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 วิสัยทัศน์ 
  
 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พัฒนาคุณภาพการศึกษา บนพ้ืนฐาน 
ความเป็นไทย 
 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 
 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ประชากร 
วัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา   
และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 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 ด้าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 พันธกิจ 
 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ดี เก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 3. พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (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 
การท้างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ 
 5. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 6. ผู้เรียนทุกคนมีการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา มีกลยุทธ์และ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวชี้วัด 
  
 ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. จ้านวนสถานศึกษาที่น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ร้อยละชองผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

5. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย 
6. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

บริบทของพื้นที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
 8. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 9. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) 



~ 3 ~ 
 

 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
จ้าเป็น 
 16. ร้อยละของผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 17. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 18. ร้อยละของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
 19. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณาการในแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 20. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมหรืองานวิจัยเชิงประจักษ์ 
 21. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ้านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 22. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูงพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าทีส่นับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และน้านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ  
ทั้งระบบ 
 23. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 24. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
 25. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 26. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา น้าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 27. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
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 มาตรการ 
 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 
 3. ส่งเสริมให้สถานน้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 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 เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
ตามความต้องการจ้าเป็น 
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 17. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเร่งรัด ติดตาม ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส เด็กกลุ่มเสี่ยง ผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ 
 18. ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด ให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

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

20. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท้า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด้าเนินการให้องค์
ความรู้และสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

21. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท้าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ 
Multimedia และอ่ืน ๆ  

22. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบูรณาการใน
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

23. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมหรืองานวิจัยเชิงประจักษ์เชิงประจักษ์ 
24.  สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

25. พัฒนาส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ 

26. ส่งเสริม สนับสนุนส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

27. ก้ากับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

28. สนับสนุนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท้างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

29. สร้างระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
30. สร้างจิตส้านึกให้บุคลากรทุกคนใน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

รักษ์ความเป็นไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล   สานความร่วมมือ 
 31.  เร่งรัดให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา น้าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

32. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส้านักงานนเขตพ้ืนที่การศึกษา 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  การอ้านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 สานความร่วมมือ  หมายถึง  การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท้า ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา
กับชุมชน องค์กรของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
 

 1. สร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการศึกษา อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐาน 
 2. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาทุกคน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. น้าเทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อมัลติมิเดีย มาใช้กับกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และน้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
ภาพแห่งความส าเร็จ 
 

 “ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน 
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  และมีคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้เรียนเป็นคนดี เกง่ 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 ด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “ 
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จุดเน้น แนวทางการพัฒนา 
ข้อ 1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1.1 ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เพิ่มขึ้น +5 
1.2 เร่งรัดการจัดท้าฐานข้อมูลคณุภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล และน้าผลไปใช้ 
1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
1.4 การนิเทศ ก้ากับ และติดตาม 

ข้อ 2 ส่งเสรมิพัฒนา
คุณภาพทางภาษา 
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษามลายูกลาง) 

2.1 ผู้เรยีนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวัน 
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 ์เป้าประสงค ์ 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. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลกัของชาต ิและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถกูตอ้ง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มจีิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอ่สังคมและผู้อืน่ 

6. ผู้เรียนทุกคนมกีารด้าเนนิชีวติทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้้า ให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 
 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (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  
และมีวฒันธรรมการท้างานที่เน้นผลสมัฤทธิ์ 
 
5. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิ 
การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

5. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6.จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดย
สร้างภาคีเครือข่ายกับทกุภาคส่วน 

7. ส้านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และสถานศึกษา  
มีกลยุทธ์และนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคสว่น มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ

2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลือ่มล้้าทางการ
ศึกษา 

5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา 

     สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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โครงการ/กิจกรรม 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
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 โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

 
 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) พันธกิจ
ข้อที่ 

เป้าประสงค์ 
ข้อที่ 

กลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1 การแข่งขันกีฬานักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ้าปี 2563 

164,160.00 1 1 ส่งเสริมฯ 

2 รักษาความปลอดภัยครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา ประจ้าปี
งบประมาณ2562 

90,000.00 1 1 อ้านวยการ 

รวมกลยุทธ์ที่ 1 254,160.00    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
               ในการแข่งขัน 
1 วิจัยพัฒนาการอ่านและเขียน

ภาษาไทยด้วยกระบวนการนิเทศ
และการสอนเชิงเร่งรัด 

100,000.00 2 3 นิเทศฯ 

2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 25,500.00 2 3 นิเทศฯ 
3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

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

100,000.00 2 3 นิเทศฯ 

4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2562 

394,000.00 2 3 ส่งเสริมฯ 

5 คัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ้าปีการศึกษา 
2562 และ 2563 
 
 
 
 

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

เป้าประสงค์ 
ข้อที่ 

กลุ่ม 

6 ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ  
(O-NET, I-NET , NT) 

100,000.00 2 3 นิเทศฯ 

7 พัฒนาคุณภาพการจัด
ประสบการณ์การเรียน 
การสอนปฐมวัย 

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
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา    

180,955.00 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 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ส้าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

54,510.00 
 

3 4 บริหารงาน
บุคคล 

5 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานผู้บริหาร
สถานศึกษายุคใหม่ 

35,000.00 3 4 บริหารงาน
บุคคล 

6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สพป.ปัตตานี  เขต 2 

350,000.00 
 

3 4 บริหารงาน
บุคคล 

7 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ้าปี 2563 

456000.00 3 4 บริหารงาน
บุคคล 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) พันธกิจ
ข้อที่ 

เป้าประสงค์ 
ข้อที่ 

กลุ่ม 

8 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
การศึกษาและผู้อ้านวยการ
กลุ่ม ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 

97,400 3 4 บริหารงาน
บุคคล 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,281,885.00    
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 ส่งเสริมฯ 

รวมกลยุทธ์ที่ 5 66,400.00    
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และกิจกรรมวันส้าคัญ 
11,200.00 6 7 อ้านวยการ 

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

100,000.00 6 7 อ้านวยการ 

3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงินบัญชีและพัสดุของ
ส้านักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษาในสังกัด 

48,000.00   6 7 ตรวจสอบ
ภายใน 

4 นิเทศโรงเรียนรูปแบบ 2 มิติ
ยุคไทยแลนด์ 4.0 

50,000.00 6 7 นิเทศฯ 

5 การจัดงานวันครู ประจ้าปี 
2563 

220,000.00 6 7 บริหารงาน
บุคคล 

6 ประชุมพบปะคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สพป.ปน..2 

170,000.00 6 7 ส่งเสริมฯ 

7 ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย  

100,000.00 6 7 อ้านวยการ 

8 พัฒนาศักยภาพการท้างาน
เป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์
ทีมเขตพ้ืนที่การศึกษาก้าว
ไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า" 

54,100.00  
 

6 7 อ้านวยการ 
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ที ่ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) พันธกิจ
ข้อที่ 

เป้าประสงค์ 
ข้อที่ 

กลุ่ม 

9 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
บริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม
ขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 

159,700.00 6 7 นิเทศฯ 

10 เสริมสร้างจรรยาบรรณ
วิชาชีพและยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ประจ้าปี 2563 

256,500.00 6 7 บริหารงาน
บุคคล 

รวมกลยุทธ์ที่ 6 1,169,500.00    
 รวมเงินทั้งสิ้น 3,701,175.00    

 

 



~ 14 ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/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. การแข่งขันกีฬา
นักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี 2563 

1. ประชุมวางแผนการ
ด้าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
ทุกโรงเรียน จ้านวน  
1,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามีความรู้  ความ 
เข้าใจกฎกติกา  มารยาทในการ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น  เกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ  รักการเล่น
กีฬา  ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ ใน
การออกก้าลังกาย 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  
ความมีน้้าใจนักกีฬา  
และการพัฒนา
ทัศนคติเพื่อน้าไปสู่
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

1 1 พีรณัฐ  / 
ส่งเสริมฯ    

2. ประชุมคณะกรรมการ
ด้าเนินงาน 

- 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 เหรียญรางวลั 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) 
- ค่าเช่าเก้าอี้  
(100 ตัว x 8 บาท) 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 

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 ของส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ทุกคน 
2. โรงเรียนในสังกัดส้านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2  ทุกโรง 
3. กองก้าลัง 3 ฝ่าย ต้ารวจ 
ทหาร อส. ชรบ.หมูบ่้าน          
เชิงคุณภาพ 
1. ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษามี
มาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่ชัดเจน จากความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนและกองก้าลัง
ความมั่นคงในพ้ืนท่ี 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา มีขวัญก้าลังใจ ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีในพื้นที่ 

1. อ้าเภอโคกโพธ์ิ  
(บุคลากรทุกคน,กองก้าลังสามฝ่าย 
588+10=598 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(598 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
2. อ้าเภอยะรัง (บุคลากรทุกคน,
กองก้าลังสามฝา่ย 776+10= 
786 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(786 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  
3. อ้าเภอมายอ (บุคลากรทุกคน, 
กองก้าลังสามฝา่ย 532+10= 
542 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(542 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  
4. อ้าเภอแมล่าน (บุคลากรทุกคน, 
กองก้าลังสามฝา่ย 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. ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2  
มีการบรหิารจดัการ
แบบมีส่วนร่วม 
2. ร้อยละ 100ของ
สถานศึกษามีการ
บริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วม 
3. ร้อยละ 100ของ
สถานศึกษามี
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่ชัดเจน 
4. ร้อยละ 100
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา มีขวัญ
ก้าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในพื้นที ่

1 1 ฮุสเซน/
อ้านวยการ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000     
รวมกลยุทธ์ที่ 1 254,160     
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
1.วิจัยพัฒนาการ
อ่านและเขียน
ภาษาไทยด้วย
กระบวนการนิเทศและ
การสอนเชิงเร่งรัด 

๑. ประชุมปฏิบัติการจัดท้าเค้า
โครงวิจัย จ้านวน 12 คน 2 วัน 

เชิงปริมาณ 
1. คณะท้างาน จ้านวน  
20 คน 
2. วิทยากรเครือข่ายการ
นิเทศการสอนภาษาไทย 
จ้านวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. เขตพื้นที่การศึกษาใช้
กระบวนการวิจยัในการ
พัฒนาการอ่านและเขียน
ภาษาไทยด้วยกระบวนการ
นิเทศและการสอนเชิงเร่งรัด 
2. โรงเรียนในสังกัดไดร้ับ 
การพัฒนาการอ่านการเขียน
ภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการวิจยั 

- ค่าล่วงเวลา  
(12 คน x 2 วัน x 420 บาท) 

๑0,080 
 

ร้อยละ 100 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
อ่านออกและเขียนได้ตาม
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
 

2 3 เตือนใจ/ 
ผกามาศ/ 
นิเทศฯ รวมกจิกรรมที่ 1 ๑0,080 

๒ ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
วิทยากรเครือข่ายการนิเทศการ
สอนภาษาไทย จ้านวน 12 คน  
2 วัน 

- ค่าอาหารกลางวัน (๑2 x ๑๐๐ x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องมือ  
(๑2 คน x ๓๕ บาท x 4 มื้อ )  
- ค่าพาหนะ  
(12 คน x 200 บาท x 2 วัน) 

2,4๐๐ 
 

1,680 
4,800 

รวมกจิกรรมที่ 2 8,880 
๓. ประชุมปฏิบัติการค้นคว้า
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
เรียบเรียงจัดท้าบทที่ 1-3 จ้านวน 
12 คน 4 วัน 

- ค่าล่วงเวลา  
(12 คน x 2 วัน x 420 บาท) 
 

20,160 

รวมกจิกรรมที่ 3 20,160 
4. ประชุมปฏิบัติการจัดท้า
เครื่องมือการวิจัยและวางแผนเก็บ
รวบรวมข้อมลูการวิจยั จ้านวน 
12 คน 4 วัน 

- ค่าล่วงเวลา  
(12 คน x 4 วัน x 420 บาท) 
 

20,160 

รวมกจิกรรมที่ 4 20,160 
5. ประชุมปฏิบัติการสร้างและ
พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมตาม
กระบวนการนเิทศและการสอน
เชิงเร่งรัด จ้านวน 20 คน 2 วัน 

- ค่าอาหารกลางวัน 
 (20 คน  x 100 บาท  x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องมือ  
(20 คน x ๓๕ บาท x 4 มื้อ )  
- ค่าพาหนะ (20 คน x 200 บาท x 2 วัน) 

4,0๐๐ 
 

2,800 
8,000 

รวมกจิกรรมที่ 5 14,800     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 6. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์

ข้อมูลวิจัย และจัดพิมพ์รายงาน
และจัดท้ารูปเล่มการวิจัย จ้านวน 
12 คน 2 วัน 

 - ค่าล่วงเวลา  
(12 คน x 2 วัน x 420 บาท) 
 

10,080     

รวมกจิกรรมที่ 6 10,080 
7. ประชุมปฏิบัติการจัดท้า
รายงานผลโครงการ 

- ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 
- วัสดุ 

5.840 
10,000 

รวมกจิกรรมที่ 7 15,840 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000     

2. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. จัดประชุมคณะท้างาน เชิงปริมาณ 
1. คณะท้างาน 15 คน 1 วัน 
2. ครูวิชาการ 130 คน 1 วัน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะท้างานมีความเข้าใจใน
รูปแบบการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการตรวจหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ครูวิชาการมีความรู้ความ
เข้าใจการตรวจหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
มีความสอดคล้องกับหลัก 
สูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ร้อยละ 100 

- - หลักสตูรสถานศึกษา   
มีความสอดคล้องกับ
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551      
คิดเป็นร้อยละ 100 

2 3 หยาดฟ้า , 
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
ส้าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 และประชุมเตรียมการ
คณะท้างานจ้านวน 10 คน 
ด้าเนินการพัฒนานักเรียน 
จ้านวน 105 คน รวม 115 คน  
โดยมีคา่ใช้จ่ายดังนี ้
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  จ้านวน 115 คน 
2 .นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  จ้านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
เพือ่การสื่อสารในด้านทักษะ
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 ป้ายไวนิล 
- ค่าวัสดุ   อุปกรณ์   
- ค่าตอบแทนสถานที่ ๆ ใช้ในการจัด
ค่ายพัฒนา 
 

27,600 
 

16,100 
 

6,000 
 

1,000 
2,200 
500 

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

2 3 ชัรฟุดดีน/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 53,400 
2. พัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และประชุมเตรียมการ
คณะท้างาน จ้านวน 10 คน 
นักเรียน จ้านวน 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  
การด้าเนินงาน 

เชิงปริมาณ             
1. นักเรียนที่เป็นตัวแทน
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จ้านวน 375 คน 
2. ครูผู้ควบคุม จ้านวน 241 คน 
3. ผู้บริหารการศึกษา  
ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จ้านวน 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
นักเรียนที่ชนะการประกวด
และแข่งขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ไดเ้ข้าร่วม
แข่งขันงานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาต ิ
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนและครผูู้ควบคมุ
ได้รับประสบการณ์และ
สามารถน้ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

2 3 สาวิตร/ี
ส่งเสริม 

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

- นักเรียน จ้านวน 375 คน   
- ครูผู้ควบคุม จ้านวน 241 คน  
รวม  616  คน x 500 บาท 
 

308,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 308,000 
3. ค่าเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุม่ และ
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา จ้านวน 10 คน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน  
(4วัน × 240บาท × 10 คน )   
- ค่าที่พัก  
(5 ห้อง × 1,200 บาท × 3 คืน)   
- ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง   
( 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 
2562 และ 2563 

1. คัดเลือกนักเรยีนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมิน  

เชิงปริมาณ 
คัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจา้ปีการศึกษา 
2562 สังกัดสา้นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 จ้านวน 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนท่ีมีความประพฤติดี 
มีผลการเรียนดี ตลอดถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาได้มาตรฐานดเีด่น
ซึ่งเข้าร่วมโครงการ มีขวัญ 
และก้าลังใจ เกิดความมุ
มานะ และพากเพียร
ประกอบกรรมดโีดย
สม่้าเสมออย่างต่อเนื่อง 

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

 
 
 
 

420 
 

1. มีโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา จ้านวน  
3 โรง 
2. มีนักเรียนรางวัล
พระราชทาน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  3 คน 

2 2 ยุวารี / 
ส่งเสริมฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1.1 420 
1.2.คณะกรรมการออกประเมิน - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

(14 คน x 200 บาทx 3 วัน) 
- - ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 
(2 คัน x 2 วัน x 1,000 บาท 

8,400 
 

 
4,000 

รวมกจิกรรมที่ 1.2 12.400 
1.3 ประชุมสรุปคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

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

420 
 

1,440 
 

2,500 
รวมกจิกรรมที่ 1.3 4,360 

 
 
 
 

รวมกจิกรรมที่ 1 

 
 
 
 

17,180 
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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 200 บาท x 5วัน) 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 
(2 คัน x 3 วัน x 1,000บาท 

17,000 
 

6,000 

รวมกจิกรรมที่ 2.2 23,000 
2.3 ประชุมสรุปคณะกรรมการ
ประเมินฯ 

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

595 
 

2,040 
 

2,520 
รวมกจิกรรมที่ 2.3 5,155 

 
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
ระดับชาติ (O-net , 
I-net ,NT) 

1. ประชุมช้ีแจงคณะท้างาน
ขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาต ิ
 

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

2,000 

1. ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 มีคลัง
ข้อสอบส้าหรบัเพื่อ
ทดสอบคุณภาพผูเ้รียน
ระดับชาติ (O-NET,  
I-NET, NT)  
2. ร้อยละของสถานศึกษา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

2 2 จุฬาทิพย์  / 
หยาดฟ้า / 
ซัลมา / 
กอมาริย๊ะ / 
นาอีม๊ะ / 
นิเทศฯ 
 

รวมกจิกรรมที่ 1 9,600 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครู ร่วมวิเคราะหต์าม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด จัดท้าคลัง
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 จัดท้าคลัง
ข้อสอบ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2562 

 

เชิงคุณภาพ 
1. คณะท้างานมีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
(O-NET, NT) 
2. ครูผู้สอนมคีวามรู้ ความ
เข้าใจ สามารถน้าองค์ความรู้ 
และจัดท้าข้อสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
และตัวช้ีวัดตามแนว Test 
Blueprint  
3. ครูผู้สอนมีข้อสอบเป็น
แนวทางการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ (NT)  
4. ครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวช้ีวดัของข้อสอบระดับชาติ 
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     



~ 26 ~ 
 

 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
7. พัฒนารูปแบบ
การจัดประสบการณ์
การเรียนรูร้ะดับ
ปฐมวัย 

1. ประชุมคณะกรรมการจดัท้า
เกณฑ์การประเมินคดัเลือกครู
ปฐมวัยดีเด่น 

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

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(10 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าเอกสาร 

1,400 
 

2,400 
 

500 

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

2 3 กอมาริย๊ะ/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 4,300 
2. ประกวดคัดเลือกครูปฐมวัย
ดีเด่นระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประกวดคดัเลือกครูดเีด่น 
 
 
 
 
   2.2 ประกวดคัดเลือกครดูีเด่น
ปฐมวัยท่ีไดร้ับการคดัเลือกจาก 9 
กลุ่มโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 
1 วัน 
 
 
 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 120 บาท x 2 วัน ) 
- ค่าตอบแทน (5 คน x 1,000) 
- ค่าเอกสาร /วสัดุอื่น ๆ 
 

1,050 
 

3,600 
 

5,000 
3,000 

รวมกจิกรรมที่ 2.1 12,650 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
(6 คน x 120 บาท x 9 วัน) 
- ค่าพาหนะ  
(5 คน x 200 บาท x 9 วัน) 
 

6,480 
 

9,000 

รวมกจิกรรมที่ 2.2 15,480 
 
 

รวมกจิกรรมที่ 2 

 
 

28,130 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 3. ประชุมสรุปผลคัดเลือกครู

ปฐมวยัดีเด่น 
สอดคล้องกับหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
2. ครผูู้สอนระดับปฐมวัย 
จ้านวน 250 คน ได้รับการ
พัฒนาการจัดท้าแผนการจดั
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
3. การสร้างความเข็มแข็ง
ให้กับสถานศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ ) 
- ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุอื่น ๆ 
- ค่าโล่รางวลั ( 3 โล่ x 1,200 บาท) 

1,050 
 

1,800 
 

2,430 
3,600 

 

    

รวมกจิกรรมที่ 3 8,880 
4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้แกค่รผูู้สอนระดับปฐมวัย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(125 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(125 คน x 120 บาท x 1 มื้อ ) 
- ค่าวิทยากร  
(4 คน x 600 x 6 ช่ัวโมง) 
- ค่าวัสดุอื่น ๆ  

8,750 
 

15,000 
 

7,200 
 

2,500 
 

รวมกจิกรรมที่ 4 33,4,50 
 
 
 

 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 74,760     



~ 28 ~ 
 

 

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 
จ้านวน 50 คน 

เชิงปริมาณ 
1. ประชุมนิเทศคณะกรรมการ
นิเทศจิตอาสาเพื่อวางแผน
ด้าเนินการนเิทศภาคเรียนที่ 
2/2562 พร้อมร่วมเสนอ
แนวทางการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT, 
O-NETและ I-NET 50 คน  
2. ประชุมนเิทศผู้บริหาร
โรงเรียนในโครงการ 40 
โรงเรียน ๆละ 1 คน เพื่อ
ติดตามผลการด้าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนวิธีการ 
Active Learning 45 คน  
เชิงคุณภาพ 
คณะนิเทศจิตอาสา ผู้บรหิาร
โรงเรียน ครูวิชาการ มีความรู้
ความเข้าใจมีความตระหนัก 
และสามารถขยายผลให้ครูใน
โรงเรียนและนา้สู่ห้องเรียนได้
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. ส้านักงานเขตพื้นท่ี
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
และจัดท้าแผนการยกระดับ
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) 
- จัดท้าเอกสารประกอบการประชมุ 

6,000 
 

9,800 
 

16,800 
 

1,900 
รวมกิจกรรมที่ 2 34,500 

3. สรปุรายงานผลการนิเทศและ
จัดท้ารูปเล่มรายงาน 

- - 
  

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    

1.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ จ านวน 23 ราย 
1.1  ประชุมคณะกรรมการ 
- ประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
หรือพ่ีเลี้ยง (Coaching 
Team)  จ้านวน  13  คน 
2. คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
จ้านวน 9คน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
และเจา้หน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง 
จ้านวน 31  คน 
รวมจ้านวน  53  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ี
เลี้ยง (Coaching Team)  
สามารถให้ค้าปรึกษาแนะน้า
แก่ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ใหม่ ท้ัง 23 ราย ตาม
องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด  
ที่ กศจ.ปัตตานีก้าหนดได้
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
ค้าปรึกษาแนะน้า และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีต้าแหน่ง
ผู้อ้านวยการสถานศึกษา 
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
เป็นไปตามองค์ประกอบ 
ตัวช้ีวัดที่ก้าหนด  

3 4 นิภา/
บริหารงาน

บุคคล 

รวม 8,310 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่
เลี้ยงให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาท่ีรับ
การประเมิน(จ้านวน 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  
ทั้ง 23 ราย ตาม
องค์ประกอบและช้ีวัด 
ที่ กศจ.ปัตตานี ก้าหนดได้
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 

รวม 74,160 
รวมกจิกรรมที่ 1.1 82,470 
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

1.2 ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผล 

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

 
420 

 
360 

 
405 

2,900 
รวมกจิกรรมที่ 1.2 4,085 

1.3 คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผล ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (จ้านวน 3 คณะ) 
 

คณะที่ 1 รับผดิชอบ 8 โรง  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
(3 คน x 120 บาท x 8 โรง)  
- ค่าที่พัก  
(จ้านวน 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 1.3 43,410 
รวมกจิกรรมที่ 2 47,495 

1.4  สรุปผล/ประเมินผล/
รายงานผล 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่
เลี้ยง ประชุมสรุปผลและ
รายงานผลการให้ค้าปรึกษา
แนะน้า 
 

- 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 

รวม 10,930 
- 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 

รวม 5,270 
รวมกจิกรรมที่ 1.4 16,200 

รวมกจิกรรมที่ 1 146,165     
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ จ านวน 7 ราย 
 2.1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา 

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือ
พี่เลี้ยงผู้อ้านวยการสถานศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (17 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
-.ค่าเบี้ยเลี้ยง(4 คน x 120 บาท)  
- ค่าพาหนะ (4 คน ไป-กลับ x 1 วัน) 

595 
 

480 
2,000 

    

รวม 3,075 
-  คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง
ให้ค้าปรึกษา แนะน้าแก่ผู้อ้านวยการ
สถานศึกษาที่รับการประเมิน (จ้านวน 
2 ชุด ๆ  ละ 2 ครั้ง) 

ชุดที่ 1 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
(3 คน x 120 บาท x 3 โรง x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป-กลับ x 6 วัน) 
ชุดที่ 2 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  
(3 คน x 120 บาท x 4 โรง x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป-กลับ x 7 วัน) 

 
2,160 

 
4,000 

 
2,880 

 
4,800 

รวม 13,840 
รวมกิจกรรมที่ 2.1 16,915 

2.2 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
- ประชุมคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (7 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
-.ค่าเบี้ยเลี้ยง(2 คน x 120 บาท)  
- ค่าพาหนะ (2 คน ไป-กลับ x 1 วัน) 
 
 
 

245 
 

240 
1,000 

รวม 1,485 
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

 - คณะกรรมการฯ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา 
(จ้านวน 1 คน  ไป-กลับ 1 วัน) 

 -.ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(3 คน x 120 บาท x 7 โรง)  
- ค่าพาหนะ (3 คน ไป-กลับ X 7 วัน) 

2,520 
 

8,000 

    

รวม 10,520 
รวมกิจกรรมที่ 2.2 12,005 

2.3 สรุปผล/ประเมินผล/รายงานผล 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง 
ประชุมสรุปผลและรายงานผลการให้
ค้าปรึกษาแนะน้า 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (10 คน X 35 บาท x2 มื้อ) 
-.ค่าเบี้ยเลี้ยง(2 คน x 120 บาท)  
- ค่าพาหนะ (2 คน ไป-กลับ X 1 วัน) 
 

700 
 

960 
2,000 

รวม 3,660 
- คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล
ประชุมสรุปผลและรายงานผลการ
ประเมิน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (7 คน X 35 บาท x 2 มื้อ) 
-.ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 คน x 240 บาท)  
- ค่าพาหนะ (2 คน ไป-กลับ X 1 วัน) 

490 
 

720 
1,000 

รวม 2,210 
รวมกจิกรรมที่ 2.3 5,870 

รวมกจิกรรมที่ 2 34,790     
 
 
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,955     
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

2. ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 
(Professional 
Learning 
Community) 

1.  PLC ส้าหรับครู พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสถานศึกษา สพป.
ปัตตานี เขต 2 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา ๑๑๕  คน 
2. บุคลากรทางการศึกษา  
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ในส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จา้นวน   
90 คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครู พนักงานราชการและ
ลูกจ้างในสถานศึกษาด้าเนินการ
วางแผนและขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
2. บุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างในส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ด้าเนินการวางแผน
และขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ไปสู่การน้านวัตกรรม
พัฒนาระบบงานของตนเองใน
ส้านักงานได้อยา่งมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(๑2๐ คน x ๒ มื้อ x ๑๒๐ บาท)  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (๑2๐ คน 
x ๔ มื้อ x ๓๕ บาท) 
- ค่าวิทยากร  
(4 คน x 3 ช่ัวโมง x 300 บาท) 
- ค่าเอกสาร  
(๑๓๐ คน x ๑ ชุด x ๓๔ บาท)  
- ค่าประชุมเตรียมการวิทยากร  
(7 คน x 1 มื้อ x 120  บาท) 

28,800 
 

๑6,8๐๐ 
 

3,600 
 

3,860 
 

840 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู 
พนักงานราชการและ
ลูกจ้างในสถานศึกษา 
ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 ด้าเนินการ 
PLC 
2. ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างในส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2 
ด้าเนินการ PLC 
 

3 4 ชัรฟุดดีน/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 53,900 
2. PLC บุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2  

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(90 คน x ๔ มื้อ x ๓๕ บาท) 
- ค่าวิทยากร  
(6 คน x 3 ช่ัวโมง x 2,000 บาท) 
- ค่าเอกสาร/ค่าวัสดุ  
- ค่าประชุมเตรียมการวิทยากร 
(10 คน x 1 มื้อ x 190  บาท) 

๑2,6๐๐ 
 

3,600 
 

6,020 
 

1,900 
รวมกจิกรรมที่ 2 24,120 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,020     



~ 36 ~ 
 

 
โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

3. พัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้
โรงเรียนขนาดเล็ก
NEW DLTV 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ด้าเนินการ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 59 คน 
2. ครูวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก 59 คน 
3. คณะท้างาน 2 คน  
รวม 120  คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูวิชาการโรงเรียน มคีวามรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
จัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัด
การศึกษาในโรงเรียนขนาด
เล็ก (NEW DLTV) ใน
โรงเรียนได้อยา่งถูกต้อง 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(10 คน x 1 มื้อ x 35บาท) 
 

350 ร้อยละ 90 ของครผูู้สอน 
โรงเรียนขนาดเล็ก มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถจัดการเรยีนรู้ 
รูปแบบการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
(NEW DLTV) ในโรงเรียน
ได้อย่างถูกต้อง และขยาย
ผลให้ครูในโรงเรียน
สามารถจัดการเรยีนรู้ด้วย
ระบบเทคโนโลยีทางไกล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 ซัลมา/นิเทศ 

รวมกจิกรรมที่ 1 350 
2. ประชุมถอดบทเรียน การ
จัดการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม (DLTV) (ครูโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 5 โรงเรียน 
ที่ใช้ DLTV ในการจัดการเรียน 
การสอน 54 โรงเรียน และ 5 
โรงเรียน รวม 59 โรงเรียน ๆ 
ละ 2 คน รวม 118 คน 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(120 คน x 2 มื้อ x 35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(120 คน x  2 มื้อ x 120 บาท) 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 
(2 คน x 5 ช่ัวโมง x 600 บาท) 
- ค่าวัสดุ/ค่าถา่ยเอกสารและ 
เข้าเลม่ 
 

8,400 
 

14,000 
 

6,000 
 

1,250 

รวมกจิกรรมที่ 2 29,650 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000     
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

4. พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะท้างาน  เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด สพป.
ปัตตานี เขต 2 จ้านวน 
1,500 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้รบั
การพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ 
ด้านดิจิทัล และสามารถ
น้ามาใช้ในการปฏิบัติหนา้ที่
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(53 คน x 6 มื้อ x 35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(53 คน x  3 มื้อ x120 บาท) 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าวัสด ุ

11,130 
 

19,080 
 

21,300 
3,000 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส้านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี  
เขต 2 ได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ทักษะด้านดิจิทลั
และสามารถน้ามาใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 อภิญญา/ 
เกตนิกา/
อดินันต์/ 
บริหารงาน
บุคคล 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,510     
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

5. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ยุคใหม ่
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมคณะท้างาน เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ้านวน 7 คน 
2. วิทยากรและวิทยากร 
พี่เลี้ยง จ้านวน 6 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
จ้านวน 9 คน 
รวม  22  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุ
ใหม่ สามารถน้าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนาไป
ประยุกต์ ใช้ในการเป็นผู้น้า 
และมีวสิัยทัศน์กว้างไกล 
ส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุ
ใหม่ สามารถน้าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงานและการ
แลกเปลีย่น เรยีนรู้ประสบการณ์ 
มาบริหารจัดการในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(22 คน x 2 มื้อ x 35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(22 คน x  1 มื้อ x120 บาท) 
 

1,540 
 

2,640 

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุ
ใหม่ สามารถน้าความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้น้า 
และมีวสิัยทัศน์กว้างไกล 
ส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุ
ใหม่ สามารถน้าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาดูงานและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ มาบรหิาร
จัดการในสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3 4 อภิญญา/ 
เกตนิกา/ 
บริหารงาน
บุคคล 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,180 
2. จัดอบรมสมัมนา - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  

(22 คน x 2 มื้อ x 50บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(22 คน x  1 มื้อ x 250 บาท) 
- ค่าอาหารเย็น 
(22 คน x 1 มื้อ x 300 บาท) 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 
- ค่าของที่ระลึก 
- ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 
- ค่าวัสด ุ
 

2,200 
 

5,500 
 

6,600 
 

2,400 
5,000 
3,000 
480 

5,640 

รวมกิจกรรมที่ 2  30,820 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000     
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

6. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สพป.
ปัตตานี เขต 2 

1. จัดประชุมคณะท้างาน  
เตรียมวางแผนและจัดท้าข้อมูล
รายละเอียดการดา้เนินงาน 

เชิงปริมาณ     
ประชุมสมัมนาข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา  ใน
ส้านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2  
และผูเ้กี่ยวข้อง จ้านวน 80  คน  
ก้าหนดเวลา 3  วัน 
เชิงคุณภาพ      
ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในส้านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2  
และผูเ้กี่ยวข้อง มีความรู้  
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย และกระบวนงาน
ตามบทบาทภารกิจงาน 
ที่รับผิดชอบ  และสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตไ้ด้อย่างมี
ความสุข 

- - 1. ร้อยละ 95 ของ
ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.
ปัตตานี เขต 2  จ้านวน 
80 คน มีความรู้  
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย  หลักเกณฑ์ 
แนวทางการปฏิบัติงาน  
ตามขอบข่ายภารกิจงานท่ี
รับผิดชอบ  และสามารถ
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัตตินได้
อย่าง ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ  
มีความซื่อสตัยส์ุจรติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
2. ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.
ปัตตานี เขต 2  มี
คุณลักษณะที่ดี มี
บุคลิกภาพท่ีดี และ
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้อย่างมีความสุข 

3 4 พัณณ/ี 
อ้านวยการ 

2.  จัดประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ของ 
สพป.ปัตตานี เขต 2  จ้านวน 
80 คน ระยะเวลา 3  วัน 

- ค่าอาหารกลางวัน  
(80 คน x 3 มื้อ x 300 บาท)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
(80 คน x 6 มื้อ x 50 บาท)                               
- ค่าอาหารเย็น 
(6 คน x  3  มื้อ x 350 บาท) 
(74 คน x 2  มื้อ x 350 บาท)  
- ค่าที่พัก  
(3 ห้อง x 3  คืน x 1,200 บาท) 
(37 ห้อง x 2 คืน x 1,200  บาท)             
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(3 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท)  
- ค่าพาหนะ  
(40 คน x 1,000 บาท)                          
- ค่าเอกสารการประชุม 
สัมมนาฯ (80 คน x 120 บาท)                              
- ค่าวัสดุส้าหรับการประชุมและ 
จัดกิจกรรม 
- ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง   
- ค่าห้องประชุม  
(1,800 บาท x 3 วัน)  
- ค่าป้ายไวนิล                                         

72,000 
 

24,000 
 
 

6,300 
51,800 
10,800 

 
88,800 
10,800 

 
40,000 

 
9,600 

 
11,800 

 
18,000  
5,400  

 
700       

รวมเป็นเงินทิ้งสิ้น 350,000     
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

7. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2563 

ประชุมสมัมนาและศึกษาดูงาน เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด จ้านวน 115 คน 
2. คณะท้างาน จ้านวน 
15 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับ
การพัฒนา มีสมรรถนะ 
ความรู้ ทักษะ และมีภาวะ
ความเป็นผู้นา้ สามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา และ
ประสบการณ์ พัฒนา
ประสิทธภิาพและบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ค่าอาหารเช้า  
(140 คน x 1 มื้อ x 200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(140 คน x  3 มื้อ x 300 บาท) 
- ค่าอาหารเย็น 
(140 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) - 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(140 คน x 5 มื้อ x 50บาท) 
- ค่าที่พัก  
(140 คน x 2 คืน x 600 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
(1 คน x 5 –ช่ัวโมง x 600 บาท) 
- ค่าสมนาคณุในการศึกษาดูงาน 
- ค่าเอกสารและวัสดุในการ
ด้าเนินงาน 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 

28,000 
 

126,000 
 

84,000 
 

35,000 
168,000 

 
 

3,000 
 

3,000 
3,000 

 
6,000 

ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
พัฒนา มีสมรรถนะ 
ความรู้ ทักษะและมีภาวะ
ความเป็นผู้นา้ สามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
และประสบการณ์ พัฒนา
ประสิทธิภาพและบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 4 สินุช/ 
อภิญญา/ 
เกตนิกา/ 
อดินันต์/ 
บริหารงาน
บุคคล 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,000     
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โครงการ 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

8. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารการศกึษา
และผู้อ านวยการกลุ่ม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2 

ศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัด
สุพรรณบุร ี

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อ้านวยการกลุ่มและ
เจ้าหน้าท่ี จ้านวน 11 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้อ้านวยการกลุ่ม ได้รับการ
พัฒนาตนเองให้มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและมเีครือข่าย
วิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(11 คน x 10 มื้อ x 50 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(11 คน x  5 มื้อ x 300 บาท) 
- ค่าอาหารเย็น 
(11 คน x 5 มื้อ x 300 บาท) -  
- ค่าที่พัก  
(6 ห้อง x 5 คืน x 1,200 บาท) 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าของที่ระลึก (3 ช้ิน x 1,500 บาท) 
- ค่าไวนิล (2 ช้ิน x 700 บาท) 

5,500 
 

16,500 
 

16,500 
 

36,000 
 

17,000 
4,500 
1,400 

    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,400     
รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,281,885     
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ, เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 

 
พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ  
/กลุ่ม 

1. แนะแนวเพ่ือ 
การศึกษา 

แนะแนวเพื่อการศึกษา  
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2  
ที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2562 จ้านวน 13 
โรงเรียน จา้นวน 177  คน 
2. ครผูู้สอนโรงเรยีนในสังกัด
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 
จ้านวน 60 คน 
3. บุคลากรในสังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 จ้านวน 23 คน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านต่างๆ 
เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ 
สามารถน้าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น และวางแผนการ
ท้างานในอนาคตได ้

- 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
ความพึงพอใจต่อการ
ด้าเนินงานโครงการ 
ในระดับมากท่ีสุด 

4 5 ยุวารี/ 
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 จ้านวน 15 คน  
ใช้เวลา 12 วัน 
3. จัดประชุมสรุปผลการ
ประเมินโรงเรียนน่าอยู่  
จ้านวน 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 หยาดฟ้า/ 
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.จัดกิจกรรมในวันส้าคญั 
ต่าง ๆ ประจ้าปี 2563 
- วันข้ึนปีใหม่ 
- วันครู  
- วันเด็ก  
- วันสงกรานต ์
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
- วันเข้าพรรษาวันออกพรรษา 
- ทางศาสนาอิสลาม /เดือน
รอมฎอน/รายอฮัจย/ี ฮารีรายอ 
- วันปิยมหาราช/ วันวีรไทย 
- วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช 

เชิงปริมาณ 
จัดกิจกรรมวันส้าคัญประจ้าปี 
2563   จ้านวน 9 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
นักเรียนและประชาชนทั่วไป   
ได้ตระหนักถึงความส้าคญัของ
วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม
ของไทยและน้าไปเป็นแบบอย่าง 
2. ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 ได้มีการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
บุรพมหากษัตริย์ และบุคคล
ส้าคัญอื่น 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. วันส้าคญัศาสนาอิสลาม 
 

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

 
10,000 

 
10,000 

 
2,000 

10,000 

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

6 7 พรรณวดี /
อ้านวยการ 
 
 

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 

จัดท้าป้าย ปชส.โครงการ/
ท้าเนียบ//ป้ายกิจกรรมต่างๆ 
(ไวนิล) 
 

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

- จัดท้าป้ายท้าเนียบ 
จ้านวน 1 ป้าย 
- จัดท้าป้ายไวนลิกิจกรรม
ต่างๆ  

40,000 
 

11,000 

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

6 7 สิรวีร/์
อ้านวยการ 

รวมกจิกรรมที่ 1 51,000 
2. จัดท้าวีดีทัศน์น้าเสนอกิจกรรม
รอบ 3 เดือน วีดีทัศน์แนะน้าเขต
พื้นที่,วีดีทัศน์รับการตดิตาม.วีดี
ทัศน์เสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน 

จัดท้าวดีีทัศน์น้าเสนอ
กิจกรรมรอบ 3 เดือน
จ้านวน 8 ชุด  
 

24,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 24,000 
3. จัดท้าสมุดโทรศัพท์ประจ้าปี 
2563 

จ้างเหมาจัดท้าสมุด
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 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี  เขต 2 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน บัญชีและพัสด ุ
ของโรงเรียนในสังกัด 
 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ สพป.ปตัตานี เขต 2 
2. โรงเรียนกลุม่เป้าหมาย 
จ้านวน  40 โรง 
เชิงคุณภาพ 
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
การเงิน บัญชีและพสัดุของ
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานีเขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด  ต้อง
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่ก้าหนด 
และการด้าเนินงานตามแผน/
โครงการปฏิบัตริาชการ
ประจ้าปีของส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 และสถาน 
ศึกษาในสังกัด ต้องบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก้าหนดและไดผ้ลผลิต ตาม
เป้าหมายหรือแผนท่ีก้าหนดไว ้

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

19,200 1. ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่ตั้งเป้าไวไ้ดร้ับ
การตรวจสอบการด้าเนินงาน
ตามโครงการและการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชีและพัสด ุ
2. ร้อยละของส้านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาปัตตานี เขต 2ได้รับ
การตรวจสอบการด้าเนินงาน
ตามโครงการและการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชีและพัสด ุ
3. ส้านักงานเขตพื้นท่ี
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.ประชุมปฏิบัติการท้าแผนนิเทศ
และเครื่องมือนิเทศแบบ ๒ มิต ิ

เชิงปริมาณ 
1.ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนใน
สังกัดจ้านวน 115 โรงเรยีน 
2. คณะกรรมการนเิทศและ
ผู้เกี่ยวข้องจ้านวน 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
ศึกษานิเทศก์จัดท้า
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. ประชุมคณะกรรมการก้าหนด
กรอบการด้าเนินงานและประชุม
คณะท้างานฝ่ายต่าง ๆ 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้า
ร่วมงาน จ้านวน 1,500 คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครูและ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม 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  
มีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครูและได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติอยา่ง
เหมาะสม และมีความ 
พึงพอใจในกิจกรรมวันครู
และรูร้ักสามัคค ี

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 
- ค่าจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์  
- 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 

 
   - ค่าเช่าพัดลม (20 ตัว x 10,000     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

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

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     

6. สร้างความ
เข้มแข็งคณะ 
กรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม
โรงเรียนในสังกัด จ้านวน 9 กลุ่ม 
เพื่อจัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 883 คน 
 
 

เชิงปริมาณ  
1. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน
สังกัด  883  คน                                    
2. คณะท้างานส้านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา จ้านวน   
10  คน   
เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัด มีความรูค้วาม
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ

กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 
(84 คน x 190 บาท) 
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 
( 98 คน x 190 บาท) 
กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ ์
(98 คน x 190 บาท) 
กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 
(90 คน x 190 บาท) 
กลุ่มโรงเรียนยะรัง 
(101 คน x 190 บาท) 
กลุ่มโรงเรียนอัมพวา 

15,960 
 

18,620 
 

18,620 
 

17,100 
 

19,190 
 

19,380 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
อบรม เข้าใจบทบาท
หน้าท่ี ตระหนักถึงการ 
มีส่วนร่วมในการส่งเสรมิ
สนับสนุนในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
ก้ากับดูแลตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 
 

6 7 
 

พีรณัฐ/ 
ส่งเสริมฯ 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
ตนเองและสามารถร่วมกัน
พัฒนาสถานศึกษา และมีส่วน
ร่วมในการ พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

(102 คน x 190 บาท) 
กลุ่มโรงเรียนกูวิง ตรัง 
(105 คน x 190 บาท) 
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 
(116 คน x 190 บาท) 
กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 
(89 คน x 190 บาท) 
 

 
19,950 

 
22,040 

 
16,910 

 

รวมกิจกรรมที่ 1 170,000 
2. จัดท้าสรุปและรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 
 

- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม -2,230 
 

รวมกจิกรรมที่ 2 2,230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ผู้อ้านวยการ
กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2     

เชิงปริมาณ  
1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ้านวยการ
กลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดส้านักเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 2 จ้านวน 12 ครั้ง 
2. ประชุมผู้บรหิารการศึกษา
และผู้อ้านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ในส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี เขต 2 
จ้านวน 12 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ้านวยการ
กลุ่ม/หน่วยและผู้เกีย่วข้อง
สามารถปฏิบัตริาชการ โดย
ขับเคลื่อนนโยบายของส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานและสา้นักงานเขตพื้นท่ี
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 ผู้อ้านวยการ
กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์
และผูเ้กี่ยวข้อง มีแนวทาง
การขับเคลื่อนการน้า
นโยบายสู่การปฏิบัติ  
มีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน และ
สามารถบริหารจัดการ
ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 7 นูรไอนี/
อ้านวยการ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,800     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
8. พัฒนาศักยภาพ
การท างานเป็นทีม 
“รวมพลังสร้างสรรค์
ทีมเขตพ้ืนที่
การศึกษา ก้าวไกล
การศึกษาไทย
ก้าวหน้า” 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิง
ปฏิบัติการผู้บรหิารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน 
สพป.ปัตตานี เขต 2 จ้านวน  
85 คน 1 วัน 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรในส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 2 จ้านวน 85 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. สพป.ปตัตานี เขต 2 มี
แนวทางการด้าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์
องค์กร 
2. บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย
แนวทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
3. บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรัก สามัคคี สามารถ
ท้างานร่วมกันเป็นทีมให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากร มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความพึงพอใจ เกิด
ขวัญก้าลังใจในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ 
 
 
 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(1 คน x 7 ช่ัวโมง x  
600 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (85 คน x  
50 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(85 คน x 300 บาท x  
1 มื้อ) 
- ค่าที่พัก 
- ค่าจ้างจัดเวท ี
- ค่าห้องประชุม 

4,200 
 
 

8,500 
 
 

25,500 
 
 

5,600 
3,300 
7,000 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมตามหลักสูตร 
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ80 ของผู้เข้ารับ
การพัฒนามีความพึงพอใจ
ในการด้าเนินงานตาม
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 7 พรรณวดี/
อ้านวยการ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,100     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
9. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบบริหาร
จัดการ แบบมสี่วน
ร่วมขององค์คณะ
บุคคล ก.ต.ป.น. 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท้า
แผนและเครื่องมือการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
เขตพื้นที่การศึกษา จ้านวน  9  คน    
2. คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
จ้านวน 45 คน 
3. ศึกษานิเทศก์และคณะท้างาน 
จ้านวน  20 คน     
เชิงคุณภาพ 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานีเขต 2   
มีระบบการบริหารงานที่
เข้มแข็งโดยการมสี่วนร่วม 
ขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. 

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

2,800 
 

4,800 
 

1. ร้อยละ 100 ของ 
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาเข้า
ร่วมประชุมและให้
ข้อเสนอแนะในการ
ด้าเนินงานของเขตพื้นท่ี 
2. ร้อยละ 100 ของ
คณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาเข้า
ร่วมประชุม และติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาสถานศึกษา 
ในสังกัด 
3. ร้อยละ 100 ของ 
สถานศึกษาในสังกัดได้
รายงานผลการด้าเนินงาน
จัดการศึกษา ตามภาระ
งาน 4 ด้าน และได้
รับทราบผลการด้าเนินงาน 
/ ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากคณะอนุกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

6 7 นาอีม๊ะ/ 
นิเทศฯ 

รวมกจิกรรมที่ 1 7,600 
2. ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(50คน x  2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(50 คน x 1  มื้อ x 120 บาท) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
(12 คน x 1,000 บาท  
x 1 ครั้ง) 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 

3,500 
 

6,000 
 

9,000 
 
 

2,000 
รวมกจิกรรมที่ 2 14,875 

3. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(50 คน x  2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(50 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      
- ค่าถ่ายเอกสาร 

3,500 
 

6,000 
 

3,025 
รวมกจิกรรมที่ 3 12,525 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง   
(ตามตารางแนบ)      
- ค่าพาหนะ   
(ตามตารางแนบ)      

35,400 
 

59,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 94,400 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 5. ประชุมสรุปผล การตดิตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

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

1,750 
 

3,000 
 

1,800 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมกจิกรรมที่ 5 8,550 
6. ประชุมปฏิบัติการจัดท้า
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเลม่ 
 

4,000 

รวมกจิกรรมที่ 6 4,000 
7. ประชุมปฏิบัติการรายงานผล
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(25 คน x  2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(25 คน x 1 มื้อ  x 120 บาท)      
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 (12 คน x 1,000 บาท) 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเลม่ 
 

1,750 
 

3,000 
 

9,000 
 

4,000 

รวมกจิกรรมที่ 7 17,750 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 159,700     
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

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

1. ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการดา้เนินงาน 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 
250 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีเข้า
รับการพัฒนา ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับหน่วยงาน เพื่อนครูและ
บุคคลทั่วไป 

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

875 
 

3,000 

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด 
สพป.ปัตตานี เขต 2  
ที่เข้ารับการพัฒนา 
สามารถปฏิบัตตินตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับหน่วยงานเพื่อนครู
และบุคคลทั่วไป 
2. ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รบัการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และมี
ความภาคภูมิใจวิชาชีพ
ของตนเอง 

6 7 สินุช/
อภิญญา/ 
เกตนิกา/
อดินันท์/

บริหารงาน
บุคคล รวมกจิกรรมที่ 1 3,875 

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

875 
 

3,000 

รวมกจิกรรมที่ 2 3,875 
3. อบรมเสรมิสร้างจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(250 คน x 1 มื้อ x 50บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
(250 คน x 1 มื้อ x 300 บาท)  
- ค่าวิทยากร  
(2 ช่ัวโมงx600 บาท)     
- ค่าพาหนะวิทยากร 
- ค่าที่พักวิทยากร 
(1 ห้อง x 2 คืน x 1,200 บาท) 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าตกแต่งสถานที่ 
 
 

25,000 
 

75,000 
 

1,200 
 

5,000 
2,400 

 
10,000 
10,000 

รวมกจิกรรมที่ 3 128,600 
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โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปรมิาณ,เชิงคุณภาพ) 

รายละเอียดงบประมาณ 
(ตัวคูณ) (บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ตัวชี้วัด 
 

พันธกิจ 
เป้า 

ประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ  

/กลุ่ม 
 4. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

 - ค่ากรอบใบประกาศ
เกียรติคณุ  
(61 อัน x 150 บาท) 
- ค่าของที่ระลึกผูไ้ด้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
(61 ช้ิน x 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท้า VTR พร้อม
หนังสือท่ีระลึกผู้ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

9,150 
 
 

61,000 
 
 

50,000 

   รวมกจิกรรมที่ 4 120,150     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,500     
รวมกลยุทธ์ที่ 6 1,169,500     

รวมงบประมาณทุกกลยุทธ ์ 3,701,175     

 




