แผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑

เอกสารลำดับที่ ๘/๒๕๖๐
กลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๑

กลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒

กลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒

กลุมนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2561 ฉบั บนี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด ใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ยุ ท ธศำสตร์ สู่ ก ำรปฏิ บั ติ เ พื่ อ ควำมส ำเร็ จ และบรรลุ เ ป้ ำ หมำย ตำมนโยบำยของรั ฐ บำล
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ พัน ธกิจ
เป้ำ ประสงค์ และยุท ธศำสตร์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ นโยบำยกำรศึก ษำที ่เ กี ่ย วข้อ งทุก ระดับ และ
สอดคล้อ งกับ สภำพปัญ หำ ควำมต้อ งกำรของส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำ
ประจวบคีรีขัน ธ์ เขต 2 โดยมีสำระสำคัญ เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กรอบแนวคิดและ
นโยบำยที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทิ ศ ทำงกำรจั ด กำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษ ำประถมศึ ก ษำ
ประจวบคี รีขัน ธ์ เขต 2 แผนกำรใช้ จ่ำ ยงบประมำณ โครงกำร กิ จกรรมและวงเงิน รวม ที่ จะใช้
ดำเนินกำรจำแนกเป็นโครงกำรที่ใช้จ่ำยจำกงบบริหำรจัด กำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน
๑๗ โครงกำร งบประมำณ 5,000,000 บำท โครงกำรที่ใช้จ ำกงบพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึก ษำ
จำนวน 17 โครงกำร งบประมำณ 3,000,000 บำท และโครงกำรรองรับงบประมำณเพิ่มเติม
งบประมำณ 2,000,000 บำท
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หวัง เป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในกำรบริหำรงำน
กำรศึกษำของหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด มีควำมชัดเจนในกำรดำเนินงำน สำมำรถบูรณำกำร
และผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม สำมำรถติดตำม ประเมินผลควำมสำเร็จ ผลกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ตำมเป้ำหมำย
เกิดประสิ ทธิ ภำพและประสิทธิผลสู งสุดต่ อกำรพั ฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยสุดท้ ำยคื อกำร
พัฒนำให้นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพเต็มตำมศักยภำพที่เท่ำเทียมกัน
และขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรจั ดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ธันวำคม 2560

ก

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

หน้า
บทนา
ความเป็นมา
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๑. ด้านคุณภาพ
2. ด้านโอกาส
3. ด้านประสิทธิภาพ
โครงสร้างการบริหาร
การบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
การบริหารจัดการศึกษาโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กรอบแนวคิดและนโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาล
จุดเน้นตามนโยบายกระทรวงศึกษา
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Goal)
ยุทธศาสตร์ (Strategic)

1
1
2
2
8
11
12
13
14

ทิศทางการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
เป้าประสงค์ (Goal)
ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ตัวชี้วัด
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และ
โครงการ

29
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23
23
23
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29
29
29
29
30
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33
35
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
ส่วนที่ 4

หน้า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1. งบประมาณบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โครงการรองรับงบประมาณเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. โครงการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(Certified Government Interan Audit – CGIA)
3 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งชานาญการ/ชานาญการพิเศษสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
4. โครงการประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค(2)
5. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร
6. โครงการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากร
ทางการศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณ
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
8. โครงการพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา(วันคล้ายวันสวรรคต ร.6)
9. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ปีการศึกษา 2561
10.โครงการการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินการจัดการศึกษา
11.โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12.โครงการสานักงานสุขสดใสชื่นใจผู้พบเห็น
13.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษา
14.โครงการการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

40
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50
54
58
62
66
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73
77
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93
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
15. โครงการการตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
16. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา/คณะบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
17. โครงการการประเมินส่วนราชการตามมาตราปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของ สพป.ปข.2
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
18. โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน สพป.ปข.2
19. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2560
20. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1และ
ม.2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
21. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
22. โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)
ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560
23. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
24. โครงการส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา
25. โครงการปลูกต้นกล้าจิตสานึก(ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบรรจุใหม่)
26. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา ผู้สร้างผลงานดีเด่น
27. โครงการจัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถานศึกษาและยกย่องธารงรักษาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
28. โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
29. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการPLC (Professional Learning Community)
”ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ”
30. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริ

หน้า
97
101
105
111
115
119
123
128
133
140
147
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154
158
162
166

ง

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

ส่วนที่ 5

31. โครงการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C)
32. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดพฤติกรรมนักเรียน
33. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
34. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
โครงการรองรับงบประมาณเพิ่มเติม
35. โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
36. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
37. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษา
38. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
39. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา
40. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
41. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
42. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2561
43. โครงการปลอดขยะ
44. โครงการเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย
การนาแผนสู่การปฏิบัติ

ภาคผนวก
- คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ 356/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560
- เค้าโครงการรายงานผลการดาเนินงาน
- แบบรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แบบย่อ)

หน้า
171
175
178
182
186
194
201
207
213
217
224
232
236
240
243

จ

สารบัญตาราง
หน้า

ตารางที่
1
2
3
4
5
6
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12
13

แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศจาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2558-2559
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศจาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2558-2559
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศจาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 - 2559
จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2557 - 2560 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวนนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 - 2560 จาแนกตาม
ระดับ
จานวนนักเรียนออกกลางคัน ชั้น ป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2558 2559
จานวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ตารางเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559
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8
9
9
9
9
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สารบัญตาราง(ต่อ)
ตารางที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

หน้า
ตารางเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559
แสดงจานวนสถานศึกษาจาแนกตามสังกัด
แสดงจานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
แสดงจานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จาแนกตามขนาด
แสดงจานวนนักเรียน จานวนห้องเรียน ระดับอนุบาล – ม.6
จาแนกระดับชั้นและจาแนกรายอาเภอ(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
แสดงจานวนนักเรียน จาแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2560
(โรงเรียนรัฐบาลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
แสดงจานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2560(โรงเรียน
รัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2
แสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จาแนกรายอาเภอ(โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
แสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างที่
ปฏิบตั ิงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 จาแนกตามระดับการศึกษา
แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แยกตามวิทยฐานะ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 2 ได้ จั ด ท ำแผน
ปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.256๑ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ยุทธศำสตร์ สู่ กำรปฏิ บัติ เพื่ อควำมส ำเร็จและบรรลุเป้ ำหมำย ตำมนโยบำยของรัฐบำล นโยบำย
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ภำยใต้บริบท
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ค่ำนิ ยมองค์ กร เป้ ำประสงค์ ยุ ทธศำสตร์ เป้ ำหมำย โครงกำรกิ จกรรม ที่ มุ่ง เน้ น กำรพั ฒนำ
คุณภำพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท กำรขยำยโอกำส สิทธิควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็ม
ตำมศักยภำพและมีคุณภำพ เร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ภำยใต้งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แผนปฏิ บั ติ กำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.256๑ ของ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดทำขึ้นโดยกำรวิเครำะห์และประมวลผลบนพื้นฐำนของ
ข้อมูลสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ข้อมูลกำรทบทวนและวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่
เป็นโอกำส และอุปสรรค สภำพแวดล้อมภำยในที่เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน
ส ำหรั บ งบประมำณที่ จ ะใช้ ด ำเนิ น กำรตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 256๑ เป็นงบประมำณที่ได้รับ จัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้นฐำน
จำกกรอบวงเงิ น งบประมำณที่ ข อจั ด ตั้ ง งบประมำณปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ ง สิ้ น
10,000,000 บำท จำแนก ดังนี้
1. งบประมำณบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 งบประมำณ 5,000,000 บำท
2. งบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งบประมำณ 3,000,000 บำท
3. โครงกำรรองรับงบประมำณเพิ่มเติม งบประมำณ 2,000,000 บำท
กระบวนกำรวำงแผนดังกล่ำว สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 ได้ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันกำหนดแนวทำงพัฒนำบนทำงเลื อก กำร
ใช้ทรัพยำกรที่ประหยัด คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด สำมำรถดำเนินกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนที่เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยที่กำหนด

๒
ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1. ด้ำนคุณภำพ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 255๙
ตำรำงที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

เขตฯ
๕๒.๓๓

ชั้นประถมศึกษำปี่ที่ 6
สพฐ.
๕๑.๘๘

ประเทศ
๕๒.๙๘

๔๔.๘๘

๔๕.๐๘

๔๖.๖๘

3 ภำษำอังกฤษ
4 คณิตศำสตร์

๓๐.๔๔

๓๑.๑๑

๓๔.๕๙

๓๙.๘๙

๓๘.๗๖

๔๐.๔๗

5 วิทยำศำสตร์

๔๐.๒๒

๔๐.๒๗

๔๑.๒๒

๔๑.๕๕

๔๑.๔๒

๔๓.๑๘

ที่

สำระกำรเรียนรู้

1 ภำษำไทย
2 สังคมศึกษำ ฯ

คะแนนเฉลี่ย

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำ ปีที่
6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 41.55 41.42 และ 43.18 ตำมลำดับ และเมื่อนำผลมำเปรียบเทียบ พบว่ำ
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมำกกว่ำระดับ สพฐ. คิดเป็นร้อย
ละ 0.13 แต่น้อยกว่ำระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.63

๓
ตำรำงที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 255๘ – 255๙
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ.255๘
49.92

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ. 255๙
๕๒.๓๓

48.28

๔๔.๘๘

- ๓.๔0

3 ภำษำอังกฤษ
4 คณิตศำสตร์

37.59

๓๐.๔๔

- ๗.๑๕

43.66

๓๙.๘๙

-3.77

5 วิทยำศำสตร์

41.57

๔๐.๒๒

-๑.๓๕

44.20

41.55

- 2.65

ที่

กลุ่มสำระ

1 ภำษำไทย
2 สังคมศึกษำ ฯ

เฉลี่ย

+เพิ่ม, -ลด
+ ๒.๔๑

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ 2559 มี ค ะแนนเฉลี่ ย รวมคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.55 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ ำใน
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2558 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.65 เมื่ อ จ ำแนกเป็ น รำยกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ พบว่ ำ
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2559 กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ภ ำษำไทย มี ค ะแนนเฉลี่ ย มำกกว่ ำ คะแนนเฉลี่ ย
ปีกำรศึกษำ 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.41 ในขณะที่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สัง คมศึกษำ ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำปีกำรศึกษำ 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.40 ,7.15
3.77 ,1.35 ตำมลำดับ

๔
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ตำรำงที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
จำแนกรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ที่
1
2
3
4
5

สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ ฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ย

เขตฯ
๔๔.๒๙
๔๖.๓๖
๒๘.๑๕
๒๔.๘๗
๓๓.๑๙
๓๕.๓๗

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สพฐ.
๔๖.๘๑
๔๙.๓๔
๓๑.๓๙
๒๙.๕๓
๓๕.๑๒
๓๘.๔๔

ประเทศ
๔๖.๓๖
๔๙.๐๐
๓๑.๘๐
๒๙.๓๑
๓๔.๙๙
๓๘.๒๙

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ สพฐ และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 35.37, 38.44 และ 38.29 ตำมลำดับ และเมื่อนำผลมำเปรียบเทียบ พบว่ำ
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำน้อยกว่ำระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 3.07, 2.92 ตำมลำดับ

๕
ตำรำงที่ 4 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 255๘ – 255๙
ที่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ.255๘

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ. 255๙

+เพิ่ม, -ลด

1

ภำษำไทย

40.69

๔๔.๒๙

+3.๖๐

2

สังคมศึกษำ ฯ

42.46

๔๖.๓๖

+๓.๙๐

3

ภำษำอังกฤษ

27.58

๒๘.๑๕

+๐.๕๗

4

คณิตศำสตร์

28.81

๒๔.๘๗

-๓.๙๔

5

วิทยำศำสตร์

34.68

๓๓.๑๙

เฉลี่ย

๓๔.๘๔

๓๕.๓๗

-๑.๔๙
+๐.๕๓

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ในปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนน
เฉลี่ย รวมคิด เป็ นร้อยละ 35.37 ซึ่งมำกกว่ำในปี กำรศึกษำ 2558 คิดเป็น ร้อยละ 0.53 เมื่ อ
จำแนกเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำในปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำคะแนน
เฉลี่ยในปีกำรศึกษำ 2558 คิดเป็น ร้อยละ 3.60, 3.90, 0.57 ตำมลำดับ ในขณะที่กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำคะแนนเฉลี่ยในปี
กำรศึกษำ 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.94, 1.49 ตำมลำดับ

1.3 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

๖
ตำรำงที่ 5 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศจำแนกรำยกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ที่
1
2
3
4
5

สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ ฯ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
คะแนนเฉลี่ย

เขตฯ
52.00
35.27
26.23
22.30
30.49
33.25

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
สพฐ.
53.09
36.17
27.35
24.90
31.77
34.65

ประเทศ
52.29
35.89
27.76
24.88
31.62
34.48

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ มีคะแนน เฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 33.25 , 34.65 , 34.48 ตำมลำดับ และเมื่อนำผลมำ
เปรียบเทียบ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่ กำรศึกษำ น้อยกว่ำ
ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.40 , 1.23 ตำมลำดับ

ตำรำงที่ 6 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

๗
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2559
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ.255๘

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ.255๙

+เพิ่ม, -ลด

1 ภำษำไทย
2 สังคมศึกษำ ฯ

34.12

52.00

+17.88

32.76

35.27

+2.51

3 ภำษำอังกฤษ
4 คณิตศำสตร์

18.43

26.23

+7.80

17.98

22.30

+4.32

5 วิทยำศำสตร์

26.62

30.49

25.98

33.25

+3.87
+7.27

ที่

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

เฉลี่ย

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ในปีกำรศึกษำ 2559คะแนน
เฉลี่ย รวมคิ ดเป็น ร้อยละ 33.25 ซึ่ ง มำกกว่ำคะแนนเฉลี่ย ในปีก ำรศึก ษำ2558 คิด เป็ นร้อ ยละ
7.27 เมื่อจำแนกเป็ นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2559 ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำคะแนนเฉลี่ยในปีกำรศึกษำ 2558 คิดเป็นร้อยละ 17.88, 2.51
,7.80, 4.32, 3.87 ตำมลำดับ

๘
2. ด้ำนโอกำส
2.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ตำรำงที่ 7 จำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 255๗ – 25๖๐
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระดับ

ปี 255๗
1,384
1,508
2,892
1,869
1,674
1,662
1,749
1,630
1,408
9,992
826
744
762
2,332
41
24
22
87

ปี 255๘
1,550
1,466
3,016
1,825
1,774
1,711
1,668
1,740
1,629
10,347
793
688
628
2,109
46
31
22
99

ปี 255๙
1,578
1,618
3,196
1,707
1,764
1,785
1,718
1,705
1,742
10,421
875
703
615
2,193
35
36
20
91

อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมระดับก่อนประถม
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษำ
ตอน
ปลำย
รวมทั้งหมด
15,303
15,571
15,901
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนำยน 2560

ปี ๒๕๖๐
434
1,550
1,654
3,638
1,843
1,608
1,768
1,799
1,736
1,690
10,444
918
781
606
2,305
37
33
35
105
16,492

๙
ตำรำงที่ 8 อัตรำกำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ประชำกร
เข้ำเรียน
คิดเป็นร้อยละ
ในเขตบริกำร
ปีกำรศึกษำ2557
1,384
1,384
100
ปีกำรศึกษำ2558
1,825
1,825
100
ปีกำรศึกษำ2559
1,702
1,702
100
ปีกำรศึกษำ2560
2,522
2,522
100
ที่มำ : กำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ พ.ศ. 2557 - 2560
ปีกำรศึกษำ

ตำรำงที่ 9 อัตรำกำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ประชำกร
เข้ำเรียน
คิดเป็นร้อยละ
ในเขตบริกำร
ปีกำรศึกษำ2557
1,377
1,377
100
ปีกำรศึกษำ2558
1,629
1,629
100
ปีกำรศึกษำ2559
1,742
100
1,742
ปีกำรศึกษำ2560
523
523
100
ที่มำ : กำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
พ.ศ.
2557 - 2560
ปีกำรศึกษำ

ตำรำงที่ 10 จำนวนนักเรียนเข้ำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2557 – 25๖๐ ตำมลำดับ
ปีกำรศึกษำ
ชั้น อ.1
ชั้น ป.1
ชั้นม.1
รวม
ปีกำรศึกษำ 2557
1,384
1,869
826
4,079
ปีกำรศึกษำ 2558
1,550
1,825
793
4,168
ปีกำรศึกษำ 2559
1,593
1,708
875
4,176
ปีกำรศึกษำ 2560
434
1,843
918
3,195
ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management Center ) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พ.ศ.2557-2559
ตำรำงที่ 11 จำนวนเด็กออกกลำงคัน ชั้น ป.1-ม.3 ปีกำรศึกษำ 2558-2559
ปีกำรศึกษำ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ออกกลำงคัน
คิดเป็นร้อยละ
2558
15,581
1
0.006
2559
15,702
4
0.025
ที่มำ: ข้อมูลที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐)

2.2 ข้อมูลนักเรียนจบกำรศึกษำตำมที่หลักสูตรกำหนด

๑๐

ตำรำงที่ 12 จำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 - 2559
นักเรียนที่จบหลักสูตร

2557

ปีกำรศึกษำ
2558

นักเรียนจบชั้นอนุบำล
- นักเรียนชั้นอนุบำล 2
1,508
1,441
- จบชั้นอนุบำล 2
1,508
1,441
- คิดเป็นร้อยละ
100
100
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
- นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
1,408
1,566
- จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
1,408
1,566
- คิดเป็นร้อยละ
100
100
นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
762
530
- จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
640
530
- คิดเป็นร้อยละ
83.95
100
ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management Center) ณ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐

2559
1,560
1,560
100
1,699
1,699
100
518
518
100

๑๑
3. ด้ำนประสิทธิภำพ
3.1 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 255๙
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ส่งเสริม
สนับสนุน เร่งรัดพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน
ทำให้ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๐๔๓๖ จำกคะแนน
เต็ม 5.00000 ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 - 255๙
ตำรำงที่ 13 ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัตริ ำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 255๗-๒๕๕๙
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำน
มิติภำยนอก
มิติภำยใน
รวมค่ำเฉลี่ยรำยปี

ปี ๒๕๕๗
3.74557

ปี ๒๕๕๘
3.07887

ปี ๒๕๕๙
4.6574

4.20000

4.20000

4.42857

3.86773

3.41254

4.60436

3.2 ผลกำรประเมินตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (ARS) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ส่งเสริม
สนับสนุน เร่งรัดพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน ทำ
ให้ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙๑๒๖ จำกคะแนนเต็ม
5.00000 ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 - 255๙
ตำรำงที่ 14 ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี (ARS)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 255๗ –255๙
ปีงบประมำณ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4

ค่ำเฉลี่ยรำยปี

255๗

4.70531

3.31579

4.04067

4.67389

4.31712

255๘

4.28716

4.65145

4.29032

4.44186

4.37947

255๙

4.28716

4.63832

4.14286

4.36932

4.39126

โครงสร้ำงกำรบริหำร

๑๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.)

กลุ่ม
อำนวยกำร

กลุ่ม
บริหำร
งำน
บุคคล

หน่วยตรวจสอบภำยใน
ภายใน

กลุ่ม
นโยบำย
และ
แผน

สถำนศึกษำ

งำนวิชำกำร

งำนงบประมำณ

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำร
จัดกำร
ศึกษำ

กลุ่มนิเทศ
ติดตำม
และ
ประเมิน
ผลกำรจัด
กำรศึกษำ

กลุ่ม
บริหำร
งำน
กำรเงิน
และ
สินทรัพย์

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

งำนบริหำรงำนบุคคล

งำนบริหำรทั่วไป

๑๓
กำรบริหำรจัดกำรโดยองค์คณะบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บริหำรจัดกำรศึกษำ
โดยมีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนคณะกรรมกำร
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. นำยสมควร รัชตวิมล
ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ กรรมกำร
3. นำยชโนทัย เจริญเนือง
ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กรรมกำร
ของเอกชน
4. นำยมำนัต เสียงใหญ่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
5. นำงสำวบุญตำ ยิ้มน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
6. นำยอำนวย คงถอด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
7. นำงสำวสุนทร แซ่เตียว ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
8. นำยพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
9. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๔

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
1. ข้อมูลจำนวนสถำนศึกษำ
1.1 จำแนกตำมสังกัด
ตำรำงที่ 15 แสดงจำนวนสถำนศึกษำจำแนกตำมสังกัด
สังกัด
ที่

อำเภอ

อปท.
สพป. สอศ. สกอ. สศศ.
อบต. เทศบำล อบจ.
1 กุยบุรี
25
0
0
0
0
0
0
2 ปรำณบุรี
15
1
0
0
3
3
1
3 หัวหิน
24
1
1
0
0
7
0
4 สำมร้อยยอด 25
0
0
0
1
1
0
รวม
89
2
1
0
4
11
0
ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management) I ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๐
หมำยเหตุ

สพท.
สอศ.
สกอ.
สศศ.
อปท.

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

รวม
ทั้งสิ้น
25
23
33
27
108

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕

1.2 จำแนกตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 16 แสดงจำนวนสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน
อำเภอ
กุยบุรี
ปรำณบุรี
หัวหิน
สำมร้อยยอด
รวม

จำนวน ร.ร.
จำนวนโรงเรียน จำแนกตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งหมด อ.1 – ป.6 อ.1 – ม.3 อ.1 – ม.6 ป.1 – ป.6 ป.4 - ป.6
2๕
1๘
4
1
1
1
15
11
3
0
1
0
24
16
8
0
0
0
25
17
8
0
0
0
89
62
23
1
2
1

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนำยน 2560

๑๖

1.3 จำแนกตำมขนำด
ตำรำงที่ 17 แสดงจำนวนสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำแนกตำมขนำด
อำเภอ
กุยบุรี
ปรำณบุรี
หัวหิน
สำมร้อยยอด
รวม

จำนวน
โรงเรียน

ขนำดเล็ก

ขนำดกลำง

(1 – 120)

(121 - 600) (601-1500) (1500 คนขึ้นไป)

25
15
24
25
89

12
6
9
13
40

12
8
13
12
45

ขนำดใหญ่ ขนำดใหญ่พิเศษ
1
1
2
0
4

0
0
0
0
0

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนำยน 2560

2. ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 25๖๐
2.1 จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน ระดับอนุบำล –ม. 6 จำแนกระดับชั้น และ
จำแนกรำยอำเภอ (โรงเรียนรัฐบำล สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์
เขต 2)
ตำรำงที่ 18 แสดงจำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน ระดับอนุบำล –ม. 6 จำแนกระดับชั้น
และจำแนกรำยอำเภอ (โรงเรียนรัฐบำล สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
ก่อน
ประถมศึกษำ
อำเภอ
ห้อง
นร.
กุยบุรี
71 910
ปรำณบุรี 40 726
หัวหิน
63 1,132
สำมร้อยยอด 67
870
รวม
241 3,638

มัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
ตอนต้น
ตอนปลำย
นร.
ห้อง
นร
ห้อง นร.
2,800 18
401 6
105
2,341 14
433
3,140 27
824
2,163 27
647
10,444 86 2,305 6 105

ประถมศึกษำ
ห้อง
162
108
157
153
580

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนำยน 2560

รวม
ห้อง
นร.
257 4,216
162 3,500
247 5,096
247 3,680
913 16,492

๑๗
3. ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ ปีกำรศึกษำ 2560
(โรงเรียนรัฐบำล ) สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์
เขต 2)
ตำรำงที่ 19 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ ปีกำรศึกษำ 2560 (โรงเรียน
รัฐบำล สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
ชั้น
อนุบำลปีที่ 1
อนุบำลปีที่ 2
อนุบำลปีที่ 3
รวม
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม
มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน
ชำย

หญิง

รวม

195
812
867
1,874
955
819
934
937
936
874
5,455
556
420
316
1,292
27
12
18
57
8,678

239
738
787
1,764
888
789
834
862
800
816
4,989
362
361
290
1,013
10
21
17
48
7,814

434
1,550
1,654
3,638
1,843
1,608
1,768
1,799
1,736
1,690
10,444
918
781
606
2,305
37
33
35
105
16,492

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนำยน 2560

๑๘
4. ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม ปีกำรศึกษำ 2560 (โรงเรียนรัฐบำลสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
ตำรำงที่ 20 แสดงจำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม ปีกำรศึกษำ 2560 (โรงเรียนรัฐบำล สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
ระดับชั้น
ก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
รวมทั้งสิ้น

ในสังกัด
3,638
10,444
2,305
105
16,492

จำนวนนักเรียน
พิกำร
คิดเป็นร้อยละ
20
0.55
476
4.55
39
1.70
1
0.95
536
3.25

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศ (Data Management Center) ณ 10 มิถุนำยน 2560

สรุปจำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม จำแนกตำมประเภทควำมพิกำร
รัฐบำลสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
1. บกพร่องทำงด้ำนกำรเห็น
จำนวน
8
คน
2. บกพร่องทำงด้ำนกำรได้ยิน
จำนวน 8
คน
3. บกพร่องทำงสติปัญญำ
จำนวน 44
คน
4. บกพร่องทำงร่ำงกำย / สุขภำพ
จำนวน 16
คน
5. บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ / พฤติกรรม
จำนวน 399
คน
6. บกพร่องทำงกำรพูด / ภำษำ
จำนวน 15
คน
7. บกพร่องทำงด้ำนอำรมณ์
จำนวน 13
คน
8. เด็กออทิสติก
จำนวน 17
คน
9. เด็กที่มีควำมพิกำรซ้ำซ้อน
จำนวน 16
คน
รวมทั้งสิ้น
536 คน

(โรงเรียน

๑๙
5. ข้อมูลบุคลำกร
5.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จำแนกรำยอำเภอ
(โรงเรียนรัฐบำลสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
ตำรำงที่ 21 แสดงจ ำนวนข้ ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำในสถำนศึ กษำ จ ำแนกรำยอำเภอ
(โรงเรียนรัฐบำล สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
สัดส่วน
อำเภอ
โรงเรียน นักเรียน
ทำงกำรศึกษำ
จำนวนครู :นักเรียน
(ตำมมำตรำ 38 ก (1) , (2)
และมำตรำ 38 ข (1) , (2))
กุยบุรี
25
4,216
251
1:16
ปรำณบุรี
15
3,500
180
1:19
หัวหิน
24
5,096
279
1:18
สำมร้อยยอด
25
3,680
238
1:15
รวม
89
16,492
948
1:17
ที่มำ:-ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560)
5.2 จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมโครงสร้ำงที่ปฏิบัติงำนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 22 แสดงจำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมโครงสร้ำงที่ปฏิบัติงำนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำแนกตำม ระดับกำรศึกษำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ปฏิบตั ิงำนในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มตำมโครงสร้ำง

1. ผอ.สพท.
2. รอง ผอ.สพท.
3. กลุ่มอำนวยกำร
4. กลุ่มนโยบำยและแผน
5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
6. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
7. กลุ่ม นิ เทศ ติ ดตำมและประเมิน ผล
กำรจัดกำรศึกษำ
8. หน่วยตรวจสอบภำยใน
19.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
รวม

ตำมมำตรำ 38 ข
(3) , (4)
5

5

ระดับกำรศึกษำ

ตำมมำตรำ
38 ค(1) ,
(2)

รวม

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

5
5
9
7
11

5
5
5
9
7
11

-

5
2
6
4
1

5
3
3
3
8

2

5
5
5
9
7
11

3
5
45

3
5
50

-

1
3
22

2
2
26

2

3
5
50

ที่มำ: ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (ข้อมูล ณ 14 พฤศจิกำยน 2560)

ป.เอก รวม
-

๒๐
5.3 จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำง
ชั่วครำว ที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 50 คน จำแนกได้ ดังนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560)
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (มำตรำ 38 ข (4)
- คน
- รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(มำตรำ 38 ข(3) 5 คน
- ศึกษำนิเทศก์(มำตรำ 38 ค(1)
11 คน
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น(มำตรำ38 ค(2)
35 คน
- ลูกจ้ำงประจำ
2 คน
- ลูกจ้ำงชั่วครำว
15 คน
รวม
67 คน
5.4 จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น แยกตำมวิทยฐำนะ
ตำรำงที่ 23 แสดงจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น แยกตำมวิทยฐำนะ
กลุ่มตำม
พรบ.ครู

ผอ. รอง ศึกษำ
ผอ.
รองผอ. ครู
เขต ผอ. นิเทศก์ โรงเรียน โรงเรียน
เขต
ไม่มีวิทยะฐำนะ
200
ชำนำญกำร
1
15
186
ชำนำญกำรพิเศษ 5
9
67
4 284
เชี่ยวชำญ
เชี่ยวชำญพิเศษ
รวม
5
10
82
4 670
ปฏิบัติงำน
ปฏิบัติกำร
ชำนำญงำน
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ รวม
รวมทั้งสิ้น
5
10
82
4 670
ที่มำ: ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (ข้อมูล ณ 14 พฤศจิกำยน 2560)

ครู บุคลำกร
ผู้
ทำง
ช่วย กำรศึกษำ
192
192
6
1
18
10
35
192
35

รวม
ทั้ง
หมด
392
202
369
9636
1
18
10
35
998
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาล/เป้าหมายของรัฐบาล
ระเบียบวาระแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. Food Valley
2. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก
3. งานวิจัยพลังงานทดแทน(ความร่วมมือไทย: ต่างประเทศ)
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT เพื่อก้าวสู่ภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
5. การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง
6. ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
โครงการท้าทายไทย
1. ด้ านอาหารและการเกษตร เช่ น การเพิ่ ม มู ลค่ าของผลิ ตภั ณ ฑ์ อ าหารไทยในเวที โลก
อาหารเพื่อสุขภาพ การปรับตัวของการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ
2. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงาน
ชีวภาพ การแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างยั่ งยืน การสร้างมูลค่าจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เช่น แผนงาน “Aefive and Productive aging” เพื่อการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒ นาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในช่วง 10 ปีแรก(Better child for
better Thai)
๔. ด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้จากนวัตกรรม การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล และ
แก้ปัญ หาคอรัปชั่นในการบริหารราชการตามระบบคุณ ธรรม การพัฒนาบทบาทเศรษฐกิจไทยใน
ประชาคมอาเซียน การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
5. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การเป็ นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย คนไทย
สุขภาพดีจากโภชนาการและชีวิตที่ ดี แผนงาน “ไทยปลอดพยาธิใบไม้ตั บ ” เพื่อการป้องกัน และ
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ
การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็ง ที่ส้าคัญ ตังแต่ในระยะเริ่มแรก การพัฒ นาการแพทย์เชิง
ระบบ เป็นต้น
นโยบายรัฐบาล
ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

๒๒
ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ข้อ 8 การพัฒ นาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรม
ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จุดเน้นตามนโยบาย กระทรวงศึกษาการ ๑๓ เรื่องสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดจุดเน้นไว้ ๑๓ เรื่อง ดังนี
๑. การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. โครงการประชารัฐ
๓. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
๔. โรงเรียนคุณธรรม
๕. STEM Education
๖. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๗. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๘. การพัฒนาครูทังระบบ
๙. การพัฒนาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน(ICU)
๑๐. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๑๒. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๑๓. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

๒๓
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ขันพืนฐาน ได้ก้าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขันพืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
การเปลี่ย นแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการศึก ษาขั น
พืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายดังนี
วิสัยทัศน์ (vision)
การศึกษาขันพืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื นฐานของ
ความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชากรวั ย เรีย นทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ างทั่ ว ถึ ง และมี
คุณภาพ
2. ส่งเสริ มให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ เน้ น การมี ส่ วนร่ว ม เพื่ อ เสริม สร้ างความรับ ผิ ด ชอบต่ อ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าหมาย (Goal)
เพื่ อให้การจัดการศึกษาขันพืนฐานของประเทศไทย มีคุณ ภาพและมาตรฐานระดับสากล
บนพืนฐานของความเป็นไทย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จึงก้าหนดเป้าหมาย ดังนี
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึ กษาขันพื นฐานทุกคน มีพั ฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขันพืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท้างานที่
มุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา ส้ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษและสถานศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขันพืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เน้นการท้างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ้านาจและ
ความรับผิดชอบสู่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พืนที่ พิเศษ ได้รับ การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒ นารูป แบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพืนที่

๒๔
๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ มี งานวิ จั ย ที่ ส ามารถน้ า ผลไปใช้ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ (Strategic)
๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒. พัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๕. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีนโยบายในการด้าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑. เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาหรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
1.3 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทังในและนอกห้องเรียน ที่เอือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
2.2 เสริม สร้างความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ ภั ย คุ กคามในรูป แบบใหม่ เช่ น
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆสิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
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๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบท
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพืนที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑. เสริ ม สร้า งความเข้ ม แข็ ง ในการพั ฒ นาผู้ เรีย นอย่ างมี คุ ณ ภาพด้ ว ยการปรั บ
หลักสูตรการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รในระดั บ ปฐมวั ย และหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขันพืนฐาน และน้าหลักสูตรไปสู่การปิิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจ้าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พั ฒ นาระบบการวั ดและประเมิน ทุ กระดับ ให้ มีคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒ นาผู้เรียนระดับ ก่อนประถมศึ กษา ให้มีพั ฒ นาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึน
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปิิบัติจริ ง
(Active Leaning) เน้ น ทั ก ษะกระบวนการ ให้ เกิ ด ทัก ษะการคิด วิเคราะห์ คิด แก้ ปั ญ หา และคิ ด
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทังในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิ ทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
2.7 สนั บ สนุ น การผลิ ต จั ด หาและใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรม และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั งการพั ฒนาห้องสมุดและแหล่ง เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา
(Dual Education) หลักสูตรระยะสัน
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2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนั บ สนุ นการจัดกิจ กรรมแนะแนวเพื่ อการศึ กษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข็มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Progranme
for Intemational Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่ งเสริม การเรีย นรู้ เชิ ง บู ร ณาการแบบสหวิท ยาการ เช่ น สะเต็ ม ศึ ก ษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่ อ
พัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย
4.0
4. ส่งเสริม สนั บ สนุ นการท้าวิจัย และน้าผลการวิจั ยไปใช้พั ฒ นาคุณ ภาพการจั ด
การศึกษา
4.1 ส่งเสริมการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชันเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning
Community:PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปิิบัติจริง (Active Leaming)
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี
2.1 การก้าหนดแผนอัตราก้าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตัง การประเมินและ
การพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลาการทางการศึกษามีขวัญและก้าลังใจใน
การท้างาน
นโยบายที่ 4 ด้ า นโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ า เที ย ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทาง
การศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
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1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่ง เสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส้าหรับเด็ก
ด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญ ชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจ้าตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ เทคโนโลยี ในการจั ด การศึ ก ษาให้ ค รอบคลุ ม
ทุกพื นที่ อย่างทั่ วถึง เช่น การพั ฒ นาคุณ ภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Distance
learning information technology:DlIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Leaming Television : DLTV) ฯลฯ
นโยบายที่ 5 ด้ านการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และน้อมน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปิิบัติในการด้าเนินชีวิต
1.2 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึก ษาพั ฒ นาหลั กสู ต ร กระบวนการเรีย นรู้
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ การเรี ย นรู้ ต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
1.3 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บภ าคส่ ว น ต่ า งๆ ใน การอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน้าแผนไปสู่การปิิบัติ การก้ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พั ฒ นาระบบงบประมาณและการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การศึ ก ษา
ขันพืนฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพืนที่
เช่นโรงเรียนที่ป ระสบปัญ หาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้ บ้าน) โรงเรีย น
คุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา ส้ า นั ก บริ ห ารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

๒๘
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพืนที่การศึกษาโดยใช้พืนที่เป็นฐาน (Area –
base Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ้านาจ “CLUSTERs”เป็นต้น
2.2 เขตพื นที่ก ารศึกษาจัดท้าแผนบู รณาการจัดการศึกษาร่วมกับส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส้านักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น
เครือ ข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิภ าพการจัด การศึ กษา ศูน ย์พั ฒ นากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิท ยาเขต
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุม ชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน การก้ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษา
ต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 2 บริ ห ำรจั ด กำร
งบประมำณตำมแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยให้ผลกำร
ดำเนินงำน เชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยเน้นควำมสอดคล้องตำม 6 ยุทธศำสตร์เป็นสำคัญ ซึ่งสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดให้มีกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นเพื่อ
กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กำรดำเนินงำนปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นองค์กรคุณภำพ
คุณธรรม ที่จัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนแห่งควำมเป็นไทย ภำยในปี 2562”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ระดับมำตรฐำนสำกลมีทักษะที่จำเป็นใน
กำรประกอบอำชีพ บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
2. เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับบริกำรกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
และทั่วถึง
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล และกำรมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
“ยึดหลักธรรมำภิบำล บริกำรเป็นเลิศ”
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนมีคุณธรรมตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่มุ่งสู่ระดับมำตรฐำนสำกลมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรี ย นสู ง ขึ้ น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ำมค่ ำ นิ ย มหลั ก
12 ประกำรและมีทักษะที่จำเป็น ในกำรประกอบอำชีพ
2. ประชำกรวัยกำรศึกษำภำคบังคับได้รับบริกำรกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงทุกคน
ทุ ก กลุ่ม เป้ ำหมำย และประชำกรกลุ่ม อำยุ 3-5 ปี ได้ รับ กำรเตรีย มควำมพร้ อ มก่ อนกำรศึ ก ษำ
ภำคบังคับ

๓๐
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ทักษะที่เหมำะสมตำมสมรรถนะและมี
วัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และสถำนศึกษำ
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ (Strategic)
จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงกำหนดยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที 5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัด
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดกำรศึกษำและบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขพตื้นที่กำรศึกษำ โดยมุ่งให้
สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมตัวชี้วัดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ
1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
1.3 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำนำ”ศำสตร์พระรำชำ”มำใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
2.1 ร้อยละ 95 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย
2.2 ร้อยละ 100 ชองสถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
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2.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
2.4 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกระบวนกำรวัดและประเมินผลด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย
2.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่ำนออกเขียนได้ตำมเกณฑ์ที่ สพฐ.
กำหนด
2.6 ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่ำนหนังสือตำมเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด
2.7 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จำกกำรเรียนรู้ในกำร
ปฏิบัติจริงตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นที่
2.8 ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่มีคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 ร้อยละ 80 ของจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
3.2 ร้อยละ 100 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
ที่มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4.1 ร้อยละ 100 ของประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับกำรศึกษำภำค
บังคับเพิ่มขึ้น
4.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับได้รับโอกำสในกำรศึกษำต่อ
ขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมตระหนัก
ในควำมสำคัญของกำรดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรประยุกต์ใช้
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
6.1 อัตรำออกกลำงคันของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนลดลง ร้อยละ 2
6.2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกระดับร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
6 ยุทธศาสตร์ของ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และโครงการ

วิสัยทัศน์ “สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นองค์กรคุณภำพ คุณธรรม
ที่จัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนแห่งควำมเป็นไทย ภำยในปี 2562”

พันธกิจ

1.พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำสู่
ระดับมำตรฐำนสำกลมี
ทักษะที่จำเป็นในกำร
ประกอบอำชีพ บน
พื้นฐำนของควำมเป็นไทย

3.พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำลและ
กำรมีส่วนร่วมเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ
ต่อคุณภำพกำรศึกษำ

2.เสริมสร้ำงโอกำสให้
ประชำกรวัยเรียนทุกคน
ได้รับบริกำรกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง

๓๖

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณธรรม
ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำที่มุ่งสู่ระดับ
มำตรฐำนสำกลมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมค่ำนิยม
หลัก12ประกำรและมี
ทักษะที่จำเป็นในกำร
ประกอบอำชีพ

2. ประชำกรวัยกำรศึกษำภำค
บังคับได้รับบริกำรกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึงทุกคนทุกกลุ่มเป้ำหมำยและ
ประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี ได้รับ
กำรเตรียมควำมพร้อมก่อน
กำรศึกษำภำคบังคับประชำกรวัย
กำรศึกษำภำคบังคับทุกคน

3. ครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำมีควำมรู้
ทักษะที่เหมำะสมตำม
สมรรถนะและมี
วัฒนธรรมกำรทำงำนที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4.สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
และสถำนศึกษำ มีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรที่มี
คุณภำพผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ยุทธศาสตร์ชอง
สพป.ปข 2

โครงการ

1. จัดกำรศึกษำ
เพื่อควำมมั่นคง

1.โครงกำรงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2560
2.โครงกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชั้น
ป.2,ป.4,ป.5,ม.1และ ม.2
ปีกำรศึกษำ 2560 โดยใช้
ข้อสอบมำตรฐำนกลำง
3.โครงกำรนิเทศเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
4.โครงกำรกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ(NT)ชั้น ป.3
ปีกำรศึกษำ 2560

3. ส่งเสริมสนับสนุน
กำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

1.โครงกำรอบรมหลักสูตร
ประกำศนียบัตร ผู้
ตรวจสอบภำยในภำครัฐ
(Certified Government
Interna Audit- CGIA)
2.โครงกำรประเมินผลงำน
ทำงวิชำกำรเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ชำนำญกำร/ชำนำญกำร
พิเศษสำหรับตำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38ค(2)
3.โครงกำรประเมินค่ำงำน
สำหรับตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำม
มำตรำ 38 ค(2)

4. ขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำและกำร
เรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ

5.จัดกำรศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

1.โครงกำรพิธีรำชสดุดีและ
วำงพวงมำลำ(วันสวรรคต
ร.6)
2.โครงกำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรเกณฑ์
เด็กเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ
2561
3.โครงกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในโรงเรียน
โครงกำรตำมพระรำชดำริ
4.โครงกำรฝึกอบรมผู้
กำกับลูกเสือสำมัญขั้น
ควำมรู้ชั้นสูง(S.A.T.C)

1.โครงกำรปลอดขยะ

6.พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
และส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วม

1.โครงกำรบริหำร
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ.
2.โครงกำร
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
กำรดำเนินกำรจัด
กำรศึกษำ
3.โครงกำรกำรพัฒนำ
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4.โครงกำรสำนักงำนสุข
สดใสชื่นใจผู้พบเห็น
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1.โครงกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งองค์กรสภำ
นักเรียน สพป.ปข.2
2.โครงกำรขับเคลื่อน
ศำสตร์พระรำชำสู่กำร
พัฒนำสถำนศึกษำ
เศรษฐกิจ พอเพียงที่
ยั่งยืน

2.พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนและส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน

โครงการ

4.โครงกำรประเมิน
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้บริหำร
5.โครงกำรสรรหำพนักงำน
รำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
จ้ำงจำกเงินงบประมำณ
6.โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนกลุ่มนโยบำย
และแผน
7.โครงกำรปลูกต้นกล้ำ
จิตสำนึก(ปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ(บรรจุใหม่)
8.โครงกำรยกย่อง เชิดชู
เกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ลูกจ้ำงประจำ ผู้สร้ำง
ผลงำนดีเด่น
9.โครงกำรจัดทำแผน
อัตรำรำกำลังเพื่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของสถำนศึกษำและยก
ย่องธำรงรักษำครูผู้
ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน

5.โครงกำรระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลด
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง

5.โครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
6.โครงกำรกำรบริหำร
จัดกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ(ตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ)
7.โครงกำรตรวจสอบ
ภำยใน สพป.ปข.2 และ
โรงเรียนในสังกัด
8.โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรควำมรู้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/
คณะบริหำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ/
บุคลำกรในสำนักงำนเขต
พื้นที่
9.โครงกำรกำรประเมิน
ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ
ปรับปรุง
10.โครงกำรกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำน
คณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.)
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5.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
6.โครงกำรส่งเสริมกำรเร่งรัด
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ของสถำนศึกษำ
7.โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย
8.โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมแบบสะเต็มศึกษำ
9.โครงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
10.โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนอำเซียน
ศึกษำ
11.โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของครูกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี
12.โครงกำรพัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอน
ปฐมวัย
13.โครงกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษ
ปีงบประมำณ 2561

โครงการ

11.โครงกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพ
และติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ
12.โครงกำรเพื่อรองรับ
ภำรกิจเร่งด่วนตำม
นโยบำย
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10.โครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
11.โครงกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำด้วย
กระบวนกำร
PLC(Professional
Learning Coccunty)”
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ”

ส่วนที่ 4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึ ก ษำประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 2 ขอจั ด ตั้ ง งบประมำณ ปี พ.ศ. 2561 งบประมำณ
10,000,000 บำท โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ มี
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำแนกเป็น งบบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 งบประมำณ ๕,000,000.-บำท งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ งบประมำณ
3,000,000 บำท โครงกำรรองรับ งบประมำณเพิ่ ม เติ ม งบประมำณ 2,000,000 บำท ซึ่ ง
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 2 ได้ จั ด ท ำแผนกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ ตำมรำยกำร ดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 งบประมำณ ๕,000,000 บำท ได้จำแนกรำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ / ผู้ควบคุมกำรใช้จ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ สนองยุทธศำสตร์ที่ รำยละเอียดดังนี้
งบประมาณบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่

รายการ

1 โครงกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร/ปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำ
1.2 .ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและ
ครุภัณฑ์
1.3.ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง
1.4.ค่ำวัสดุสำนักงำน
1.5.ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1.6.ค่ำวัสดุโฆษณำ และ เผยแพร่
1.7.ค่ำวัสดุพิธีกำร

งบประมาณที่
ผู้ควบคุม
จัดสรร
/ผู้รับผิดชอบ
3,905,340 นิยม ตั้งธรรม
500,000 นิยม ตั้งธรรม/
วำทินี ครุฑธำ
200,000 พัสนันท์ ลับ
เหลี่ยม
100,000 พัสนันท์ ลับ
เหลี่ยม
200,000 พัสนันท์ ลับ
เหลี่ยม
300,000 พัสนันท์ ลับ
เหลี่ยม
10,000 พัสนันท์ ลับ
เหลี่ยม
20,000 พัสนันท์ ลับ
เหลี่ยม

สนอง
ยุทธศาสตร์ที่
6

๔๑
งบประมาณบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ต่อ)
ที่

งบประมาณ
ผู้ควบคุม
ที่จัดสรร
/ผู้รับผิดชอบ
1.8.ค่ำตอบแทนจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 1,640,000 ศศิธร สังข์ลำโพธิ์
พัสนันท์ ลับเหลี่ยม
รายการ

1.9.ค่ำสำธำรณูปโภค

2
3

4
5
6
7

1.10. สำรองจ่ำย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ำยใน
รำยกำรที่ 1.1-1.9 ที่ไม่เพียงพอ และใช้
จ่ำยโครงกำรที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มี
งบประมำณจำกรำยกำรอื่น)
อบรมหลักสูตรประกำศนียบัตร ผู้
ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (Certified
Government Interan Audit – CGIA)
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนำญกำร/
ชำนำญกำรพิเศษสำหรับตำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ
38 ค(2)
ประเมินค่ำงำนสำหรับตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค(2)
ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
สรรหำพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่จ้ำงจำกเงิน
งบประมำณ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม
นโยบำยและแผน

สนอง
ยุทธสาสตร์ที่

400,000 ศศิธร สังข์ลำโพธิ์/
วิภำวรรณ เดิมรัต
นกุล
นิยม ตั้งธรรม/
535,340 จันทร์อำไพ คำผำ
72,160 บุปผำ มำกแก้ว

3

40,000 ปุณณิศำ เหรียญ
ทอง

3

16,000 สมสวย เจียรนัย

3

99,000 อมลรดำ
พรหมวิหำร
20,000 ปุณณิศำ เหรียญ
ทอง

3

48,000 นิยม ตั้งธรรม

3

3

๔๒
งบประมาณบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ต่อ)
ที่

รายการ

8 พิธีรำชสดุดีและวำงพวงมำลำ(วันคล้ำย
วันสวรรคต ร.6)
9 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรเกณฑ์เด็กเข้ำ
เรียน ปีกำรศึกษำ 2561
10 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่กำรดำเนินกำรจัด
กำรศึกษำ
11 กำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12 สำนักงำนสุขสดใสชื่นใจผู้พบเห็น
13 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
14 กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ(ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ)
15 กำรตรวจสอบภำยใน สพป.ปข.2 และ
โรงเรียนในสังกัด
16 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้โดย
กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ/คณะ
บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่
17 กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรำ
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ สพป.ปข.2
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ผู้ควบคุม
ที่จัดสรร
/ผู้รับผิดชอบ
50,000 นุสรำ ชื่นประสงค์

สนอง
ยุทธศาสตร์ที่
4

15,000 วรำพร สีเมฆ

4

60,000 นิตยำ เกษสุริยงค์

6

40,000 จำลอง พึ่งโพธิ์

6

94,000 จำลอง พึ่งโพธิ์

6

68,900 เสำวนีย์ ขวงพร

6

61,600 ศิรกำนต์ ศรลัมภ์

6

44,560 บุปผำ มำกแก้ว

6

357,280 จิรำภรณ์ คำทอง

6

8,160 จิรำภรณ์ คำทอง

6

5,000,000

๔๓
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมำณ 3,000,000 บำท
ได้ จ ำแนกรำยกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณ / ผู้ ค วบคุ ม กำรใช้ จ่ ำ ย/ผู้ รับ ผิ ด ชอบ สนองยุ ท ธศำสตร์ ที่
รำยละเอียดดังนี้
ที่

โครงการ

18 สร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน
สพป.ปข.2
19 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
20 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ชั้น ป.2,ป.
4,ป.5,ม.1 และ ม.2 ปีกำรศึกษำ 2560
โดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำง
21 นิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
22 ทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ(NT)ชั้น ป.3 ปีกำรศึกษำ 2560
23 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
24 ส่งเสริมเร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ของสถำนศึกษำ
25 ปลูกต้นกล้ำจิตสำนึก (ปฐมนิเทศข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบรรจุใหม่)
26 ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำลูกจ้ำงประจำผู้สร้ำง
ผลงำนดีเด่น
27 จัดทำแผนอัตรำกำลังเพื่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของสถำนศึกษำผู้ทรงคุณค่ำ
และยกย่องธำรงรักษำครูแห่งแผ่นดิน

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ที่จัดสรร
50,000 ปภัสสร มำกดี

สนอง
ยุทธศาสตร์ท่ี
1

765,000 สุณี พู่พวง

2

305,000 นิตยำ
โรจน์บวรวิทยำ

2

100,960 มำนิตย์ สีสง่ำ

2

113,500 นิตยำ
โรจน์บวรวิทยำ
849,000 นิตยำ
โรจน์บวรวิทยำ
138,350 รัตนำ เกียรติเกษม

2

50,000 จำรุวรรณ ปัจจุ้ย

3

20,000 จำรุวรรณ ปัจจุ้ย

3

186,190 สมสวย เจียรนัย
จำรุวรรณ ปัจจุ้ย

3

2
2

๔๔

ที่

โครงการ

28 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของ สพป.ปข.2
29 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ด้วยกระบวนกำร PLC (Profession
Learning Community) "ชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ"
30 พัฒนำเด็กและเยำวชนในโรงเรียนโครงกำร
ตำมพระรำชดำริ
31 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำมัญขั้นควำมรู้
ชั้นสูง ( S.A.T.C)
32 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลด
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
33 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
34 พัฒนำระบบประกันคุณภำพ และติดตำม
ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ที่จัดสรร
8,600 ไพลิน เกตุธิโภค

สนอง
ยุทธศาสตร์ที่
3

48,000 จำรุวรรณ ปัจจุ้ย

3

60,000 จงกลนี วรรณพิรุณ

4

70,000 นุสรำ ชื่นประสงค์
ไตรมำส พีพืช
30,000 สุพัตรำ สังขรัตน์

4

110,400 ฐิติพร เด็กหลี
95,000 สุกัญญำ หน่อทิม
3,000,000

4
6
6

๔๕
3. งบรองรับงบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณ 2,000,000 บาท
ได้ จ ำแนกรำยกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณ / ผู้ ค วบคุ ม กำรใช้ จ่ ำ ย/ผู้ รับ ผิ ด ชอบ สนองยุ ท ธศำสตร์ ที่
รำยละเอียดดังนี้
‘

ที่

โครงการ

35 ขับเคลื่อนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ เศรษฐกิจ พอเพียงที่ยั่งยืน
36 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย
37 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแบบสะเต็ม
ศึกษำ
38 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
39 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
อำเซียนศึกษำ
40 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ของครูกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี
41 พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำร
สอนปฐมวัย
42 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ปีงบประมำณ 2561
43 ปลอดขยะ
44 รองรับภำรกิจเร่งด่วนตำมนโยบำย
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ที่จัดสรร
250,000 ธนพร อรชร

สนอง
ยุทธศาสตร์ท่ี
1

259,200 นิตยำ
โรจน์บวรวิทยำ

2

103,420 รัตนำ เกียรติเกษม

2

58,300 รัตนำ เกียรติเกษม
120,000 สุกัญญำ หน่อทิม

2
2

180,000 วำสนำ ยำวงษ์

2

59,600 ธนพร อรชร

2

345,000 อำรยำ ช่ออังชัญ

2

208,000 นิตยำ
โรจน์บวรวิทยำ
416,480 นิยม ตั้งธรรม
2,000,000

5
6

๔๖

๒๔๓

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดแนวทางดังนี้
1. ให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ ก ากั บ ดู แ ล แต่ ล ะกลุ่ ม ก ากั บ ติ ด ตามให้ ก ารบริ ห ารโครงการเป็ น ไปตามแผน และน าผล
ความก้าวหน้าแจ้งที่ประชุม รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม
เดือนละ 1 ครั้ง
2. ในการขอใช้งบประมาณและการดาเนินการตามโครงการ ให้บันทึกขอใช้งบประมาณก่อน
ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ ก่อนดาเนินการตามกิจกรรมสาคัญในโครงการ
3. ในกรณี ที่ มี ก ารอบรม ประชุ ม สั ม มนา ให้ เสนอขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร พร้ อ มแนบ
กาหนดการ แนวทางการประเมินผลสาเร็จ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรม เสนอขออนุมัติก่อน
แจ้งโรงเรียนหรือผู้เข้าอบรมทราบ
4. ทุกโครงการให้จัดในช่วงเวลาที่ไ ม่กระทบกับการเรียนการสอน เช่น เสาร์ อาทิตย์
และดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หากโครงการใดไม่สามารถดาเนินการ
ได้ทันกาหนดให้ขออนุมัติเป็นโครงการๆไป
5. ในกรณีที่มีการปรับกิจกรรมเนื่องจากกิจกรรมหรือวิธีการซ้าซ้อน หรือใกล้เคียงกับ
กิจกรรมในโครงการซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้แล้ว ตามแผนปฏิบัติการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือปรับกิจกรรมในกรณีอื่น ให้เสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมก่อนทุกครั้ง และแจ้งให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกีย่ วข้องต่อไป
6. ในการดาเนินการให้ผู้รับผิดชอบโครงการ บันทึกข้อมูลรายการใช้จ่ายงบประมาณใน
ระบบงบประมาณ (BRS ) หน้าเว็ปไซด์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2
7. เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น ทุ ก โครงการให้ ร ายงานผลตามเค้ า โครงรายงานผลการ
ดาเนินงานในภาคผนวก พร้อมไฟล์ภาพถ่าย

๒๔๔

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
ที่ ๓๕๖ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
.........................................................................................................................................................

ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ จะต้องจัดทำแผน
ปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผน
ปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คณะทำงำนฝ่ำยอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนคณะทำงำน
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๒. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะทำงำน
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๓. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะทำงำน
๔. นำงสำวสุรี ขวัญอ่อน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ให้คำแนะนำ ปรึกษำ สนับสนุน จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒ คณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑. นำยสุรินทร์ บัวงำม
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประธำนคณะทำงำน
รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๒. นำยวัฒชัย วรรณพิรุณ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะทำงำน
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๓. นำยสิทธิศักดิ์ ทองคำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะทำงำน
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๔. ว่ำที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะทำงำน
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๕. นำงสริษำ แสงอุทัย
๖. นำยสมสกุล สีสันต์
๗.. นำยวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์
๘. นำยชัยชนะ ทองเปี่ยม

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
ประธำนกลุ่มโรงเรียนกุยบุรี
ประธำนกลุ่มโรงเรียนไร่เก่ำศำลำลัย
ประธำนกลุ่มโรงเรียนปรำณบุรี

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

๙. นำงศรีสำอำงค์ แฉ่งฉำยำ ประธำนกลุ่มโรงเรียนทับใต้
คณะทำงำน
๑๐. นำงสำวสุนทร แซ่เตียว ผู้แทนคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
คณะทำงำน
๑๑. นำงนิตยำ โรจน์บวรวิทยำ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
รก.ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล คณะทำงำน
๑๒. นำงนุสรำ ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะทำงำน
๑๓. นำงสำวบุปผำ มำกแก้ว ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะทำงำน
๑๔. นำงสำวไพลิน เกตุธิโภค ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะทำงำน
๑๕. นำงจิรำภรณ์ คำทอง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
คณะทำงำน
๑๖. นำงสำวจันทร์อำไพ คำผำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะทำงำน
๑๗. นำงฐิติพร เด็กหลี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๑๘. นำงอรวรรณ คำมณี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๑๙. นำงสุกัญญำ หน่อทิม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๒๐. นำงสำวรัตนำ เกียรติเกษม ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๒๑. นำงธนพร อรชร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๒๒. ว่ำที่ ร.ต.หญิงอัชฌำวดี ตันเจริญ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๒๓. นำงสำววำสนำ ยำวงษ์ ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
คณะทำงำน
๒๔. นำงสมทรง ภิรมย์รส
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๒๕. นำงสำวสรัญญำ ดีฉ่ำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
คณะทำงำน
๒๖. นำงกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
คณะทำงำน
๒๗ นำงนิยม ตั้งธรรม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คณะทำงำนและเลขำนุกำร
๒๘. นำงสำวสุรี ขวัญอ่อน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ประชุม เพื่อทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ กรอบกลยุทธ์
กำรพัฒนำ พิจำรณำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ โครงกำร ปัญหำอุปสรรค ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมตำมกรอบวงเงิน
งบประมำณปี พ.ศ.๒๕๖๑ และกำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

๓. คณะทำงำนฝ่ำยกลั่นกรองแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๒. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๓. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยกำรตรวจสอบภำยใน
๔. นำงสำวสุรี ขวัญอ่อน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ กลั่นกรองแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. คณะทำงำนฝ่ำยจัดทำเอกสำร ประกอบด้วย
๑. นำงนิยม ตั้งธรรม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ประธำนคณะทำงำน
๒. นำงสมทรง ภิรมย์รส
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๓. นำงสำวสรัญญำ ดีฉ่ำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
คณะทำงำน
๔. นำงกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญ
คณะทำงำน
๕. นำงสำวศศิธร สังข์ลำโพธิ์ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์งบประมำณ
คณะทำงำน
๖. นำยสุริยำ น้อยเอ๋ย
พนักงำนพิมพ์ดีด
คณะทำงำน
๗. นำยปัญจพล ศุภมิตร
เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
คณะทำงำน
๘. นำงสำวสุรี ขวัญอ่อน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร คณะทำงำนและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่เก็บรวบรวมเอกสำรต้นฉบับ ตรวจสอบ และจัดพิมพ์แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้มีควำมถูกต้องเหมำะสมเป็นไปตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพือ่ ให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถดำเนินกำรขับเคลื่อน
นโยบำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

เค้าโครงรายงานผลการดาเนินงาน
----------------------------------------------ปก (ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่ม สานักงานเขต เอกสารลาดับที่)
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
การประเมินผล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 การดาเนินการ
บทที่ 3 ผลการดาเนินการ
บทที่ 4 สรุปผลการดาเนินการ
ภาคผนวก

แบบรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(แบบย่อ พร้อมภาพกิจกรรมไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
-----------------------------------------1. ชื่อโครงการ
2. ชื่อผู้รับผิดชอบ
3. งบประมาณ
4. กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
5. ปัญหา – อุปสรรค
6. ข้อเสนอแนะ
7. ภาพกิจกรรม

คณะทำงำน

ทีป่ รึกษา
1. นำยสุรินทร์ บัวงำม

2. นำยสิทธิศักดิ์ ทองคำ
3. นำงนิยม ตั้งธรรม

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

คณะทางาน
1. นำงนิยม ตั้งธรรม
2. นำงสมทรง ภิรมย์รส
3. นำงสำวสุรี ขวัญอ่อน
4. นำงสำวสรัญญำ ดีฉ่ำ
5. นำงกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ
6. นำงสำวศศิธร สังข์ลำโพธิ์
7. นำยปัญจพล ศุภมิตร
8. นำยสุริยำ น้อยเอ๋ย

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์งบประมำณ
เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด

