและเจ้าหน้าที่
ลูกเสือที่เข้าร่วมงาน
ได้ร่วมทบทวนค า
ปฏิญาณ ตลอดจน
ได้บ าเพญ็ประโยชน์
ถวายเป็นราชสักการะ
แด่องค์พระผู้พระ 
ราชทานก าเนิด
ลูกเสือไทย 

   

รวมกิจกรรมที่ 2.2 40,550 
2.3 สรุปผลการด าเนินงาน ค่าเอกสารรายงานผล 

(100 บาท x 5 เลม่ 
500 

รวมกิจกรรมที่ 2.3 500 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 
 

47,200 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,950     
รวมกลยุทธ์ที่ 1 641,700     
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

1. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภาษา
มลายูและวัฒนธรรม
ในภูมิภาคอาเซียน 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน30 คน 
2. ครผูู้สอน 30 คน 
3. นักเรียน 30 คน 
4.บุคลากรและคณะท างาน 
30 คน (ประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และไทย) 
รวม 120 คน 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และน าเสนอผลการจัดกิจกรรม
ของแต่ละประเทศร่วมกิจกรรม
เป็นการด าเนินงานตาม MOU 
ที่ได้ร่วมลงนามในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(30.คน x 1. มื้อ x 
120 บาท)      

2,100 
 
 

3,600 

การร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ด้านภาษามลายูของ
ผู้บริหาร คณะครูและ
นักเรียน ร่วมกันใน
ประเทศอาเซียน    

2 3 ซัลมา/นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 5,700 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
กิจกรรมสัมพันธ์นานาชาติ 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(120 คน  
x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(120.คน x 1. มื้อ  
X 120 บาท)      
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
- ค่าวัสด ุ  
- ค่าของที่ระลึก/
นิทรรศการ 
 
 
 
 
 

8,400 
 
 

14,640 
 
 

2000 
25000 
10000 

 

รวมกจิกรรมที่ 2 45,040 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,740     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

2. งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปี
การศึกษา 2563 
 

1. สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มโรงเรยีนใน
การด าเนินการคัดเลือกระดับกลุ่ม
โรงเรียน  

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2  จ านวน  
115  โรง เข้าร่วมกิจกรรม 
ทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 มี
ตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ภาคใต้ ครั้งท่ี 70 
ปีการศึกษา 2563 

(9 กลุ่ม × 20,000 บาท) 180,000 1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีมีความ 
สามารถทางด้านศิลป 
หัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยี ท่ีเป็นตัวแทน
จากกลุ่มโรงเรยีนเข้าร่วม
การแข่งขัน 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีชนะการ
ประกวดในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไดเ้ข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 
70 ปีการศึกษา 2563 

2 3 สาวิตร/ี
ส่งเสริม 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
25 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(25 คน ×28 บาท x 2 มื้อ) 

1,400 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
(60× 35×2 ครั้ง)   

4,200 

4. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
(370 คน×35 บาท) 

12,950 

5. การประกวดและแข่งขัน  1) ค่าเช่าเต็นท์   
(12 หลัง × 3 วัน) 

18,000     

2) ค่าเช่าเครื่องเสียง  
(1 ชุด×3 วัน บาท) 

30,000 

3) ค่าเช่าเวที   
(1 ชุด × 3 วัน ) 

10,000 

4) ค่าเช่าโต๊ะ  
(180 ตัว × 100 บาท) 
 
 

18,000 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

   5) ค่าเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม 
(500 ตัว × 11 บาท) 

5,500     

6) ค่าอาหารกลางวัน 
(350 คน × 120 บาท  
× 3 มื้อ) 

126,000 

7) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (350คน ×  
35 บาท × 6 มื้อ) 

73,500 

8) ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน (กรรมการภายนอก) 
( 30 คน × 200 บาท) 

6,000 

9) ค่าพาหนะกรรมการ
ตัดสิน (กรรมการภายนอก) 

5,000 

10) ค่าไฟฟูาน้ าประปา  2,000 
11) ค่าตอบแทนท าความ
สะอาด (4 คน × 1,000 บาท) 

4,000 

12) ค่าตอบแทนคนเก็บ
ขยะ (3 วัน× 1,000 บาท) 

3,000 

13) ค่าตอบแทนรถขนน้ า  1,500 
14) ฝุายสถานที่จัดการ
แข่งขัน 
 
 
 

10,000 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

   - ค่าตอบแทนคณะ 
กรรมการจัดสถานท่ี
แข่งขัน (รร.บ้านโคกโพธ์ิ) 
อัตรา 300/วัน/คน 

     

15) ฝุายประชาสัมพันธ์ 
- ค่าไวนิลและอุปกรณ์
ประชาสัมพันธ์ 

5,000 

16) ฝุายรักษาความ
ปลอดภัยและสื่อสาร 
 - ค่าตอบแทนพนักงาน
รักษาความปลอดภัย 
 อัตรา 300/วัน/คน 

20,000 

17) ฝุายพยาบาล 
- ค่าเวชภัณฑ์ยา      
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
พยาบาล 

 
2,500 
1,500 

18) ค่าเช่ามิเตอร์ไฟฟูา
ช่ัวคราว  

12,000 
 

19) ค่าวัสดุ  35,000 
20) ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 20,000 
21) ฝุายสถานที่จัดเวที   
-  ค่าตอบแทน 
-  ค่าวัสดุ 
 

 
10,000 
10,000 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

   22) ฝุายต้อนรับ 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (จ านวน  200 
คน × 35 บาท ) 
- ค่าช่อดอกไม้ 

 
7,000 

 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รวมกิจกรรมที่ 5 437,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 636,050     

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 686,790     
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

โครงการ 
 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
1. พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูข้อง
ครูคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนากระบวน 
การเรียนรู้และยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

1. ประชุมคณะท างานแกนน า
คณิตศาสตร์ การพัฒนารปูแบบ
การจัดการเรยีนรู้ของครู
คณิตศาสตร์สู่การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรยีนในระดบัประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-6 และมัธยม 
ศึกษาปีท่ี3ของโรงเรยีนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ทุกโรง 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนในระดับประถม 
ศึกษาปีท่ี 4-6 และมัธยม 
ศึกษาปีท่ี3ของโรงเรยีนใน
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ทุกโรงมี
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ทางการศึกษาในระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O–NET) , (NT) 
กลุ่มสาระการเรียนรูเ้พิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5  
2.ร้อยละของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  
(30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(30 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)      
- ค่าวัสด ุ  

4,200 
 

7,200 
 

2,000 

ร้อยละ 85 ของ ครู
คณิตศาสตร์มีความรู ้
ความเข้าใจการจัดการ
เรียนการสอน 

2 3 กอมาริย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 13,400 
2  ประชุมปฏิบัติการครู
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา รูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้ของครสูู่การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของของการ
ประเมินการทดสอบทางการศึกษา
ในระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O–NET) 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(150 คน x 35 บาทx 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(150 คน x 120บาท x 2 มื้อ)      
- ค่าสมนาคณุวิทยากร  
(6 ช่ัวโมง x 600 บาท  
x 2 คน) 
- ค่าพาหนะ   
(2 คน x 500 บาท) 
- ค่าวัสด ุ  
 
 
 
 

21,000 
 

36,000 
 

7,200 
 
 

1,000 
 

5,000 

รวมกจิกรรมที่ 2 70,200 
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โครงการ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 3. ประชุมปฏิบัติการครู

คณิตศาสตร์ ป.3 เพื่อพัฒนา 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ของครูสู่
การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ของ
นักเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของการประเมนิ
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) 

ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 
ทุกโรงมีค่าเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O–NET) , (NT)  กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5  
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3, 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 
ทุกโรง ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถดา้นการคดิ
วิเคราะห์การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตรส์ูงขึ้น 
4. ครูคณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3, 6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของ
โรงเรียนในสังกัดสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด้
สอดคล้องกับมาตรฐานและ 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(150 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(150 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)      
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 
(6 ช่ัวโมง x 600บาท x 2 คน) 
- ค่าพาหนะ  
(2 คน x 500 บาท) 
- ค่าวัสด ุ  
 

21,000 
 

36,000 
 

7,200 
 

1,000 
 

5,000 

    

รวมกจิกรรมที่ 3 70,200 
4. การนิเทศติดตามและส่งเสรมิ
ให้ครูคณติศาสตร์ทุกโรงเรยีนใน
สังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

- - 

รวมกจิกรรมที่ 4 - 
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โครงการ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 5. กลุ่มนเิทศติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา และ
ครูแกนน าคณติศาสตรจ์ัดท า
มาตรการ และแนวทางการพัฒนา 
โดยส่งเสริมให้ครคูณติศาสตร์ จดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการคดิวิเคราะห์  และการ
แก้ปัญหา และการยกระดับ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์นักเรียน   

ตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ และการ
ทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–
NET) , (NT)      
5. ครูคณิตศาสตร ์และ 
สถานศึกษามีนวัตกรรมและ
สื่อการเรียนรู้และเครื่องมือ
ประเมินท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ไปใช้ในการพัฒนา
ความสามารถดา้นการคดิ
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้
สูงขึ้น 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(30 คน x 120 บาท x 2 มื้อ)      
- ค่าวัสด ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

7,200 
 

2,000 
 

    

รวมกจิกรรมที่ 5 13,400 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 167,200     
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โครงการ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
2. การพัฒนา
บุคลากรสู่วิทยฐานะ
เพ่ือความก้าวหน้าใน
วิชาชีพในศตวรรษที่ 
21 

1. ประชุมคณะท างานวาง
แผนการด าเนินโครงการและจดัท า
หลักสตูร 

เชิงปริมาณ  
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 100 คน 
รวมทั้งสิ้น 300 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
จัดท าผลงานวิชาการเพื่อ
เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์ ว 10/2554 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(12 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(12 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

840 
 
 

1,440 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดท าผลงาน
วิชาการ เพื่อเสนอขอ
เลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์ ว 
10/2554 
 

3 4 อนิสา/
อดินันท์/
บริหารงาน
บุคคล 

รวมกจิกรรมที่ 1 2,280 
2. พัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(312 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (312 คน x 
120 บาท x 3 มื้อ) 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร (21 
ช่ัวโมง x 600 บาท/ช่ัวโมง) 
- ค่าพาหนะวิทยากร 
- ค่าที่พักวิทยากร  
(2 คน x 600 บาท x 3 คืน) 
- ค่าพาหนะเดินทางคณะท างาน   
(12 คน x 3 เที่ยว x 100 บาท) 
- ค่าเอกสาร  
(320 ชุด x 100 บาท) 
- ค่าวัสดุในการด าเนินงาน
โครงการ 
 
 

65,520 
 

112,320 
 

12,600 
 

30,000 
 

3,600 
3,600 

 
32,000 

 
5,000 

 

รวมกจิกรรมที่ 2 259,640 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261,920     
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โครงการ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
3. การพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
พนักงานราชการที่
บรรจุใหม่ ในสังกัด 
สพป.ปัตตานี เขต 2 

๑. ประชุมคณะท างาน 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย จ านวน    ๘๒   คน 
๒. พนักงานราชการ จ านวน 
๒๙  คน 
๓. คณะท างานและวิทยากร 
จ านวน ๑๔ คน 
รวมจ านวน   ๑๒๕    คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและพนักงานท่ี
บรรจุใหม่ สามารถน าความรู้
ที่ได้รับกลับไปพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
และปฏิบตัิตนตามระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ                 
ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(๑๔ คน x ๑ มื้อ x ๑๒๐ บาท) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(๑๔ คน x ๒ มื้อ  x ๓๕บาท) 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
(๑๔ คน x ๑ ชุด x ๑๐ บาท) 

๑,๖๘๐ 
 

๙๘๐ 
 

140 

1. ร้อยละ 100   
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
การศึกษา พนักงาน 
ราชการ ท่ีบรรจุใหม่ 
ได้รับการพัฒนาครบ
ตามหลักสูตร 
2. ร้อยละ 95  ของ
ข้าราชการครูและ
พนักงานท่ีบรรจุใหม่ 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับกลับไปพัฒนา 
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติตนตามระเบยีบ 
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

3 4 ศักดิ์ชาย/ 
บริหารงาน
บุคคล 

รวมกจิกรรมที่ 1 ๒,80๐ 
2. จัดอบรมพัฒนา - ค่าอาหารกลางวัน  

(๑๒๕ คน x ๒ มื้อ x ๓๐๐ บาท) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(๑๒๕ คน x ๔ มื้อ x๕๐บาท) 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร    
(๑๓ ช่ัวโมง x ๖๐๐ บาท)  
 - ค่าเอกสาร  
(๑๒๕ คน x ๑ ชุด x๕๐ บาท) 
 - ค่าวสัด ุ
 
 
 
 
 

๗๕,๐๐๐ 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

๗,๘๐๐ 
 

๖,๒๕๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 
 

 

รวมกจิกรรมที่ 2 ๑๒๑,๐๕๐ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,850     
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โครงการ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
4. อบรมเชิงปฏิบัต ิ
การพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค านวณ  
 

1. ประชุมคณะท างาน วางแผน
จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม  

เชิงปริมาณ 
1. ครูวิชาการระดับช้ัน
ประถมศึกษา จ านวน 115 คน  
2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณระดับช้ันประถม 
ศึกษา จ านวน 115 คน  
3. ครูวิชาการระดับช้ัน
มัธยมศึกษา จ านวน 13 คน  
4. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณระดับช้ันมัธยม 
ศึกษา จ านวน 13 คน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 256 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครสูามารถจัดการเรยีนรู้
วิชาวิทยาการค านวณที่
ส่งเสริมผูเ้รียนด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกฝนให้
เด็กสามารถเรียนรู้ไดด้้วย
ตนเอง (Self-Directed 
Learning) โดยมีครูท าหน้าที่
เป็นผู้ให้ค าแนะน า  
2. นักเรียนสามารถใช้ความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทลั 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง การท างานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(15 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าวัสด ุ  

1,050 
 

1,800 
 

910 
 

1. ร้อยละ 100 ของ
ครูผูส้อนวิชาวิทยาการ
ค านวณมีความพร้อม 
และจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการค านวณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคดิเชิง
ค านวณ เกิดกระบวน 
การคิดเชิงวิเคราะห์ 
คิดอย่างเป็นระบบด้วย
เหตุผลอย่างเป็น
ขั้นตอน 

3 4 นาอีม๊ะ  / 
นิเทศฯ  

รวมกจิกรรมที่ 1 3,760 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครผูู้สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณ 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(276 คน x  2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(276 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      
- ค่าสมนาคณุวิทยากร  
(2 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง) 
- ค่าพาหนะวิทยากร 
(2 คน x 2,000 บาท)  
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
(ชุดละ 100 บาท x 276 ชุด) 
- ค่าวัสด ุ

19,320 
 

33,120 
 

7,200 
 

4,000 
 

27,600 
 

5,000 
 
 
 
 

รวมกจิกรรมที่ 2 96,240 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000     
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โครงการ 

 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 
รายละเอียดงบประมาณ 

(ตัวคูณ) (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
5. เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ
ผู้บริหารสถาน 
ศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 2 

ประชุมสมัมนาและศึกษา 
ดูงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 115 คน 
2. คณะท างานโครงการ
เสรมิสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
และสพป.ปัตตานี 2ตลอดจน
นโยบายของ จังหวัดปัตตานี
และหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
2. ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีความพร้อม 
สามารถปฏิบัติงานให้เกดิ
ประสิทธิภาพต่อการบริหาร
จัดการ ผลการจัดการศึกษา
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
อยู่ในระดับดเีด่น 

- ค่าอาหารเช้า  
(145 คน x 1 มื้อ x 100 บาท)  
- ค่าอาหารกลางวัน  
(145 คน x 3 มื้อ x 350 บาท) 
- ค่าอาหารเย็น  
(145 คน x 2 มื้อ x 350 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(145 คนx 6 มื้อ x 50 บาท) 
- ค่าที่พัก  
(144 คน x 2 คืน x 600 บาท)  
(1 คน x 2 คืน x 1,200 บาท) 
- ค่าพาหนะ (เหมารถ)  
จ านวน 3 คัน คันละ 3 วัน ๆ ละ 
16,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(2 คน x 5 ชม. x 600 บาท) 
- ค่าของสมนาคุณศึกษาดูงาน  
2 ช้ิน ๆ ละ 1,500 บาท 
- ค่ากระเป๋าเอกสาร  
(120 อัน  x 80 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนิล 3 ผืน 
- ค่าวัสด ุ

14,500 
 

152,250 
 

101,500 
 

43,500 
 
 

172,800 
 

2,400 
 

144,000 
6,000 

 
3,000 

 
9,600 

 
5,000 

15,000 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
สามารถปฏิบัติงานตาม
นโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ/สพฐ./
สพป.ปัตตานี 2 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีเด่น 

3 4 เกตุนิกา/
บริหารงาน
บุคคล 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 669,550     
รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,322,520     
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ, 
เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

พันธกิจ เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

1. พัฒนาระบบ 
ดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

1. ประชุมวางแผนของ
คณะท างาน 

เชิงปริมาณ 
ครูผูร้ับผดิชอบ  
จ านวน 125 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครผูู้เข้าอบรมเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและน า
ความรู้ไปพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2. โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่างเป็น
ระบบ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20 คน x  35 บาท) 
- ค่าอาหาร  
(20 คน x 120 บาท) 

700 
 

2,400 

1. ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เข้าอบรม เข้าใจบทบาท
หน้าท่ี ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2. ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เข้าอบรมน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาระบบแนะ
แนวและการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและปูองกันเฝูา
ระวังไม่ให้นักเรียนเสี่ยงต่อ
ภัยอันตรายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 5 อัญชลี/ 
ส่งเสริมฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 3,100 
2. ทัศนศึกษาดูงาน  
ณ โรงเรียนในจังหวัดสงขลา 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(50 คน x 120 บาท)   
- ค่าสมนาคณุวิทยากร  
(2 คน x 4 ชม x 600 บาท) 
- ค่าของที่ระลึก 
- ค่าเช่าเหมารถ 
- ค่าไวนิล  
- ค่าวัสด ุ

3,500 
 

6,000 
 

4,800 
 

1,500 
14,000 
1,500 
1,600 

 
 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 32,900 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000     
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โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, 
เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

พันธกิจ เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

2. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการ
เรียนรู้  
 

จัดค่ายการเรยีนรู้เสรมิสร้าง
เจตคติทีด่ีโดยเสริมความรู้
เชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรูฯ้  
จ านวน 100 คน 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ฯ จ านวน 
100 คน        
2. ช่วยเหลือนิเทศให้กับ
โรงเรียนทีม่ีนักเรยีนบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ที่จัดการเรยีน
ร่วมกับนักเรยีนปกติ  
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรูไ้ดร้ับการเสริมสร้างเจต
คติที่ดีโดยการเสริมความรู้เชิง
ปฏิบัติการด้วยวิทยากรการ
อบรมที่ใช้กระบวนการให้
ความรู้แบบกัลยาณมิตรท าให้
มีเจตคติที่ดีต่อการเรยีนใน
โรงเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ในทีสุ่ด 
2. โรงเรียนมีฐานข้อมลูของ
นักเรียนท่ีบกพร่องทางการ
เรียนรู้ทีเ่ป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีมี
แนวทางในการนิเทศ

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(100 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)  
- ค่าอาหาร  (100 คน x  
3 มื้อ x 120  บาท)  
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 
(10 คน x 600 บาท) 
- ค่าสื่อ เอกสาร 
 

21,000 
 

36,000 
 

6,000 
4,000 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนกลุม่เปูาหมายใน
ระดับชั้นประถมศึกษา  
ที่ได้รับการพัฒนาเจตคติที่
ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
2. ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนที่ได้รับการ
นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ มี
แนวทางจัดการเรยีนการ
สอนและจดัท าฐานข้อมลู
นักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู ้

4 5 ชัรฟุดดีน/ 
นิเทศฯ 
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โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, 
เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

พันธกิจ เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

ช่วยเหลือครู นักเรียน ในการ
จัดการเรียนร่วมระหว่าง
นักเรียนท่ีบกพร่องทาง 
การเรยีนรู้และนักเรียนปกติ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,000     
3. การรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2563 

1. จัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียน 
(ทร.14) ในเขตพื้นท่ีบริการ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดท าข้อมลูสารสนเทศ
ประชากรวัยเรียนตาม ทร.14  
ที่จะเข้าเรยีน ปีการศึกษา 
2563 ของโรงเรียนในสังกดั 
จ านวน 115 โรงเรียน 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบ
รายงานการเกณฑเ์ด็กเข้า
เรียนและการรับนักเรียนของ
โรงเรียน จ านวน 1 ระบบ 
3. ประชุมครูผูร้ับผิดชอบงาน
รับนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 
จ านวน 115 คน 
 
 

- - 1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียน และสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียน และสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ที่มี

4 5 ภัทรียา/ 
ส่งเสริมฯ 

2. พัฒนาระบบบริหารการ
ด าเนินงานรับนักเรียน 

- - 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการด าเนินงานรับ
นักเรียน 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (70 คน x  
4 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(70 คน x 2 มื้อ x 120 บาท) 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร  
(2 คน x 3 ช่ัวโมง  
x 2 ครั้ง x 600 บาท) 
- ค่าวัสด ุ   
- ค่าเอกสารประกอบการ
ประชุม 
- ค่าไวนิล 

9,800 
 
 

16,800 
 

7,200 
 
 

2,500 
3,500 

 
1,500 
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โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, 
เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

พันธกิจ เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

4. ติดตามการเกณฑ์เด็กเข้า
เรียน และการด าเนินงานรับ
นักเรียนโรงเรียน สังกัด 
สพป.ปน.2 115 โรงเรียน 
5. คณะท างานและ
ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน 
สพป.ปัตตานี เขต 2 จ านวน 
15 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.
ปัตตานี เขต 2 ทุกโรงเรียน 
มีระบบฐานข้อมลูประชากร 
วัยเรียน และสามารถน าข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได ้
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีระบบฐานข้อมลู
ประชากรวัยเรียน และ
สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานการรับ
นักเรียน การใช้ระบบการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน ระบบ
การรายงานผลการรับนักเรียน 
และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปฏบิัติงานได ้
4. ร้อยละ 100 ของเด็ก
วัยเรียนที่เข้ารับการศึกษา
ในแต่ละระดับการศึกษา 
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โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, 
เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

พันธกิจ เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

  3. ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
100 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานการ 
รับนักเรียน การใช้ระบบการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน ระบบการ
รายงานผลการรับนักเรยีน 
และสามารถน าความรู้ทีไ่ดร้ับ
ไปปฏิบตัิงานได ้
4. ร้อยละ 100 ประชากร
วัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ
ของ สพป.ปัตตานี เขต 2 
ตาม ทร.14 ปีการศึกษา 
2563 เข้าเรยีนช้ัน ป.1 

      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,300     
รวมกลยุทธ์ที่ 4 144,300     

 
 
 
 
 
 



~ 146 ~ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปรมิาณ, 
เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

พันธกิจ เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมลดขยะมูล
ฝอยในสถานศึกษา 
 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับประถม-
มัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด 
จ านวน 400 คน 
2. ครผูู้สอนโรงเรยีนในสังกัด  
จ านวน  145 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีองค์ความรู้เรื่องของ
ขยะมูลฝอย 
2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องขยะมลูฝอย และการลด 
คัด แยกขยะ 
3. นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- - 1. ร้อยละ 100 ของครู 
ที่เข้าร่วมโครงการมีองค์
ความรู้เรื่องขยะมลูฝอย 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีองค์ความรู้เรื่องขยะมลูฝอย 
3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีจติส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

5 7 สาวิตร/ี 
ส่งเสริมฯ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
กิจกรรมลดขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษา 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(145 คน × 120 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(145 คน × 35 บาท × 
2 มื้อ) 
- ค่าวัสด ุ

17,400 
 

10,150 
 
 

2,450 
รวมกิจกรรมที่ 2 30,000 

3. สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนแกนน าจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับขยะมลูฝอย 

 
- 7 โรงเรียน × 10,000 บาท 

 
70,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 70,000 
4. กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000     
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5 100,000     
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
1. พัฒนาระบบการ
ประเมินและการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาแนวใหม่ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการประเมินและการ
ประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา 
1.1 ประชุมคณะท างาน 
 

เชิงปริมาณ 
1.  ศึกษานิเทศก์และ
คณะท างาน  จ านวน 20 คน 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
จ านวน 220 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาทุกโรง
ด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาแนวใหม่ ตามที่
กฎกระทรวงฯ ก าหนดไว ้
2. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีเขม้แข็ง  และ
มีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี ่

 
 
 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(15 คนx 1 มื้อ x 120 บาท) 

 
 
 

1,050 
 

1,800 

1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคณุภาพภายในท่ี
เข้มแข็ง 
2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาสามารถเขยีน
รายงานการประเมิน
ตนเองตามรูปแบบใหม่ 
และสามารถส่งรายงาน
การประเมินตนเองแก่
หน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่แกห่น่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี ่

6 7 จุฬาทิพย์/ 
ฐิตา/นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 2,850 
2. สังเคราะห์ สรุปผล  และ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
2.1 ประชุมคณะท างาน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 11 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (11 
คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

770 
 

1,320 

2.2 สังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 11 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(11 คน x 3 วัน x 120 บาท) 

2,310 
 

3,960 

2.3 เขยีนรายงานสังเคราะหผ์ล
การประเมินตนเอง 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(11 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(11 คน x 2 วัน x 120 บาท) 

1,550 
 
 

2,640 
รวมกจิกรรมที่ 2 12,550 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 3. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพือ่สื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
และเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
3.1 ประชุมคณะท างาน  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(11 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(11 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

1,050 
 

1,800 

    

3.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการสื่อสาร 
สร้างความเข้าใจ และเตรยีม
ความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี ่

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(120 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(120คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
 

8,400 
 

14,400 

 

รวมกจิกรรมที่ 3 25,650 
4. สรปุผลและรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา(Mock  Assessment) 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 25 คน x2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)  
- ค่าวัสด ุ
 

1750 
3000 
4210 

รวมกจิกรรมที่ 4 
 
 
 

 

8,960 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
2. สร้างความ
เข้มแข็งให้
กระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

1.ประชุมเตรียมความพร้อมการ
จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้
กระบวนการนเิทศ 
ภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. ประชุมคณะท างาน จ านวน  
๒๕  คน จ านวน 1 วัน และ 
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน ๑๑๕ โรงเรียนจ านวน 1 
วัน 
๓. ประชุมผู้บริหารและครู
วิชาการ จ านวน ๒๕๐ คน 
จ านวน ๑ วัน 
๔. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ จ านวน ๒๕ คน  
จ านวน ๑ วัน   
เชิงคุณภาพ 
๑. คณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมวางแผนการจัดประชุม
กิจกรรมสอดคล้องกับกิจกรรม 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(25 คน x 2  มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x  1  มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าวัสดุและค่าถ่าย
เอกสาร  

1,750 
 

3,000 
 

10,000 

1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ตามโครงการนิเทศภายใน
แบบมีส่วนร่วม 
2.ร้อยละ 100 ของสถาน 
ศึกษามีความเขม้แข็ง
ทางด้านงานวิชาการ 

6 7 เตือนใจ/นิเทศ 

รวมกจิกรรมที่ 1 ๑๔,๗๕๐ 
2.ประชุมปฏิบัติการสร้างความ
เข้มแข็ง สร้างความเข้มแข็งให้
กระบวนการนเิทศ 
ภายในสถานศึกษา 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(140 คน x  
๒  มื้อ  x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  (140 
คน x ๑  มื้อ x 120  บาท)      
- ค่าวิทยากร 
- ค่าวัสดุ ( ส าเนาเอกสาร
,วัสดุจดัประชุม,เข้าเล่ม
รายงาน ) 

9,800 
 
 

16,800 
 
 

5,000 
25,000 

 
รวมกจิกรรมที่ 2 ๕๖,๖๐๐ 

๓. ปฏิบัติการPLC สร้างความ
เข้มแข็งสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กระบวนการนเิทศ 
ภายในสถานศึกษา 

๒. ผู้สถานศึกษา ครูวิชาการและ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมจัดโครงการนิเทศ
ภายในตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(๒๕0 คน x ๒  มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(๒๕0 คน x ๑ มื้อ x 120 บาท)      
- จัดสรรเป็นค่าวัสดุการประชุม
PLC ๙ กลุ่ม x ๒,๐๐๐ บาท 

17,500 
 

30,000 
 

 
18,000 

รวมกจิกรรมที่ 3 ๖๕,๕๐๐ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 4.ประชุมปฏิบัติการสรุปผลและ

ประเมินผลการสร้างความ
เข้มแข็งสร้างความเข้มแข็งให้
กระบวนการนเิทศภายใน
สถานศึกษา 

 - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x 1  มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 

1,750 
 

3,000 
 

10,000 

    

รวมกจิกรรมที่ 4 ๑๔,๗๕๐ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๖๐๐     

3. บริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ประชุมคณะกรรมการเกลี่ย
อัตราก าลังพนักงานราชการ 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  
12  คน 
2. คณะกรรมการด าเนินการ
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการบริหารงาน
อัตราก าลังข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
วิเคราะห์ วางแผน สภาพ
ปัญหาและอัตราก าลัง และการ
กระจายอตัราก าลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
- ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
- ค่าพาหนะกรรมการ 

700 
 

1,200 
 

2,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ร้อยละ 95 ของ
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลัง
ครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ไดร้ับการเกลี่ย
อัตราพนักงานฯ ตามความขาด
แคลนและความต้องการ
วิชาเอกของสถานศึกษา   
2. ร้อยละ 100 ของ 
สถานศึกษาในสังกัด สพป.
ปัตตานี เขต 2 ท้ัง 113 
โรง มีผู้บริหารสถานศึกษา 
3. สพป.ปตัตานี เขต 2 
ด าเนินการสรรหา/เลือก 
สรรพนักงานราชการ  
ลูกจ้างช่ัวคราว เป็นไป 
ตามกรอบท่ีได้รับจัดสรร 

6 7 นิภา/
บริหารงาน
บุคคล 

รวมกจิกรรมที่ 1 4,400 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 2. ประชุมคณะท างานกลั่นกรอง

ย้ายครู 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(10 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)  
- ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 
- ค่าพาหนะกรรมการ 

700 
 

1,200 
 

2,500 

    

รวมกจิกรรมที่ 2 4,400 
3. ด าเนินการสรรหา/เลือกสรร
พนักงานราชการและอตัราจ้าง
ช่ัวคราว 

2. สพป.ปตัตานี เขต  2  
สามารถด าเนินการบริหาร
อัตราก าลังข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (60 คน x 
20 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 10 มื้อ x 120บาท) 
- ค่าตอบแทนกรรมการ  
(30 คน x 300บาท x 4 ครั้ง ) 
- ค่าพาหนะกรรมการ 
- ค่าวัสดุ 

42,000 
 
 

36,000 
 

36,000 
 

15,000 
20,000 

 
 
 
 
 
 

รวมกจิกรรมที่ 3 149,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,800     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
4. เสาวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรมด้าน
การศึกษา 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมิน 

เชิงปริมาณ 
1. จดัเวทีน าเสนอและประกวด
นวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการ จ านวน 55 คน   
2. จัดเวทีน าเสนอและประกวด
นวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 55 คน   
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่
ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพของ
ผู้เรยีน คิดเป็นร้อยละ 5 
 

- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
(20 คน x 1 มื้อ  x  35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(20 คน x 1 x 120บาท)      
- ค่าวัสด ุ  

700 
 

2,400 
 

400 

ร้อยละ 5 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู 
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ที่ส่งเสรมิการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

6 7 หยาดฟูา/ผกา
มาศ/นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 3,500 
2. จัดเวทีน าเสนอและประกวด
นวัตกรรมการศึกษา 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (55 คน x 4 มื้อ x 
35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(55 คน x 2 มื้อ x 120บาท)      
- ค่าสมนาคณุวิทยากร  
(5 คน x 5 ช่ัวโมง x 600 บาท) 
- ค่าพาหนะ   
(5 คน x 300 x 2 บาท) 
- ค่าวสัด ุ  

7,700 
 
 

13,200 
 

30,000 
 

3,000 
 

2,100 
รวมกจิกรรมที่ 2 56,000 

3. สรุปและจัดท ารายงานผลการ
ประกวดนวัตกรรมการศึกษา 

- ค่าถ่ายเอกสาร   
(100 เลม่ x 100 บาท) 
 
 
 

10,000 
 

รวมกจิกรรมที่ 3 10,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,500     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
5. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบบริหาร
จัดการแบบมสี่วน
ร่วมขององค์คณะ
บุคคล ก.ต.ป.น. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา  
 

 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน  9  คน    
2. คณะอนุกรรมการ  
อ.ก.ต.ป.น. จ านวน 45 คน 
3. ศึกษานิเทศก์และ
คณะท างาน จ านวน 25 คน 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานีเขต 2   
มีระบบการบริหารงานท่ี
เข้มแข็งโดยการมสี่วนร่วม 
ขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(20 คน x 6 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
( 20 คน x 3 มื้อ x  
120 บาท)      
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสด ุ  
 
 
 

4,200 
 

7,200 
 
 

5,000 
2,000 

1. คณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาเข้าร่วมประชุม
และให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานของเขตพืน้ท่ี 
2. คณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาเข้า
ร่วมประชุม และติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาสถานศึกษา 
ในสังกัด 
3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดได้
รายงานผลการด าเนินงานจัด
การศึกษาตามภาระงาน  
4 ด้าน และได้รับทราบผล
การด าเนินงาน  ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาจากคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศ
การศึกษา 
 

4 5 จุฬาทิพย์ / 
หยาดฟูา /  
นาอีม๊ะ / ผกา
มาศ / 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 18,400 
2. ประชุมบอร์ดคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(25 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      
- ค่าตอบแทนคณะ 
กรรมการ  (12 คน x 
1,000 บาท x 1 ครั้ง) 
- ค่าวัสด ุ
 
 
 
 

1,750 
 

3,000 
 

12,000 
 
 

4,000 

รวมกจิกรรมที่ 2 20,750 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการ  

อ.ก.ต.ป.น. 
 - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  

(50คน x 2 มื้อx35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(50คนx1มื้อ x120 บาท)      
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสด ุ  

3,500 
 

6,000 
 

2,450 
5,000 

    

รวมกจิกรรมที่ 3 16950 
4. ติดตาม ตรวจสอบประเมิน 
ผลและนิเทศการศึกษา 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง   
(ตามตารางแนบ)      
- ค่าพาหนะ   
(ตามตารางแนบ)   

16,200 
 

27,000 

รวมกจิกรรมที่ 4 43,200 
5. ประชุมสรุปผลการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษาของคณะ 
อนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น.  

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
( 25 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าพาหนะ 
(9 คน x 200บาท) 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสด ุ  
 
 

1,750 
 

3,000 
 

1,800 
 

3,000 
3,000 

 
 
 

รวมกจิกรรมที่ 5 12,550 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 6. ประชุมปฏิบัติการจัดท า

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

 - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
( 20คนx6มื้อx 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
( 20 คน x 3 มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสด ุ  

4,200 
 

7,200 
 

5,000 
3,000 

    

รวมกจิกรรมที่ 6 19,400 
7. ประชุมปฏิบัติการรายงานผล
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
ก.ต.ป.น. 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(25 คนx2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (25 
คนx1มื้อx120 บาท)      
- ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 
(12 คน x 1,000 บาท) 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสด ุ  
 
 
 
 
 
 

1,750 
 

3,000 
 

12,000 
 
 

1,000 
1,000 

 

รวมกจิกรรมที่ 7 18,750 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
6. เสริมสร้าง
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการฯ ฝุายต่าง ๆ 
 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า 
และพนักงานราชการ วิทยากร 
และเจา้หน้าที่ จ านวน  250 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีได้  
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการที่เข้าร่วม
กิจกรรม มคีวามภาคภูมิใจใน
วิชาชีพและมีความพึงพอใจท่ี
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(25 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 120 บาท x  
1 มื้อ) 
 

 
875 

 
3,000 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และ
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้แก่ ศิษย์ เพื่อนครู และ
บุคคลทั่วไป 

6 7 เกตนิกา  /
บริหารงาน

บุคคล 

- จัดเตรยีมสถานท่ี - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(25 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

875 
 

3,000 

รวมกจิกรรมที่ 1 7,750 
2. อบรมเสรมิสร้างจรรยา 
บรรณของวิชาชีพแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเปูาหมาย 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(250 คนx 1 มื้อ x 300 บาท) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(250 คน x 2 มื้อ x 50 บาท) 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร  
(2 ช่ัวโมง x 600 บาท) 
- ค่าพาหนะวิทยากร 
- ค่าที่พักวิทยากร (1 ห้อง x 
2 คืน x 1,200 บาท) 
- ค่าวัสด ุ
- ค่าตกแต่งสถานที ่

75,000 
 

25,000 
 

1,200 
 

5,000 
2,400 

 
10,000 
10,000 

รวมกจิกรรมที่ 2 128,600 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษากลุ่มเปูาหมาย 

- ค่ากรอบใบประกาศเกียรติ
คุณ (65 อัน x 150 บาท) 
- ค่าของที่ระลึกผู้ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ  
(65 ช้ิน x 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท า VTR พร้อม
หนังสือท่ีระลึกผู้ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

9,750 
 

65,000 
 

 
50,000 

รวมกจิกรรมที่ 3 124,750 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261,100     

7. วันเกียรติยศ 
ศักดิ์ศรี ปัตตานี 2  
ปีการศึกษา 2562 

1. จัดประชุมคณะท างานจัดงาน
วันเกียรตยิศ ศักดิ์ศรี ปัตตานี 2 ปี
การศึกษา 2562 

เชิงปริมาณ 
1. คณะท างานจัดงาน จ านวน 
2 ครั้ง ๆ ละ 40 คน  ใช้เวลา
ครั้งละ 1 วัน 
2. คณะท างานสังเคราะห์
สรุปผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 25 คน ใช้เวลา 5 วัน  
3. ผู้ร่วมงาน 600 คน ใช้เวลา 
1 วัน 
4. จัดท าเอกสารรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาฯ จ านวน 
100 เล่ม 
 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าวัสด ุ  

2800 
 

200 

ร้อยละ 90ของผู้บริหาร , 
คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ที่รับรางวัลในงาน
วันเกียรติยศ ศักดิ์ศรี 
ปัตตานี เขต 2 มีความ
ภาคภูมิใจ     

3 4 จุฬาทิพย์/
หยาดฟูา/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 3,000 
2. จัดประชุมปฏิบตัิการ
สังเคราะห์ สรุปผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน  
(O-NET , I-NET , NT)   
ปีการศึกษา 2562 ระดับ 
ช้ัน   ป.3 ป.6 และ ม.3   
โดยภาพรวม และรายกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(25 คน x 10 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(25 คน x 5 มื้อ x 120 บาท)      
- ค่าปฏิบัติการนอกเวลา
ราชการ (25 คน x 60 บาท  
x 7 ช่ัวโมง x 5 วัน) 
- ค่าวัสด ุ

8,750 
 

15,000 
 

52,500 
 
 

750 
รวมกจิกรรมที่ 2 77,000 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 3. จัดงานวันเกียรติยศ ศักดิ์ศรี 

ปัตตานี 2 ปีการศึกษา 2562 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะท างานมีความเข้าใจ
รูปแบบการจดังานวันเกียรติยศ 
ศักดิ์ศรี ปัตตานี 2 ปีการศึกษา 
2562 
2. มีผลการสังเคราะห์  
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานฯ ส าหรับ
ใช้มอบโล่และจัดท ารายงาน 
3. ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  
4. สพป.ปตัตานี เขต 2  
มีรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาท่ีเป็นรูปเลม่ 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(50 คน x 1 มื้อ x 50 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(600 คน x 1 มื้อ x  
300 บาท)      
- ค่าโล่รางวัล  
(80 โล่ x 1,200 บาท) 
- ค่าเกียรติบตัร  
(450 ใบ x 15 บาท) 
- ค่ากรอบเกียรติบัตร  
( 450 อัน x 100 บาท) 
- ค่าห้องประชุม  
(1 ห้อง x 20,000 บาท  
x 1 วัน)   
- ค่าตกแต่งเวที   
(1 เวที x 10,000บาท)  
- ค่าของที่ระลึก  
(1 ช้ิน x 1,500 บาท) 
- ค่าดอกไม้แขกผูม้ีเกียรติ  
(50 ช่อ x 30 บาท) 
- ค่าวัสด ุ  

2,500 
 

180,000 
 
 

96,000 
 

6,750 
 

45,000 
 

20,000 
 
 

10,000 
 

1500 
 

1,500 
 

6,750 
 
 

    

รวมกจิกรรมที่ 3 370,000 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 4. สรปุและจัดท ารายงานผล    

การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET ,    I-NET , NT) ปี
การศึกษา 2562 ระดับช้ัน ป.3 
ป.6 และ ม.3   
 

 ค่าถ่ายเอกสาร  
(100เล่ม x 100 บาท) 
 
 
 
 

100,000     

รวมกจิกรรมที่ 5 100,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000     
รวมกลยุทธ์ที่ 6 1,300,000     
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ภาคผนวก 
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การวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

--------------------------- 
 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  จากการด าเนินงานปรากฏดังนี้ 
 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมาย  
เป็นโครงการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเห็นควรด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 และ
บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน  10   โครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปี 2563 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2 รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ2562 
อ านวยการ 

3 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2563 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Coaching 
Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

บริหารงานบุคคล 

7 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด 

ตรวจสอบภายใน 

8 นิเทศโรงเรียนรูปแบบ 2 มิติ ยุคไทยแลนด์ 4.0 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
9 การจัดงานวันครู ประจ าปี 2563 บริหารงานบุคคล 

10 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  

อ านวยการ 
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2. โครงการ/กิจกรรม  ทีบ่รรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 แตร่อการ 
จัดสรรงบประมาณ หากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ให้ใช้งบประมาณที่ตั้งส ารองเป็นงบประมาณ
ส ารองเร่งด่วน  จ านวน  22  โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 วันส าคัญทางลูกเสือ อ านวยการ 
3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษามลายูและวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคอาเซียน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

6 การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะเพ่ือความก้าวหน้าใน
วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 

บริหารงานบุคคล 

7 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ในสังกัด สพป.
ปัตตานี เขต 2 

บริหารงานบุคคล 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสอนวิชา
วิทยาการค านวณ 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

9 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2 

บริหารงานบุคคล 

10 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ 
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

12 การรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมลดขยะมูลฝอย 

ในสถานศึกษา 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

14 พัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาแนวใหม่ 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

15 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

16 บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

บริหารงานบุคคล 

17 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการศึกษา 
 
 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
18 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีส่วน

ร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

19 เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

บริหารงานบุคคล 

20 วันเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ปัตตานี 2 ปีการศึกษา 2562 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 

3. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว ประสบปัญหาการด าเนินงาน  ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
เปูาหมาย และเห็นควรยกเลิก ไม่ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2563  

- ไม่มี – 
 

4. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว ประสบปัญหาการด าเนินงาน  ไม่เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย และเห็นควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายในปีงบประมาณ 2563     

- ไม่มี – 
 

5. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ 2562 และเห็นควรปรับเปลี่ยน
กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน และเป็นไปตามบริบทของสภาพปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที่จ านวน  2 โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 ร่วมพลังขับเคลื่อนยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ปีการศึกษา 2562 O-NET ,  
I-NET, NT , RT, PISA ข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปี 
 

นิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

2 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

การแนะแนวเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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6. โครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  จ านวน  12  โครงการ/
กิจกรรม  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1 พัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนในการใช้

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใน 4 ทักษะ (ฟัง 
พูด อ่านและเขียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

3 พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

4 การจัดการเรียนรู้ วิธีการ “Active Learning” เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0  
โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

5 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบ PLC 

บริหารงานบุคคล/นิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ 

6 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 
NEW DLTV 

นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

7 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผ่านระบบ Online, Digital, Technology และ  
แบบ Face-to-Face Training 

บริหารงานบุคคล 

8 โรงเรียนน่าอยู่ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
10 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและกิจกรรมวันส าคัญ อ านวยการ 
11 เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อ านวยการ 
12 ประชุมพบปะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพป.ปัตตานี เขต 2 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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คณะท างาน 
 
คณะที่ปรึกษา 
 
1. นายสะอาด  อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 
2. นางปราณี  สุวรรณะ รอง ผอ. สพป.ปัตตานี.2  

 
 

คณะท างาน 
 
1. นายอุดม  ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางจุฬาทิพย์  กุยรัตน์ ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
3. นายก าธร  แผ้วสะอาด ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
4. นางรัตติกาล  ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. นางสินุช  ประสงค์สุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสุคนธ์  ติ้งค า ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางสุดสาคร  มาตย์นอก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
8. นางกัลยา  ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
9. นายสมควร  ครีภักดี กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 
10. นายสุรกิจ  กิณเรศ กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่   
11. นายอุดมเกียรติ  รักทรัพย์  กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 
12. นางแวมัสนะห์  แส๊ะเด็ง กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 
13. นายประพันธ์  เจ๊ะอูมา กลุ่มโรงเรียนยะรัง 
14. นายมะยะโกะ  เจะยะปาร์ กลุ่มโรงเรียนอัมพวา 
15. นายอะห์หมัด  สาและ กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง 
16. นายสมาน  หมันหลี กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 
17. นายถาวร  แสงดี กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 
18. นางสาวหยาดฟูา  สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์  
19. นางสาวเตือนใจ  อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์  
20.  นางซัลมา  มะเกะ ศึกษานิเทศก์ 
21. นายชัรฟุดดิน  หะยี ศึกษานิเทศก์ 
22. นางกอมาริย๊ะ  ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ 
23. นางสาวฐิตา  วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ 
24. นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์ 
25. นางอัญชลี  พลสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
26. นางพุทธวรรณ  สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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คณะท างาน (ต่อ) 
 
27. นางพรภนา  ค าแปูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
28. นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
29. นางสาวสาวิตรี  สาและบู นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
30. นางสมบูรณ์  แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
31. นางสาวนิภา  สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
32. นางสาวสุมาลี  แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
33. นางสุวันดี  รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
34. นายมนตรี  มะสมัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
35. นางสาวสุพรรณี  แก้วสมศรี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
36. นายจิรัฎฐ์  สิทธิอุเป            อัตราจ้าง 
37. นางช่อผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
38. นางสาววิภากุล  บุญแนบ พนักงานราชการ 

 

จัดพิมพ์/รูปเล่ม 

 
1. นางช่อผกา  บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาววิภากุล  บุญแนบ พนักงานราชการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




