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คำนำ 

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการ/แผนงาน ได้แก่ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน     
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จำนวน 6 โครงการ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 สร้างโ อกาสและความเสมอภาค          
ทางการศึกษาศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน จำนวน 3 โครงการ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 จำนวน 35 โครงการ ประเด็นกลยุทธ์ท ี ่ 4                         
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จำนวน 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ นั้น 

  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้กำหนดแนวทางในการติดตาม             
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้สรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) มีผลการดำเนินงานตามเอกสารรายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไป 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. การจัดตั้งสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 หมู่ที่ 2 บริเวณโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ถนน

สุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 
  https://www.yala2.go.th/2021/index.php 
  E-mail address: yala2_goth@hotmail.com , yala2.go.th@gmail.com  

  หมายเลขโทรศัพท ์   073- 289412  
   โทรสาร     073- 289165  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
   นายอาดุลย ์ พรมแสง   08-6287-8686  
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
   นายตอฮีรน หะยีเลาะแม  08-9596-7238 
   นายวรวิทย์  มัจฉา   08-4861-4716 
   นางสาวณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย ์  09-0232-9888 
   นายกีรติ         จันทรมณ ี  09-6736-8270  
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0-7328-9412 ต่อ 201 
  กลุ่มอำนวยการ    0-7328-9412 ต่อ 202 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล   0-7328-9412 ต่อ 301 
  กลุ่มนโยบายและแผน   0-7328-9412 ต่อ 302 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   0-7328-9412 ต่อ 401 

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 0-7328-9412 ต่อ 501 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  0-7328-9412 ต่อ 601 
  กลุ่มกฎหมายและคด ี   0-7328-9412 ต่อ 114 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-7328-9412  
  หน่วยตรวจสอบภายใน   0-7328-9412 ต่อ 801 
  หน้าห้อง ผอ.สพท.ยล.2   0-7328-9412 ต่อ 111 
  ห้องวิทย ุ    0-7328-9412  
  ห้องแม่บ้าน    0-7328-9412 ต่อ 222 
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2. สภาพทางภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
➢ ด้านการปกครอง 

ครอบคลุมเขตการปกครองในท้องที่ 3 อำเภอ 15 ตำบล 118 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 13 แห่ง 

➢ ด้านภูมิประเทศ 
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กระจายอยู่ในพื้นที่ 1,580 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนปริมาณ 2 ใน 6 ของพื ้นที ่จ ังหวัดยะลา พื ้น ที ่ส ่วนใหญ่ ม ีล ักษณะเป็นภูเขา  
ปกคล ุมด ้วยป ่าดงด ิบ โดยม ี เท ือกเขาส ันก าลาค ีร ี  เป ็นแนวก ั ้นพรมแดนระหว ่างประเทศไทยกับ 
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศที่สำคัญ คือ เทือกเขาตะโล๊ะเว อยู่ทางทิศตะวันตก กั้นระหว่างอำเภอ
ยะหากับบันนังสตา เทือกเขากาโสด อยู่ทางทิศใต้กั้นระหว่างอำเภอธารโตกับอำเภอบันนังสตา เทือกเขาฮาลา-บาลา 
อยู่ทางทิศตะวันออก กั้นระหว่างอำเภอบันนังสตา กับอำเภอศรีสาคร  

➢ ด้านสังคมวัฒนธรรม 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีประชากร 3 อำเภอ ในส่วน  

ของการบร ิหารจ ัดการประชากรว ัยเร ียนอาย ุระหว ่าง  3 –  18 ป ี  จำนวน 42,416 คน เป ็นท ี ่ท ี ่มี  
ความหลากหลายด้านสังคม วัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  

ศาสนสถาน 
- มัสยิด  116  แห่ง 
- วัด/สำนักสงฆ์  17  แห่ง 
ภาษา 
ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษามลายูท้องถิ่น และภาษาจนี 
จากสภาพแวดล้อมทั ้งด้านภูมิประเทศที ่ท ุรกันดาร ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม  

การปกครองที่มีสถานการณ์รุนแรง ประชาชนชาวไทยยังมีฐานะยากจน เศรษฐกิจประกอบกับการขาดแคลนโครงสร้าง
พื้นฐาน ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2 ยังคงมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
ในส่วนรวมตามปณิธานที่ว่า เราจะทำในสิ่งที่บุคคลอื่นเห็นว่ายากให้สำเร็จ 
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ข้อมูลการจัดการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ลักษณะการจดัการศึกษา 

สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เป็นพื้นที่มีสภาพแวดล้อมทั้งด้าน
กายภาพและด้านสังคม วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ ประชากรมีความหลากหลายทางภาษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ดังนั้น แนวทางการจัดการศึกษาจึงต้องให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม ท้องถิ่น  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้จัดการศึกษาใน 4 ลักษณะ คือ 

 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนวิชาสามัญ จะ เป็นโรงเรียนทั่ว ๆ ไปของรัฐ
เหม ื อนก ั บพ ื ้ นท ี ่ อ ื ่ น  ๆ ของประเทศ เป ิ ดสอนระด ั บช ั ้ นประถมศ ึ กษา ช ั ้ นม ั ธยมศ ึ กษาตอนต้ น  
แต่มีสถานศึกษาที่จำนวนหนึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา โดยมีวิทยากรสอนศาสนาอิสลามเป็นผู้สอน
ในโรงเรียนของรัฐจำนวน 68 โรงเรียน 

2. สภาพการจัดการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาประกอบด้วย สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน) สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) โดยการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำแนกตามรายละเอียดดังนี ้

 2.1 สถานศึกษา 
 2.1.1 จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด  

 สังกัด สพฐ. (รวมสาขา)  68 โรง 
 สังกัด ตชด.      2 โรง 
 รวมทั้งสิ้น    70 โรง 

2.1.2 จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามขนาด และประเภท รายอำเภอ  (เฉพาะสังกัด สพป.ยล.2) 

อำเภอ 
จำนวนสถานศึกษาจำแนกขนาด และประเภท 

รวม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่
ประถม ขยายโอกาส ประถม ขยายโอกาส ประถม ขยายโอกาส 

บันนังสตา 14 - 15 3 1 - 33 
ยะหา 5 - 20 2 - - 27 
กาบัง - - 5 3 - - 8 

รวม 19 - 40 8 1 - 68 
 

หมายเหต ุ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน   น้อยกว่า  120 คน 
              โรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน    121 – 600 คน 
              โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียน     601 คนขึ้นไป   
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 2.2 นักเรียน 
 2.2.1 ประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ  3 – 18 ปี จำนวน   43,128  คน 
  การให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมท้องที่ 3 อำเภอ คือ บันนังสตา ยะหา กาบัง 

 2.2.2 จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และนักเรียนในเขต
บริการ (สพฐ.) จำแนกตามระดับการศึกษา รวมทั้งสิ้น   15,010  คน 

  - ระดับก่อนประถมศึกษา     3,566  คน 
  - ระดับประถมศึกษา     11,018  คน 
  - ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น        426  คน 
 2.2.3 จำนวนนักเรียนจำแนกตามกลุ่มพิเศษ 
 - นักเรียนพิการ (สังกัด สพฐ.)       467 คน 
 - นักเรียนด้อยโอกาส (สังกัด สพฐ.)            12,425 คน 

❖     ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรยีน นักเรียน  

1. จำนวนนักเรียนในความรับผดิชอบ (โรงเรียนสังกัด สพฐ.) 
 

ระดับการศึกษา จำนวน
ห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2565 
ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 204 1,827 1,739 3,566 
ประถมศึกษา 500 5,653 5,365 11,018 
มัธยมศึกษาตอนต้น 24 227 199 426 
รวมทั้งสิ้น 728 7,707 7,303 15,010 

 
 

2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ (ตามอำเภอ) ปีการศึกษา 2565 
สังกัด สพฐ. 
 

ลำดับ อำเภอ ก่อนประถมศกึษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 บันนังสตา 649 653 2,187 2,178 58 32 2,894 2,863 
2 ยะหา 766 703 2,396 2,208 48 37 3,210 2,948 
3 กาบัง 412 383 1,070 979 121 130 1,603 1,492 

รวมทั้งสิ้น 1,732 1,827 1,739 5,653 5,365 227 199 7,707 
 

สังกัด ตชด. 

ลำดับ อำเภอ 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 ยะหา  21 17 51 51 - - 72 68 

   2     บันนังสตา 7 7 36 24 - - 43 31 
รวมทั้งสิ้น 28 24 87 75 - - 115 99 

 

4



 
 

❖     ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครู หมายถึง บุคลากรที่ทำการสอนซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตรา

จ้างชั่วคราว วิทยากรสอนศาสนา และลูกจ้างประจำ รายละเอียด ดังนี้ 
2.3.1 บุคลากรจำแนกตามเพศ 

ที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 34 29 63 

2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 12 12 24 
3 คร ู 124 569 693 

4 ครูผู้ช่วย 6 82 88 

5 พนักงานราชการ 94 214 308 
6 วิทยากรสอนศาสนารายชั่วโมง 3 6 9 
7 วิทยากรแบบเข้ม 50 93 143 
8 ลูกจ้างประจำ 17 - 17 
9 ลูกจ้างช่ัวคราว 111 98 209 

รวม 451 1,103 1,554 
 

2.3.2 บคุลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/ศนูย ์
ข้า
ราช 
การ 

บุคลากรอื่น/ 
ลูกจ้างประจำ/
ลูกจ้างชั่วคราว 

พนักงาน
ราชการช่วย 
สพป.ยล2 

รวม 

1 ผอ.สพป. 1 - - 1 
2 รอง ผอ.สพป. 4 - - 4 
3 อำนวยการ 3 18 3 24 
4 บริหารการเงินและสินทรัพย ์ 5 4 3 12 
5 บริหารงานบุคคล 10 - 2 12 
6 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 2 1 8 
7 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8 - 2 10 
8 นโยบายและแผน 4 1 3 8 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 2 
10 ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
- 1 3 4 

11 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 - 1 2 
12 กลุ่มกฎหมายและคด ี 2 - - 2 

รวม 43 26 20 89 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
 

วิสัยทัศน ์
             “เป็นองค์กรคุณภาพที่ทันสมัย ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” 

คำนยิาม 
     เป็นองค์กรคุณภาพ หมายถึง องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลการดำเนินงาน  
บรรลุเป้าหมายที่สำคัญดังนี ้
 1. สำนักงานเขตพื้นที่มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับ  
ดีมากขึ้นไป 

 2. สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเลิศขึ้นไป 
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 

     ที่ทันสมัย หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งนำและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนการสอน 
     ผู้เรียนเป็นคนดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นจุดเน้น ดังนี้ 
 1. มีความจงรัก ภักดีต่อสถานบันหลักของชาติ มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
 2. ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ 

3. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     ผู ้เรียนเป็นคนเก่ง หมายถึง ผู ้เรียนมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ 
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
     มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ทักษะที่เรียกตามคำย่อว่า 3Rs + 8Cs ดังนี้ 
 3Rs ประกอบด้วย 
    1. อ่านออก (Reading)     
    2. เขียนได้ (WRiting)     
    3. คิดเลขเป็น (ARithmetics) 
 8Cs ประกอบด้วย 
    1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 
    2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
    3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
    4. ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ (Collaboration Teamwork and 
Leadership) 
    5. ทักษะด้านการสื ่อสาร สารสนเทศและรู ้เท่าทันสื ่อ (Communications, Information and Media 
Literacy) 
    6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
    7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
    8. ความมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย (Compassion) 
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พันธกิจ 
 1. เสร ิมสร ้างความมั ่นคงต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองที่ด ี
 3. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
 4. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย 
 

เป้าประสงคห์ลัก 
 1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความเป็นพลเมืองที่ด ี
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
 3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น   
มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 4. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและทันสมัย  
และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

หลักการทำงาน 
รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ 

Fast – Correct - transparent - Service mind 
 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
     1. เร่งระดมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
    2. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
    3. นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและสื่อมัลติมีเดีย มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การบริหารอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง  
และมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมร่วม 

จิตบริการ  สานความร่วมมือ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ยึดติดธรรมาภิบาล 

   1. จิตบริการ หมายถึง มีจิตสำนึกการบริการ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง มุ ่งสู ่เป้าหมาย การบริการเป็นเลิศ 
ด้วยการคิดบวก ปฏิบัติงานบริการด้วยความจริงใจอย่างมืออาชีพ มุ่งปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่การเป็นหน่วยงานราชการ
ที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศ 
   2. สานความร่วมมือ หมายถึง บุคลากรที่เกี ่ยวข้องในด้านการศึกษาทุกภาคส่วนให้ความร่ วมมือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
   3. มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
   4. ยึดติดธรรมาภิบาล หมายถึง บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญ  
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ 
หลักความคุ้มค่าคุ้มทุน 

ภาพแห่งความสำเร็จ 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง นำสู่  

การบริการที่เป็นเลิศ สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ครูมีความเป็นมืออาชีพ ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึง นักเรียนมีความรู้และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักการเรียนรู ้ ดำเนินชีวิต  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่สากล 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ ้น 59 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ                    
ในรอบ 6 เดือน จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.59 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ที่ได้รับงบประมาณ  ในการ
ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 1,829,034 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,548,722 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 85 รายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

ประเดน็กลยทุธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมคีวามปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1 อบรมการเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคาม ความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
11,000 7,680 69.81 

2 จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 

 8,000   8,000  100 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 19,000 15,680 83 
ประเดน็กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3 ส่งเสริมและสรา้งโอกาสทางการศึกษา  6,800 6,800 100 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 6,800 6,800 100 
ประเดน็กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4 หนูอยู่บ้าน ไม่นิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน์ เสริมสร้างปัญญา 

ระยะที่ 2 
20,700 13,960 67.44 

5 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

15,300 15,300 100 

6 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน Performance  Agreement (PA) 

3,600 3,600 100 

7 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนา Organization 
Development (OD)  

309,500 307,900 99.48 

8 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ 
RT 

41,700 32,950 79.02 

9 นิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้นักเรียนชั้น
อนุบาลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

20,150 17,000 84.36 

10 การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในการสอบปลายปี
ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  

 191,844  190,568 99 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

11 ส่งเสริมคุณภาพการวัดและการประเมินผลการศึกษาด้านการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปกีารศึกษา 2564  

 70,000  69,190 98.84 

12 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 224,160 31,810 14.19 
13 ติดตามกระบวนการบันทึกผลการเรียนผ่านโปรแกรม 

SchoolMIS 
 25,100   18,900  75.30 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 922,054 701,178 76.05 
ประเดน็กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา 
14 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการศึกษาเพื่อการบริหาร

จัดการศึกษา 
236,650 223,400 94.40 

15 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาวิถีใหม่   252,050 250,400 99.35 
16 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน   
13,600 13,600 100 

17 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ประจำปี 2565 

 8,000   4,080  51 

18 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 10,000  4,080   40.80 

19 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 120,000   118,750  98.96 

20 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการบริหาร
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 213,600  201,600 94.38 

21 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

27,280 9,154 33 

รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 881,180 825,064 94 
รวม 21 โครงการ รอบ 6 เดือน 1,829,034 1,548,722 85 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงจำนวนร้อยละของงบประมาณที่เบิกจา่ยในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน         
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 

 จากแผนภูมิที่ 1  แสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้ดำเนินการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และหาพิจารณาพบว่า กลยุทธ์ที่ 4  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเป็นอันดับแรก คิดเป็น 
ร้อยละ 53.28 สำหรับ กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21             
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการเป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 45.27 และประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 1.01 และประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 0.44  

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
ผู้ดำเนินโครงการได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จำให้ต้องใช้วิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์  

ซึ่งบางพื้นที่มีข้อจำกัดในเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงระยะเวลาในการอบรมน้อย ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการ 
ทำความรู้จักกับเพื่อนครู   

2. ควรมีวิทยากรให้พอกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ไม่สามารถดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดได้ เนื ่องจากภารกิจงานที่ต้องดำเนินการอย่างเร่ งด่วน            

และระยะเวลาที่กำหนด 
4. โรงเร ียนเปลี ่ยนผู ้ร ับผ ิดชอบในการรายงานหรือจ ัดทำข้อมูลต่างๆ ทำให้ขาดความต่อเน ื ่อง  

ในการปฏิบัติงาน  

 ข้อเสนอแนะ 
เพิ่มระยะเวลาในการอบรม และมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 

1.01% .44%

45.27%

53.28%

งบประมาณที่เบิกจ่าย รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 4
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565) 

1.  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมูฮัมมะยากี   อาเนาะกาแซ   ตำแหน่ง    พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อเสริมสร้างให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น  
จากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีและสามารถป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได ้
     2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลใกล้เคียงได้ 
     3. มีมาตรการและแนวทางการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ 
เป้าหมาย   

 เชิงปริมาณ 
     นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสงักัด จำนวน 68 โรง 

 เชิงคณุภาพ 
 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ          

กับภัยทางไซเบอร์ได้ 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  11,000   บาท   
    - ไตรมาสที่. 1  จำนวน  7,680  บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
วิธีดำเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 

 

 
แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1 .  ป ระช ุ มคณะทำ งาน
สำหรับเตรียมความพร้อมใน
การจ ัดการอบรมเตร ียม
ความพร้อมกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงทางไซเบอร ์

     ประช ุมคณะทำงานสำหรับ
เตรียมความพร้อมในการจัดการ
อบรมเตร ียมความพร้อมก ับภัย
คุกคามความมั ่นคงทางไซเบอร์  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

2,040.- 2,040.-  

2. ดำเนินการจัดการอบรม
เตร ียมความพร้อมกับภัย
ค ุกคามความม ั ่ นคงทาง           
ไซเบอร ์

     ดำเนินการการจ ัดการอบรม
เตรียมความพร้อมกับภัยคุกคาม
ความมั่นคงทางไซเบอร์ เมื่อวันที่  
7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม
อด ิน ันท ์  ปากบารา สำน ักงาน         
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

5,640. - 
 

5,640. - 
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กิจกรรม 

 

 
แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

ยะลา เขต 2 มีผู ้เข้าร่วมการอบรม 
จำนวน 82 ราย และคณะทำงาน 
จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น   
94  ราย 

3. ติดตามความก้าวหน้า 
โดยให้โรงเรียนรายงานผล 

โรงเรียน จำนวน 68 โรง  
รายงานผลการอบรม 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

     ประช ุมคณะทำงานสำหรับ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการการจัดการอบรมเตรียม
ความพร้อมกับภัยคุกคามความ
มั ่นคงทางไซเบอร ์ ในว ันท ี ่  23 
สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่ม
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ศ ึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล 
เทคโนโลย ีสารสนเทศและการ
ส ื ่ อสาร  ส ำน ั ก ง าน เขตพ ื ้ นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

4,170. -  - ยังไม่
ดำเนินการ 

  11,000.- 7,680.-  
ผลการดำเนนิงาน  
    เชิงปริมาณ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสงักัด จำนวน 68 โรง 
    เชิงคณุภาพ  

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด มีความรู ้ความเข้าใจ และมีความพร้อม                  
สามารถรับมือกับภัยทางไซเบอร์ได้ 
ปัญหาอุปสรรค    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จำให้ต้องใช้วิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์
ซึ่งบางพื้นที่มีข้อจำกัดในเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ข้อเสนอแนะ       ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอรถ์ือเป็นภัยในรูปแบบใหม่จึงควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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2. โครงการการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามทุกรปูแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ผู้รับผิดขอบโครงการ    นางสาวซุลฟา  สะมะลี     ตำแหน่ง   พนักงานราชการ 

วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อเสริมสร้างให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
     2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม             
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
และอาชญากรรมไซเบอร์ ตลอดจนรู้จักวิธีป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
     3. มีมาตรการและแนวทางการป้องกันคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบในสถานศึกษา 
     4. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
เป้าหมาย   
     เชิงปริมาณ     
    นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 68 แห่ง 
     เชิงคุณภาพ 
    นักเรียน  คร ู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 68 โรง จัดกิจกรรม  มคีวามรู้ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ  โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ     
ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน และอาชญากรรมไซเบอร์  เป็นต้น 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน   8,000   บาท   
    - ไตรมาสที่.....2....  จำนวน.....8,000....... บาท (ยอดใช้จริง) 
 

กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมายเหต ุ

1. ขออนุมัติโครงการ 1. ร่างโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการ
ตามลำดับบังคับบัญชา 
 

- - - 

2. ประชุมเตรียม
ความพร้อม
คณะทำงานจัดทำ
โครงการฯ  

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่คณะทำงานฯ 
ตามคำสั่งโครงการฯ ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประธาน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน 
 
 
 
 
 

300 300 - 
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กิจกรรม แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมายเหต ุ

3. จัดประชุมอบรมครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 68  
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ดำเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการการจัดกิจกรรมการเตรยีม
ความพร้อมกับภัยคุกคามทุกรปูแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงให้แก่บุคลากร 
ในสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 68 แห่ง 
สถานศึกษาละ 4 ท่าน ได้แก่ ประธานศูนย์
เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
งานด้านความปลอดภัยอาคาร สถานที ่และ
สิ่งแวดล้อม ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนหรือประจำช้ันเพื่อเป็น
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนประจำสถานศึกษา 
ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนหรือครูฝ่าย
ปกครอง ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมยีลาปัน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ผา่นระบบ Online Zoom 
cloud meetings โดยมีเนื้อหากิจกรรมการ
อบรมดังนี้  
(1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
และความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด 
ความไม่ปลอดภัยของโรงเรียน 
(2) จัดทำแผนผัง/แผนที่โรงเรียน  
โดยใส่สัญลักษณ์เครื่องหมายอาคารต่างๆที่
อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ  
(3) จัดทำแผนพัฒนาแผนการจัดการ 
ภัยพิบัติในโรงเรียน (EPP PLan)  
และร่วมกันประชุมซ้อนแผนบนโต๊ะ  
(Table Top) 
(4) สนับสนุนสื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียน 
ทุกช่วงช้ันเพื่อเตรียมนักเรียน 
ให้มีความพร้อมกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 
 
 
 
 

7,700 
 
 

7,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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กิจกรรม แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมายเหต ุ

4. โรงเรียนจัด
กิจกรรมมาตรการ
เตรียมความพร้อมกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ทั้ง 68 
แห่ง 
โรงเรียนดำเนินการ
จัดกิจกรรมตาม
โครงการฯ และ
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการฯ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 จดัโครงการฯ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย
ต่างๆเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้ง 9 
ประเภท พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อ VDO สื่อ
โปสเตอร์ และสื่อการสอนเรื่องภัยพิบัติและ
การปกป้องคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ 
Covid-19 ทั้งนี้ให้นักเรียนทกุคนเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
2. สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการ/
แผนการจัดการภัยพิบัติและดำเนินการซ้อม
แผนเผชิญเหตทุุกรูปแบบ ร่วมกับภาคี 
เครือข่าย ภายใต้สถานการณ ์Covid-19 
3. ใหส้ถานศึกษาดำเนินงานความปลอดภัยใน
สถานศึกษาโดยยึดกรอบแนวคิดสามเสาหลกั 
ได้แก ่
  3.1 ด้านอาคารสถานทีและสิ่งอำนวยความ
สะดวกในโรงเรียนที่ปลอดภัย 
  3.2 ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติใน
สถานศึกษา 
  3.3 ด้านการศึกษาด้านการลดความเสี่ยง
และการรู้รับการปรับตัวจากภัยพิบัติ 

- - - 

5. นิเทศติดตามผล
การดำเนินงานของ
โรงเรียน สรุปผล/
รายงานผลโครงการฯ 
กิจกรรม 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ดำเนินการนิเทศติดตามการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ โดยยึดกรอบ
แนวคิดสามเสาหลัก ได้แก ่
   1.1 ด้านอาคารสถานทีและสิ่งอำนวยความ
สะดวกในโรงเรียนที่ปลอดภัย 
   1.2 ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติใน
สถานศึกษา 
   1.3 ด้านการศึกษาด้านการลดความเสี่ยง
และการรู้รับการปรับตัวจากภัยพบิัติ 

- - - 

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
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ผลการดำเนนิงาน 
     เชิงปริมาณ 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัด
ก ิจกรรมเตร ียมความพร ้อมก ับภ ัยค ุกคามท ุกร ูปแบบท ี ่ม ีผลกระทบต ่อความม ั ่นคงให ้แก ่บ ุคลากร  
ในสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 68 แห่ง ได้แก่ ประธานศูนย์เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานด้านความ
ปลอดภัย อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือประจำชั้น              
เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนประจำสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนหรือครูฝ่ายปกครอง 
ทั้งสิ้น 272 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมยีลาปัน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผ่านระบบ Online Zoom cloud meetings และ Live ใน Page Facebook 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
     เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  มีทักษะในการป้องกันตนเอง            
และช่วยเหลือผู้อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

   2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ 
สามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงในโรงเรียน และนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้และมีแนวทางป้องกันคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบในสถานศึกษา มีมาตรการ/แผนการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่             
และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) 
     3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
ปัญหา/อุปสรรค 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จำให้ต้องใช้วิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ซึ่งบางพื้นที่มี
ข้อจำกัดในเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ข้อเสนอแนะ 
     ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ อุบัติเหตุ  
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน และอาชญากรรมไซเบอร์ 
ถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่ต้องศึกษา เรียนรู้เพื่อให้รู้จักวิธีป้องกัน และแนวทางแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัย
ดังกล่าว จึงควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 
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3. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่  2   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ผู้รับผิดขอบโครงการ   นางสาวนูรูลนาเดีย  บาฮะคีรี   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อจัดทำแผนการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
     2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุ 3-6 ปี ในเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ได้รับ
การเตรียมความพร้อมในระดับก่อนประถมศึกษา 
     3. เพื่อเกณฑ์เด็กภาคบังคับในเขตบริการ ได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาและเข้าเรียน 
     4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
เป้าหมาย   

 เชิงปริมาณ 
     1. โรงเรียนในสังกัดจำทำแผนการรับนักเรียนร้อยละ 100 
     2. ประชากรในเขตบริการฯ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ร้อยละ 80 
     3. ประชากรเกิดปี 2557 ไดเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
     4. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
     5. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ 
     1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียน 
     2. ร้อยละประชากรในเขตบริการได้รับการฯ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
     3. ร้อยละของประชากรเกิดปี 2557 ไดเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน 
     4. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
     5. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  6,800  บาท   
    - ไตรมาสที่.....2....  จำนวน.......6,800.......บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1.ประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียน ทร.
14 จากสำนักทะเบียนราษฎร์ เทศบาล 
อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำภอกาบัง 

ทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล ทร.
14 

- -  

2.ประชุมคณะทำงาน 
 

ทำหนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุม 

1,700 1,700  

3. -ติดตามการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
-ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปโครงการฯ 

ทำหนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุม 

1,700 1,700  

4. ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าไวนิล จัดทำไวนิล เอกสาร 3,400 3,400  
* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว้ 
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ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

     1. โรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียนทุกโรง จำนวน 68 โรง 
     2. ประชากรในเขตบริการฯ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ร้อยละ 80 
     3. ประชากรเกิดปี 2557 ไดเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
     4. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
     5. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 100 

  เชิงคุณภาพ 
     1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีแผนการรับนักเรียน และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2565 
     2. ร้อยละเด็กอายุ 3-6 ปี ในเขตบริการได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ได้ครบ 
     3. ร้อยละของเด็กที่เกิด ปี พ.ศ. 2557 ในเขตบริการได้เข้าเรียนชั้น ป.1 
     4. มีข้อมูลผลการรับนักเรียนในแต่ละตำบล 
     5. ร้อยละของนักเรียนที่ชั้น ม.3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ม.4/เทียบเท่า 

ปัญหาและอุปสรรค. 
     1. ผู้ปกครองนักเรียนไม่นำนักเรียนสมัครเข้าเรียนหรือส่งเด็กตามประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 หรือของสถานศึกษา 
     2. ที่ว่าการอำเภอ (ฝ่ายทะเบียนราษฎร์) คัดลอกทะเบียนราษฎร์ไม่จำแนกตามปีเกิด ของประชากรวัยเรียนทำ
ให้สถานศึกษาใช้ประโยชน์ข้อมูลล่าช้าและยุ่งยาก 

ข้อเสนอแนะ 
     คณะกรรมการรับนักเรียนทุกระดับ ได้แก่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัดควรกำกับ
ติดตามให้มีการรับนักเรยีนตามปฏิทินการรับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21



ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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4. โครงการหนูอยู่บ้าน ไม่นิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน์ เสริมสร้างปัญญา ระยะที่ 2 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสอพูรอ  หะยีเจะปูเตะ   ตำแหน่ง    ศึกษานิเทศก ์ 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มาใช้เพื่อการเรียน    
การสอนเพื่อให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาใหม่ 
เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน์ หนูอยู่บ้าน ไม่นิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน์  

เสริมสร้างปัญญา ระยะที่ 2 
    2. โรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน์ หนูอยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย นั่งเรียน
ออนไลน์ เสริมสร้างปัญญา ระยะที่ 2       

เชิงคุณภาพ 
    1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน์ หนูอยู่บ้าน 
ไม่นิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน์ เสริมสร้างปัญญา ระยะที่ 2  
    2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน์หนูอยู่บ้าน ไม่นิ่งดูดาย นั่งเรียน
ออนไลน์ เสริมสร้างปัญญา ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของตนเอง       
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน   20,700   บาท   
    - ไตรมาสที่.....2....  จำนวน........13,960.........บาท (ยอดเงินทีใ่ช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมาย
เหต ุ

1.กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะทำงาน 
-ผู้บริหารทางการศึกษา 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
-กลุ่ม Dlict 

จัดประชุม ออนไลน์ ช่องทาง 
google meet ในวันที่ 
30/11/2564 

3,400 
 

-  

2.กิจกรรมที่ 2 
ดำเนินการจัดทำสื่อ
ออนไลน์ ระยะที่ 2  
-ระดับ 1 (Level 1)  
-ระดับ 2 (Level 2) 
-ระดับ 3 (Level 3) 

ศึกษานิเทศก์ผูร้ับผิดชอบแต่ละ
รายวิชาดำเนินการจัดทำสื่อ
ออนไลน์ในห้วงวันที่ 1/11/2564 
ถึงวันที่ 14/1/2565  

10,800 10,560  

3.กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมบรรณาธิการสื่อ
ออนไลน์ ระยะที่ 2  

ศึกษานิเทศก์ผูร้ับผิดชอบ
ดำเนินการบรรณาธิการสื่อ
ออนไลน์ตามคำสั่งที่ได้รับ

- -  
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กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมาย
เหต ุ

-ระดับ 1 (Level 1) 
-ระดับ 2 (Level 2) 
-ระดับ 3 (Level 3) 

มอบหมายดำเนินการในห้วงวันที่ 
1/11/2564 ถงึวันที่ 14/1/2565 

4.กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อ
ออนไลน์ระยะที่ 2  
-ระดับ 1 (Level 1) 
-ระดับ 2 (Level 2) 
-ระดับ 3 (Level 3) 

ผู้รับผิดชอบกลุ่ม DLict 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อ
ออนไลน์ในห้วงวันที่ 
15/11/2564 ถึงวันที่  
31/1/2565 

- -  

5.กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมอัปโหลด(Upload) 
สื่อออนไลน์ระยะที่ 2 
-ระดับ 1 (Level 1) 
-ระดับ 2 (Level 2) 
-ระดับ 3 (Level 3) 

ผู้รับผิดชอบกลุ่ม DLict 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อ
ออนไลน์ในห้วงวันที่ 
15/11/2564 ถึงวันที่  
31/1/2565 

- -  

6.กิจกรรมที่ 6  
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ
ออนไลน์สู่ผอ.รร.ทางระบบ 
ZOOM   
-ผู้บริหารทางการศึกษา 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
-กลุ่ม Dlict 

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนด้วยสื่อออนไลน์สู่ผอ.รร.
ทางระบบ ZOOM  ในวันที่ 
15/11/2564 

3,400 
 

3,400 
 

 

7.กิจกรรมที่ 7  
กิจกรรมจัดทำเกียรติบัตร 

กลุ่ม DLict มีการออกแบบเกียรติ
บัตรของผู้เรียน บุคลากรคร ู
ผู้บริหารสถานศึกษา ในแต่ละ
ระดับ (Level 1-3) ในห้วงวันที่ 
15/11/2564 ถึงวันที่  
31/1/2565 

- -  

8.กิจกรรมที่ 8  
กำกับ ติดตาม นิเทศการ
ดำเนินงาน 

มีการกำกับ นิเทศ ติดตามการ
ดำเนินโครงการ 

- -  

9.กิจกรรมที่ 9  
กิจกรรมสำรวจความพึง
พอใจสื่อออนไลน ์

สำรวจความพึงพอใจสื่อออนไลน์
ทาง google form 

- -  

24



กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมาย
เหต ุ

10.กิจกรรมที ่10  
กิจกรรมประมวลผลการ
จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ
ออนไลน์ 

จัดประชุมให้ความรู้และจัดทำ
ข้อมูลในการประมวลข้อมูลและ
จัดทำเกียรติบัตรในห้วงวันที่ 
15/11/2564 ถึงวันที่  
31/1/2565 

- -  

11.กิจกรรมที ่11 
ประชุมสรุปและรายงานผล 
-ผู้บริหารทางการศึกษา 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ 
-กลุ่ม Dlict 

สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

6,300 
 

-  

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
ผลการดำเนนิงาน 

 เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครผูู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสื่อออนไลน์ หนูอยู่บ้าน ไม่นิ่งดูดาย นั่งเรียนออนไลน์  

เสริมสร้างปัญญา ระยะที่ 2 
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อออนไลน์ หนูอยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย นั่งเรียน 

ออนไลน์ เสริมสร้างปัญญา ระยะที่ 2 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 89.55 ของผู้บริหารสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ สำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
2. ร้อยละ 100 ของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ยะลา เขต 2 ได้รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

3. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลการประมวลผลการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ ผลการประเมินผ่านการ 
ทดสอบร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 49.91 
    4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2  

5. จำนวนนักเรียนที่มีผลการประมวลผลการจัดการเรียนสอนด้วยสื่อออนไลน์ ผลการประเมินผ่านการทดสอบ 
ร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 65.03 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
    ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
    ไม่มี 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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5. โครงการพฒันาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดขอบโครงการ   นางสาวรูรีซัม  สะอะ   ตำแหน่ง   พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบยีบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม 
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ด ี
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย ให้สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย   
    เชิงปริมาณ 
    ข้าราชการครู ซึ่งบรรจใุนปี 2563-2564 จำนวน 10 คน  เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน 
รวมทั้งสิ้น 17 คน  ระยะเวลา  2  วัน 
    เชิงคณุภาพ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครผูู้ช่วย ที่บรรจุในปี 2563-2564  ได้รับการพฒันาศักยภาพ
ด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  และปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
หรือเกณฑ์ที่กำหนด 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร จำนวน  15,300  บาท   
    - ไตรมาสที่.....1.....  จำนวน   15,300  บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 

 

แนวทาง/ขั้นตอน
การดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1. หัวข้อกิจกรรม 
- วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลย ี
ดีจิทัล จัดอบรม วันที่ 2 ธันวาคม 2564                        
-  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active 
Learning จัดอบรม วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 

1. ประสานสถานที่
อบรมและวิทยากร 
2. ดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วย 
 

15,300 15,300  

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
ผลการดำเนนิงาน 
    เชิงปริมาณ 

 ข้าราชการครู  ซึ่งบรรจุในปี 2563-2564  จำนวน  10  คน  เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน   และวิทยากร จำนวน 2 
คน รวมทั้งสิ้น 17  คน  ระยะเวลา  2  วัน จัดอบรมระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอดินันท์          
ปากบารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
    เชิงคุณภาพ 

  ครผูู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสู่การเป็นครูมืออาชีพ  
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ปัญหาอุปสรรค 
  1. ขาดการแจ้งเตรียมอุปกรณ์การเข้ารับการอบรมไม่ชัดเจน 
  2. ระยะเวลาในการอบรมนอ้ย ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการทำความรู้จักกับเพื่อนครู   

ข้อเสนอแนะ 
 เพิ่มระยะเวลาในการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
โดย นายวรวิทย์  มัจฉา 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
คึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

บรรยายหัวข้อ “วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ” 

โดย นายอนุชา  สุวรรณสถิตย์ 
นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่ 

การคึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

บรรยายหัวข้อ ทักษะการใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

โดย นางสาวพฤศจิ  อุ่นอก  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

 

บรรยายหัวข้อ การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Active Learning 
โดย นายฮัมดาน  อ่อนหวาน  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
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พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร 
โดย นายอาดุลย์ พรมแสง 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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6. โครงการการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิตำแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมิน Performance Agreement  (PA)                          
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ผู้รับผิดขอบโครงการ   นางบุศรา  พึ่งบุญ   ตำแหน่ง  นกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
                             นายฮัดซัน  โด       ตำแหน่ง  นกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิทยฐานะ              
ตามหลักเกณฑ์การประเมิน Performance Agreement (PA) 

2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ ์
การประเมิน Performance Agreement (PA)  ได้ถูกต้อง 
เป้าหมาย   
    เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ทุกคน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(PA) ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เสนอขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

Performance Agreement (PA)  สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด     
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3,600  บาท  - ไตรมาสที่.....1.....  จำนวน  3,600  บาท  (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมาย
เหต ุ

1. การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 
Performance Agreement  (PA) 

อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ google meet  
Facebook page : สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2   

     3,600      3,600  

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

    ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑก์ารประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์การประเมิน Performance Agreement (PA) และสามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ตามหลักเกณฑ์การประเมิน Performance Agreement (PA) ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  

 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการอบรม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต 2 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์การประเมิน Performance Agreement (PA) 
ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินถูกต้องตามหลักเกณฑ ์
ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ       ไม่มี 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนา Organization Development (OD) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดขอบโครงการ  นางสาวรูรีซัม  สะอะ   ตำแหน่ง   พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น 
    2. เพื่อให้บุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร 
    3. เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อร่วมงานผู้มาใช้บริการ เห็นแก่
ประโยชน์สุขของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง 
เป้าหมาย   
    เชิงปริมาณ 
    บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 70 คน         
    เชิงคณุภาพ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น เกิดการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร จำนวน  309,500  บาท   
    - ไตรมาสที่.....1.....  จำนวน   307,900  บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1. กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
-การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
-การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน จัดประชุมเมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2565  ณ ห้อง
ประชุมอดินันท์ ปากบารา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

1. ประสานสถานที่อบรมและ
วิทยากร 
2. ดำเนินการกิจกรรมการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

11,900 11,900  

2. กิจกรรม การเสริมสร้าง 
พลังทีม เมื่อวนัที่ 18-20 
มกราคม 2565 ณ จังหวัดสตูล 

ดำเนินการจัดกิจกรรม          
การเสริมสร้างพลังทีม 

294,400 296,000  

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
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ผลการดำเนนิงาน 
    เชิงปริมาณ 
    กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
    บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 70 คน  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565  
ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  
    กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างพลังทีม 
    บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2565  
ณ จังหวัดสตูล 

 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทัศนคติที่ดี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานเกิดการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
ปัญหาอุปสรรค 

    ไม่ม ี
 

ข้อเสนอแนะ 
      จัดโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
 
 
 
 

 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษกิจกรรม การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดย นายอาดุลย์ พรมแสง  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การคึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

บรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร” และ“การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน” 
โดย นายฮัมดาน อ่อนหวาน  

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การคึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
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กิจกรรม การเสริมสร้างพลังทีม 
เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2565 ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล 

เยี่ยมชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนเกาะหลีเป๊ะ 
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8. โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ผู้รับผิดขอบโครงการ     นางวัธนีพร   นิยมพานิช      ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียนชั้นประถม                           
ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยความสมัครใจ 
     2.   เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
เป้าหมาย   

  เชิงปริมาณ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด สพฐ. จำนวน 51 โรงเรียน ได้รับประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ตามความสมัครใจ 
     เชิงคุณภาพ 
     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และสถานศึกษามีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน               
เพื่อปรับปรุงนักเรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และสถานศึกษามีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน          
เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     3. โรงเรียนสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน 41,700 บาท    
    - ไตรมาสที่.....2.......จำนวน 32,950.00 บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1.ประชุมคณะกรรมการ
ระดับศูนย์สอบ       

ประชุมคณะกรรมการระดับ
ศูนย์สอบและคณะทำงาน  
1 วัน วันที่ 25 ก.พ. 2565 
ผ่านทางระบบ Google 
Meet 
 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. จัดเตรียมคูม่ือ/
ข้อสอบ/วัสดุที่ใช้ในการ
สอบ  

- จัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือ    
การดำเนินการสอบ/ข้อสอบ 
- จัดซื้อวัสดุเพือ่ใช้ในการ
ดำเนินการจัดสอบ 
 

41,700 32,950  
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กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

3. ศูนย์สอบประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการระดับ
สนามสอบ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ 
คณะกรรมการระดับสนาม
สอบและคณะทำงาน  
ผ่านทางระบบ Google 
Meet 
 2.1 อำเภอบันนังสตา วันที่ 
28 ก.พ. 2565  
จำนวน 120 คน   
 2.2 อำเภอยะหา/กาบัง 
วันที่ 1 มี.ค. 2565  
จำนวน 120 คน 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.ศูนย์สอบดำเนินการ     
จัดสอบ/เยี่ยมสนามสอบ 

โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
ดำเนินการจัดสอบ 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

5.สรุปผลการสอบ/
รายงานผล 

รายงานผลสอบตามระบบ
ของสำนักทดสอบ สพฐ. 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
 

ผลการดำเนนิงาน 
     เชิงปริมาณ 

  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในสังกัด 51 โรง ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านตามความสมัครใจ  
 เชิงคณุภาพ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษามีข้อมูลของนักเรียน ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป   
ปัญหาและอุปสรรค   
     ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ  
     ควรให้ทุกโรงเรียนมีการสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ระดับชาติ          
ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป  
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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9. โครงการนิเทศติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนชั้นอนุบาลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560  
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ว่าที่ร.ต.หญิงสุวนันต ์ สุวรรณรัตน์  ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก ์
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
นักเรียนช้ันอนุบาล ตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   

2. เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาล ได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนชั้นอนุบาลตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
    1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยชั้น อ.1 – อ.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 205 ห้องเรียน 
    2. นักเรียนช้ันอนุบาลในสังกัด ปีการศกึษา 2564 จำนวน 3,392 คน  

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน            

ชั้นอนุบาล ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   
2. นักเรียนช้ันอนุบาล ได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนชั้นอนุบาลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พุทธศักราช 2560  
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 20,150 บาท  
    - ไตรมาสที่ 2  จำนวน 17,000 บาท  (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมาย
เหต ุ

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
(วันที่จัดกิจกรรม 
วันอังคารที่ 25 
มกราคม 2565/ 
สถานที่ ประชมุ
ออนไลน์ ณ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา 
เขต 2) 
  

1) ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินงาน เสนอ
ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2) กำหนดนโยบาย/ประชุมชี้แจง 
3) วางแผนงานโครงการ/กิจกรรมจัดทำแผน
ปฏิทินการนิเทศติดตามผู้บริหารสถานศึกษา,
ครูผู้สอนและเด็กนักเรียนระดับชั้น อ.3 
4) วางแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 20 คน) 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  
  (100 บาท x 1 มื้อ x 20 คน)  
- ค่าเอกสาร/วัสดุ ประกอบการประชุม  
(200 บาท x 68 ชุด) 

20,150 17,000  
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กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมาย
เหต ุ

2.ขั้นดำเนินการ (DO) 
 

นิเทศติดตามแผนปฏิทินการนิเทศติดตาม
ครูผู้สอนปฐมวัยเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้นักเรียนช้ันอนุบาลตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

- -  

3.ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 
 
 

1) ตรวจสอบความสอดคล้องแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้นักเรียนช้ันอนุบาลตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
2) นิเทศ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 

- -  

4.ขั้นปรับปรุง พัฒนา 
(Act) 
  

1) ปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนาต่อยอดกิจกรรม 
2) สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  35 บาท x 1 มื้อ x 20 คน 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  
  100 บาท x 1 มื้อ x 20 คน 
- ค่าเอกสาร/วัสดุ ประกอบการประชุม   30 
บาท x 15 ชุด   

3,150 -  

5.ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 
 

1 ) ตรวจสอบความสอดคล ้องแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้นักเรียนชั้นอนุบาลตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
2) นิเทศ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเป็น
ระยะๆ 

- -  

6.ขั้นปรับปรุง พัฒนา 
(Act) 
  

1) ปรับปรุงแกไ้ข และพัฒนาต่อยอด
กิจกรรม 
2) สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  35 บาท x 1 มื้อ x 20 คน 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  
  100 บาท x 1 มื้อ x 20 คน 
- ค่าเอกสาร/วัสดุ ประกอบการประชุม  
  30 บาท x 15 ชุด   

- -  

7.ขั้นรายงานผล 
(Report) 
 

รายงานผลการนิเทศติดตามการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนชั้นอนุบาล
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 
2560 

- -  

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
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ผลการดำเนนิงาน 
    เชิงปริมาณ 
   1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยชั้น อ.1 – อ.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 205 ห้องเรียน 
   2. นักเรียนช้ันอนุบาลในสังกัด ปีการศกึษา 2564 จำนวน 3,392 คน  
   เชิงคุณภาพ 
   1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน              
ชั้นอนุบาล ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   
   2. นักเรียนชั้นอนุบาล ได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนชั้นอนุบาลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  
ปัญหาและอุปสรรค  
    เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงทำให้การใชจ้่าย
งบประมาณคงเหลือ 
ข้อเสนอแนะ 
   ไม่มี 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงกร 
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10. โครงการ การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  
ในการสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2564 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดขอบโครงการ    นางสาวพฤศจิ อุ่นอก    ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก ์
วัตถุประสงค์ 
      1.  เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย                         
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2564 
  2.  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  3.  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2,024 คน ได้รับการทดสอบ 
เชิงคุณภาพ 
     1.  นักเรียนทกุคนได้รับการประเมินตนเองด้วยข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน 
     2.  ครูผู้สอนสามารถนำผลการประเมินของนักเรียนมาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     3.  โรงเรียนสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.  เขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน 191,844 บาท   
    - ไตรมาสที่.....2....  จำนวน 190,568 บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1. ประชุมคณะทำงาน
และออกข้อสอบ 

- แต่งต้ังคณะทำงาน 
- ประชุมคณะทำงานและ
ดำเนินการออกข้อสอบ 

2,550 1,530 คณะทำงานติด
ราชการไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ครบ 

2. จัดพิมพ์และถ่าย
เอกสารข้อสอบ
มาตรฐานช้ันปี ป.4 ปี
การศึกษา 2564 

- จัดทำ TOR 
- จัดจ้างร้านตาม TOR 

128,344 129,108 มีการพิมพ์ข้อสอบและ
กระดาษคำตอบสำรอง
เพิ่มตามสัดส่วน
จำนวนนักเรียนแต่ละ
ห้องสอบ 

3. การประชุมย่อย
คณะกรรมการระดับ
สนามสอบและระดับ
ศูนย์สอบ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการระดับ
ศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
แต่ละระดับ 

58,400 58,400 - 

4. ประชุมคณะทำงาน
สรุปและรายงานผล 

- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดทำประกาศผล 
- สรุปรายงานผล 

2,550 1,530 คณะทำงานติด
ราชการไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ครบ 
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ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เข้ารับ
การสอบ จำนวน 1834 คน (ร้อยละ 90.61) ณ สนามสอบที่ศูนย์สอบกำหนด   

 เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนทกุคนได้รับการประเมินตนเองด้วยข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน 
     2. ครูผู ้สอนสามารถนำผลการประเมินของนักเรียนมาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     3. โรงเรียนสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรค  
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ค่อนข้างระบาดหนักในห้วงระยะเวลาของการ
จัดสอบ (23-24 กุมภาพันธ์ 2565) ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนคณะกรรมการในการดำเนินการจัดสอบ และนักเรียนบางคน
ติดเชื้อ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้ 
ข้อเสนอแนะ 
     1. ควรตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จะทำให้สามารถนำผลการตรวจมาวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ทั้งนี้ควรกำหนดงบประมาณในส่วนของการตรวจกระดาษคำตอบด้วย 
     2. ควรจัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำข้อสอบมาตรฐาน ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป  
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
 

          
           ประชุมคณะทำงาน   ประชุมสร้างการรับรู้ให้กับครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

        
                 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
 

         
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

        
ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบมาตรฐานชั้นปี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
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11. โครงการส่งเสริมคุณภาพการวัดและการประเมินผลการศึกษาด้านการประเมนิคุณภาพผู้เรียน  NT   
ปีการศึกษา 2564 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสอพูรอ  หะยีเจะปูเตะ   ตำแหน่ง    ศึกษานิเทศก ์ 
วัตถุประสงค ์
    1. เพื ่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รวมทั้งตามนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 รวมทั้งตามนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค             
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
    3. เพื่อนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู 
เป้าหมาย   

 เชิงปริมาณ 
    1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศเพื่อเล็งเห็นถึงคุณภาพของการวัดและประเมินผลด้านการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 
    2. โรงเรียนทุกโรงเรียนนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จัดเป็นข้อมูลฐานสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูล             
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    3. โรงเรียนทุกโรงเรียนให้ความสำคัญในการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2564 
    เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพัฒนางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐานด้วยวิธีการ/กิจกรรม                  

ที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของตนเอง รวมถึงการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรค                
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
    4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ที่พัฒนาขึ้น 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร จำนวน  70,000  บาท   
    - ไตรมาสที่.....2....  จำนวน......69,190.........บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการฯ 

จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
สร้างการรับรู้ในการดำเนินการ
จัดโครงการฯ 

- -  

2.ชี้แจงปฏิทินการสอบ NT ปี
การศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียน 

จัดทำหนังสือชี้แจงปฏิทินการ
สอบให้กับโรงเรียนในสังกัด 

- -  

3.โรงเรียนแจ้งความประสงค์การ
สอบ NT ปีการศึกษา 2564 

จัดทำหนังสือให้โรงเรียนแจ้ง
ความประสงค์การสอบฯทาง 
google form 

- -  
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กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

4.โรงเรียนหรือสนามสอบจัดส่ง
รายช่ือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
จัดสอบ NT ปกีารศึกษา 2564 

จัดทำหนังสือให้โรงเรียนจัดส่ง
รายช่ือผู้เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินการจัดสอบฯ 

- -  

5.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
ครั้งที่ 2 
 

จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนและแนวทางพร้อมสรุป
จำนวนโรงเรียนและนักเรียนที่
สมัครใจสอบ  

- -  

6.ดำเนินการจัดทำและจัดเตรียม
ข้อสอบ NT ปกีารศึกษา 2564 

ดำเนินการจัดทำข้อสอบในห้วง
วันที่10-14 มนีาคม 2565 

40,800 40,800  

7.ประชุมชี้แจงให้กับผู้เกี่ยวขอ้งทุก
ท่านทุกสนามสอบ (NT)  
ปีการศึกษา 2564 ช่องทาง
ออนไลน์ในวันที่ 14 มี.ค. 2565  
ณ ห้องประชุมอดินันท์ปากบารา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านทุกสนามสอบ (NT)  
ปีการศึกษา 2564 ช่องทาง
ออนไลน์ google meet 
ในวันที่ 14 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุมอดินันท์ปากบารา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

3,400 3,400  

8.โรงเรียนหรือสนามสอบดำเนิน
สอบ NT ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนทุกโรงเรียนที่สมัครใจ
สอบดำเนินการสอบในวันที่  
16 มีนาคม 2565 

- -  

9. ดำเนินการตรวจข้อสอบ NT ปี
การศึกษา 2564 
- ความสามารถด้านภาษาไทย
ความสามารถด้านคณิตศาสตร ์
(วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุมอดินันท์  
ปากบารา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2) 

ตรวจข้อสอบความสามารถด้าน
ภาษาไทย วันที่ 17 มีนาคม  
2565 และตรวจข้อสอบ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ 
ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

16,660 16,660  

10.ประชุมชี้แจงและดำเนินการ
ส่งผลสอบเข้าระบบ NT Access 
ให้กับกรรมการหรือผู้ได้รับ
มอบหมายการจัดส่งข้อมูลการสอบ
ของการสอบ NT ปีการศึกษา 
2564(3 - 7 เมษายน 2565  
จัดส่งผลสอบเข้าระบบ NT 
Access ตามที ่สพฐ.กำหนด) 

ประชุมชี้แจงและส่งผลสอบเข้า
ระบบ NT Access ให้กับ
กรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
การจัดส่งข้อมูลการสอบของการ
สอบ NT ปีการศึกษา 2564 ใน
วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ ห้อง
ประชุมอดินันท์ ปากบารา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

8,330 8,330  
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กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

11. นิเทศติดตาม นิเทศ ติดตามและตรวจเย่ียม
สนามสอบในวนัที่ 16 มีนาคม 
2565 

- -  

12.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและ
รายงานผล 

รายงานและสรุปผลการ
ดำเนินการพร้อมจัดทำเกียรติ
บัตรให้กับโรงเรียน 

810 -  

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
ผลการดำเนนิงาน 

  เชิงปริมาณ 
    1. ผู้บริหาร ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศเพื่อเล็งเห็นถึงคุณภาพของการวัดและประเมินผลด้านการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 

2. โรงเรียนทุกโรงเรียนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จัดเป็นข้อมูลฐานสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูล              
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    3. โรงเรียนทุกโรงเรียนให้ความสำคัญในการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2564 

เชิงคุณภาพ 
    1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน (สมัครใจสอบ) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)             
ปีการศึกษา 2564 

2. ร้อยละ 100 (สมัครใจสอบ) ของโรงเรียนพัฒนางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นมาตรฐานด้วยวิธีการ/
กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของตนเอง รวมถึงการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด            
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

3. ร้อยละ 100 (สมัครใจสอบ) ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. ร้อยละ 100 (สมัครใจสอบ) ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ที่พัฒนาขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค 
    ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
    ไม่มี 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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12. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างสร้างศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดขอบโครงการ  นายมูฮัมหมัดรุสดนี อามีรุดดีน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                         
วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
    3. เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. ครูจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
5. โรงเรียนมีคณุภาพการจัดการศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมศัีกยภาพทางการเรียนสูงข้ึน 
2. ครูพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบ (Mode) การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

    4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือจากทกุภาคส่วน 
    5. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  224,160 บาท   
    - ไตรมาสที่.....2....  จำนวน  31,810 บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง)  
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1. วันที่ 10 พ.ค. 2565 ประชุมคณะทำงาน 8,500 7,500 คณะทำงาน  
10 คน  
ไม่สามารถเบิกได ้

2. วันที่ 12 พ.ค. 2565  กิจกรรมพิธีลงนามสร้าง
ข้อตกลงร่วมกัน MOU 

26,010 24,310 คณะทำงาน  
10 คน  
ไม่สามารถเบิกได ้

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
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ผลการดำเนนิงาน 
     เชิงปริมาณ 
     วันที ่ 12 พ.ค. 2565 (เวลา 09.00 น.) ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามสร้างข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding : 
MOU ) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กับ โรงเรียนในสังกัดลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย 12 ข้อ และ "เพชรเสมายะลา เขต 2" ประจำปีงบประมาณ 2565 
โดยมี รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผู ้อำนวยการกลุ ่ม/หน่วย                     
และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา 

 เชิงคณุภาพ 
     1. นักเรียนมีศักยภาพทางการเรียนสูงขึ้น 
     2. ครูพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. ผู้บริหารสถานศึกษามรีูปแบบ (Mode) การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
     4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
     5. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 
     ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
     ไมม่ ี
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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13. โครงการการติดตามกระบวนการบันทึกผลการเรียนผ่านโปรแกรม SchoolMIS 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดขอบโครงการ   นางสาวพฤศจิ อุ่นอก  ตำแหน่ง   ศกึษานิเทศก ์
วัตถุประสงค ์
      เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม SchoolMIS ในการ
ออกเอกสารหลักฐานงานด้านระเบียนแสดงผลการเรียน ตามแบบ ปพ.1, 2, 3  และแบบรายงานผลการเรียน
นักเรียนรายบุคคล หรือ ปพ.5, 6 
เป้าหมาย   
     เชิงปริมาณ 

 ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด จำนวน 68 คน 
 เชิงคณุภาพ 

     ครูผู ้รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาสามารถดำเนินงานในด้านงานวัดและประเมินผล        
ทางการศึกษาทุกระดับชั ้นได้ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลโรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกการอ่าน เขียน                      
คิดวิเคราะห์ บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผลการเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปีการศึกษา จนกระทั่ง
สามารถพิมพ์  ปพ.1, ปพ.2, ปพ.3 ให้เสร็จสิ้นและยืนยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน 25,100 บาท   
    - ไตรมาสที่.....2....  จำนวน 18,900 บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1. ประชุมวางแผน
คณะทำงาน 

-แต่งต้ังคณะทำงาน 
-ประชุมคณะทำงาน 

2,200 - ประชุมโดยไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทึกผล
การเรียนผ่านโปรแกรม 
SchoolMIS 

-ดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามกำหนดการ 

20,200 17,200 ลดการใช้วัสดุและ
เอกสารจึงไม่ได้ใช้
งบประมาณค่า
วัสดุและเอกสาร
ที่ตั้งไว้ 

3. ประชุมสรุปและ
รายงานผล 

-ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
-จัดทำประกาศผล 
-สรุปรายงานผล 

2,550 1,700 มีคณะทำงานเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบ
จำนวนเนื่องจาก
ติดราชการ 

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
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ผลการดำเนนิงาน 
     เชิงปริมาณ 

  ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ขั้นตอนการทำงานของแต่ละโรงเรียน 
     เชิงคุณภาพ 
     ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาสามารถดำเนินงานในด้านงานวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลโรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ บันทึก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผลการเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปีการศึกษา จนกระทั่งสามารถพิมพ์ ปพ.1,    
ปพ.2, ปพ.3 ให้เสร็จสิ้นและยืนยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด 

ปัญหาและอุปสรรค  
     ผู้รับผิดชอบโปรแกรม schoolMIS บางโรงเรียนมีการย้ายสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบคนใหม่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการต่อได้ 
ข้อเสนอแนะ 
     ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน schoolMIS ของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อให้สามารถร่วมกันดำเนินการ           
และเรียนรู้กระบวนใช้งานร่วมกัน ทำให้การดำเนินงาน schoolMIS ภายในโรงเรียน ตลอดจนการออกเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนมีความต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
 

 
                                        
                                         ประธาน (ดร.อาดุลย์ พรมแสง) กล่าวเปิดพิธ ี                  
 

  
 
          ประธานมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร                   ระหว่างการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

 
 

ประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม 
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14. โครงการการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายการิม  สะเตาะ         ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                           นางสุภาวดี  หัสบดีสุนทร  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค์ 
    1. มีแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ที่ดี 
    2. ใช้แผนด้านการศึกษาในการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้กับโรงเรียนในสังกัด 
    3. มีแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายตามแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
    4. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
มีรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เชิงคุณภาพ 
นักเร ียนในสังกัด ได้ร ับการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพตามมาตรฐาน มีท ักษะการเร ียนรู ้ และทักษะที ่จำเป็น 

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร จำนวน  236,650  บาท    
    - ไตรมาสที่.....1.....  จำนวน...... 223,400 .......บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรม แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมาย
เหต ุ

1. ประชุมคณะทำงาน 
วันที่ 25 ต.ค. 2564 
ณ ห้องประชุมอดินันท์ 
ปากบารา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

1. แจ้งทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่
ผู้รับผิดชอบตามและจัดทำโครงการตาม
แบบฟอร์ม 
2. เชิญผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาโครงการ  

9,350 5,100  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
วันที่ 12 – 14 
พฤศจิกายน 2564  
ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า 
จ.พังงา 

1. เชิญผู้เกี่ยวข้องตามประกาศ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 41 คน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
2.1 การชี้แจงทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจำปี 2565 
2.2 เรียงลำดับการดำเนินงานโครงการ
เป็นรายไตรมาส 
2.3 การพิจารณาแผนการใชเ้งิน
งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 

205,000 196,000  
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กิจกรรม แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมาย
เหต ุ

3. จัดทำเอกสารรูปเล่ม 
 

จัดทำเอกสารร ูปเล ่มแผนปฏิบ ัต ิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

22,300 
 
 

 

22,300  

ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 กิจกรรมที่ 1    

         ประชุมพิจารณาโครงการและแจ้งทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
ผู้รับผิดชอบโครงการตามประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม จำนวน  30 คน ให้มีความเชื่อมโยงกับแผน 
ทั้ง 3 ระดับ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2    
    กิจกรรมที่ 2  
       1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบตามประเด็นกลยุทธ์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 41 คน ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ร่วมกันวิเคราะห์ร่างแผนกลยุทธ์และนโยบายหน่วยเหนือ กำหนดทิศทาง
เป้าหมายและตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือและเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กำหนดทุกกลยุทธ์   
       2. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเกาะปันหยี จ.พังงา   ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเพื ่อการบริหารจัด
การศึกษาในรูปแบบกระบวนการจัดการเร ียนการสอนพื ้นที ่บนเกาะ มาประยุกต์ใช้ก ับบริบทของพื ้นที่  
โรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียน  ที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง  
หรือการคมนาคมไม่สะดวก และข้อจำกัดในด้านเครื่องมือที่ใช้ในการจั ดการเรียนการสอน บุคลากร และอื่นๆ  
ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
และได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

เชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนในสังกัด ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู ้ และทักษะที ่จำเป็น  
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

2. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีแผนพัฒนาฯ แผนปฏิบัต ิการประจำปี   
ที ่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทุกระดับ มีความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับแผนระดับที ่ 1  
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการศึกษา ทำให้สามารถบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ  
ปัญหาอุปสรรค   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการการ 
 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมพิจารณาโครงการ      
 
 
 
      
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมเชิงปปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเกาะปันหยี จ.พังงา 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่  3 จัดทำเอกสารรูปเล่ม 

  

57



15. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาวิถีใหม่ 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดขอบโครงการ  นางสาวรูรีซัม  สะอะ   ตำแหน่ง   พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถบริหารจัดการในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย   
    เชิงปริมาณ 
    - ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.ยล.2    จำนวน   23    คน 
    - ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ยล.2     จำนวน   56    คน   

รวมทั้งสิ้น    จำนวน   79    คน 
    เชิงคณุภาพ 
    ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีบทบาทและมภีาวะผู้นำ          
การบริหารการศึกษาวิถีใหม่ 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  252,050  บาท   
    - ไตรมาสที่.....1.....  จำนวน   250,400 บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน /
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ระหว่างวันที่ 
20-25 ธันวาคม 2564  ณ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก 
และ จังหวัดตาก 

1. ประสานสถานที่ศึกษา              
ดูงาน 
2. ดำเนินการกิจกรรมศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนรู ้

252,050 250,400  

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
ผลการดำเนนิงาน 

 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 23 คน 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 56 คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  
79 คน ระยะเวลา 5 วัน จัดอบรมระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก             
และจังหวัดตาก 

 เชิงคณุภาพ 
    1. ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพ  ประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการ
กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการดำเนินงาน สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
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    2.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
    3.  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้น 
ปัญหาอุปสรรค 

 1. ควรมีวิทยากรให้พอกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. การเดินทางแต่ละจุดค่อนค้างยาวนาน        

ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดโครงการลักษณะนี้เพื่อได้พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ  
 
 
 

 
 

 
 
          
 
 
  

  
    

 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

  

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการศึกษา 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 

ศึกษาเชิงอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียน 
ณ โรงเรียนนเุซะโปล้ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวดัตาก 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 
 

เยี่ยมชมศูนย์อพยพชาวพม่าบ้านนุโพ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
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16. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดขอบโครงการ  นางสาวรูรีซัม  สะอะ   ตำแหน่ง   พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ มีทักษะที่ตอบสนองการทำงานในศตวรรษที่ 21 
และการขับเคลื่อนตามภารกิจงาน 
    2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่น              
ในการให้บริการ 
    3. เพื่อสร้างขวัญกำลังและแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม 
เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
บุคลากรนำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 80 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในการให้บริการ 
2. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีทักษะ ความรู้ที่ตอบสนอง การทำงาน            

ในศตวรรษที่ 21 และการขับเคลื่อนตามภารกิจงาน 
3. บุคลากรมีขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร จำนวน 13,600 บาท   
    - ไตรมาสที่ 1 จำนวน  13,600 บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
แนวทาง/ขั้นตอนการ

ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมายเหต ุ

1.จัดประชุมบุคลากรใน
สังกัด วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 
2564 ณ สำนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 

1.จัดประชุม 
2. สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

13,600 13,600  

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
 

ผลการดำเนนิงาน 
 เชิงปริมาณ 
 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 80 คน   
 
เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในการให้บริการ 
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 2. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีทักษะ ความรู้ที่ตอบสนองการทำงานใน
ศตวรรษที่ 21 และการขับเคลื่อนตามภารกิจงาน 

 3. บุคลากรมีขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค     
    ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะ   
    1. ควรจัดโครงการเป็นประจำทุกปี และต่อเนื่อง 
    2. ควรให้บคุลากรแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วม 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ  
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17. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้                
ประจำปี 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที ่4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมูฮำหมัดซาฟี  หะมะ   ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค ์

     1. เพื่อให้ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
     2. เพื่อให้ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
     3. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 136 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถ

จัดการเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องเขต 2 สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่อง 
    2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้เรียนรู้ในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง         
ได้อย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร จำนวน  8,000  บาท   
    - ไตรมาสที่. 2  จำนวน  4,080 บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
วิธีดำเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1. ประชุมคณะทำงาน
สำหรับเตรียมความ
พร้อมในการจดัการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างใบงานออนไลน์ด้วย 
Liveworksheets 

     ประชุมคณะทำงานสำหรับเตรียมความ
พร้อมในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างใบงานออนไลน์ด้วยLiveworksheets 
ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลย ี สารสนเทศและการส ื ่ อสาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลาเขต 2 

2,040.- 2,040.-  

2. ดำเนินการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้

     ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างใบงานออนไลน์ด้วย Liveworksheets 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม
อดินันท์ ปากบารา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผู้เข้าร่วมการอบรม 
จำนวน 136 ราย และคณะทำงาน จำนวน 
12 ราย รวมทั้งสิ้น  148  ราย 

2,040.- 
 
 
 
 
 

 

2,040.- 
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กิจกรรม 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

3. ติดตามความก้าวหน้า
ในการนำ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

     ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหนา้
ในการนำเทคโนโลยสีารสนเทศ การสร้างใบ
งานออนไลน์ด้วย Liveworksheets มา
ประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสรมิ
การศกึษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษายะลา เขต 2 

2,040.- 2,040.-  

4. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

     ประชุมคณะทำงานสำหรับจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัต ิการการสร้างใบงานออนไลน์ด้วย 
Liveworksheets เมื ่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 

850.- - ยังไม่
ดำเนินการ 

  8,000.- 4,080.-  
 
ผลการดำเนนิงาน  
    เชิงปริมาณ 
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างใบงานออนไลน์ด้วย Liveworksheets กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดย
กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างใบงานออนไลน์ด้วย Liveworksheets วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง
ประชุมอดินันท์ ปากบารา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 
136 ราย และคณะทำงาน จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น  148  ราย   
    เชิงคณุภาพ   
    1. ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความรู้
ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    2. ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    3 .  น ัก เร ียนในส ั งก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษายะลา  เขต 2  สามารถเร ียนรู้  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาอุปสรรค 
  ไม่มี  

ข้อเสนอแนะ  
     ไมม่ี  
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18. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศกึษา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที ่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายนิเชต   นิโมง   ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค ์

     1. เพื ่อให้บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2   
ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบ พัฒนา และดูแลเว็บไซต์อย่างถูกต้อง 
     2. เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา และดูแลเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สาธารณชนได้รับทราบ 

เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ 
ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำเว็ปไซต์ของสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

จำนวน 68 คน 
เชิงคุณภาพ 

    1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ         
ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 
    3. บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้มีการปรับปรุง 
พัฒนาตนเองในด้านการออกแบบ และพัฒนา เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
    4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2 ได้มีการปรับปรุง พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการ
ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  10,000   บาท   
    - ไตรมาสที่ 2  จำนวน  4,080.- บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
วิธีดำเนินการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

1. ประชุมคณะทำงาน
เตรียมความพร้อมในการ
จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

     ประชุมคณะทำงานสำหรับเตรียมความ
พร้อมในการจดัการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่ม
ส่งเสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 

2,040.- 2,040.-  
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กิจกรรม 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

2 . ดำเน ินการจ ัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พ ั ฒน า เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง
สถานศ ึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

     ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  เม ื ่อว ันท ี ่  22 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอดินันท์ 
ปากบารา สำน ักงาน เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผ ู ้ เข ้าร ่วมการ
อบรม จำนวน 68 ราย และคณะทำงาน 
จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น  80  ราย 

2,040.- 2,040.-  

3. ติดตามความก้าวหน้า
ในการดำเนินการพัฒนา
เว็บไซต์ของสถานศึกษา
ในสังก ัดสำนักงานเขต
พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
ประถมศึกษายะลา เขต 2 

     ประชุมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้า
ในการดำเน ินการพ ัฒนาเว ็บไซต ์ของ
สถานศึกษาในสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม
กลุ ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

4,080.- - ยังไม่
ดำเนินการ 

4. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

     ประช ุมคณะทำงานสำหร ับจ ัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้อง
ประช ุมกล ุ ่มส ่งเสร ิมการศ ึกษาทางไกล 
เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 

1,840.- - ยังไม่
ดำเนินการ 

  10,000.- 4,080.-  
ผลการดำเนนิงาน  
    เชิงปริมาณ 
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำเว็ปไซต์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
ยะลา เขต 2 จำนวน 68 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
เว็บไซต์ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอดินันท์       
ปากบารา สำนักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีผู ้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 68 ราย          
และคณะทำงาน จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น  80  ราย   
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     เชิงคุณภาพ   
    1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
    2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ               
ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 
    3. บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้มีการปรับปรุง 
พัฒนาตนเองในด้านการออกแบบ และพัฒนา เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
    4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2 ได้มีการปรับปรุง พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการ
ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ปัญหาอุปสรรค 
     ไมม่ ี
ข้อเสนอแนะ  

   ไมม่ ี
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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19. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดขอบโครงการ  นางธัญลักษณ์  ชูประศรี  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
ระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการเพ่ือพัฒนาการศึกษาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
    2 .  เพ ื ่ อ ให ้ผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษาเป ็นกำล ั งสำค ัญในการผล ักด ันแนวนโยบายการจ ัดการ ศ ึกษา 
ของต้นสังกัดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
    3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง ใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 95  คน   

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา               

ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำนโยบายการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

    3.   บุคลากรในสำนักงานสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  120,000  บาท   
    - ไตรมาสที่.....2.....  จำนวน..... 118,750.....บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
แนวทาง/ขั้นตอนการ

ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ใช้จริง 
หมายเหต ุ

1 ประชุมผู้บริหารสัญจร 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565   
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 

1. เสนอขออนมุัติโครงการ 
2. ประสาน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูลสตูลโรงเรยีนที่เกี่ยวข้อง
สถานที่พัก และพาหนะใน 
การเดินทาง 
3. แจ้งผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุม่ 
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ 
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5. ดำเนินโครงการ 
6. สรุปรายงานผล  

120,000 118,750  

2. ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้าน
คลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

   

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว้ 
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ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาสัญจร ณ จังหวัดสตูล จำนวน 2 วัน มี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 95 คน          
เชิงคุณภาพ 

    1. ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 100 สามารถนำนโยบายการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2. บุคลากรสำนักงาน ร้อยละ 100 สามารถนำนโยบายไปพัฒนางานในหน้าที ่ให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลในราชการ     
 

ปัญหาและอุปสรรค 
     ไม่สามารถดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดได้ เนื่องจากภารกิจงานที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และ
ระยะเวลาที่กำหนด 
ข้อเสนอแนะ 
     จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสัญจรบ้าง อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีงบประมาณ 
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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20. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาแบบมสี่วนร่วม 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดขอบโครงการ   นางสาวรูรีซัม  สะอะ    ตำแหน่ง   พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค ์
     1. เพื ่อพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นผู ้นำที ่ม ีว ิสัยทัศน์                    
มีภาวะผู้นำและสมรรถนะด้านการจัดการที่ดี และมีความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการศึกษา 
     2.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ในการปฏิบัติหน้าที่             
ได้อย่างมืออาชีพ 
     3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันจะนำไปสู่ การสร้าง
เครือข่าย                  
     4. เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง การศึกษา             
ในสังกัด 
เป้าหมาย   
     เชิงปริมาณ 
     ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2  จำนวน 89  คน     
     เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น และมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างสถานศึกษา            
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  213,600  บาท   
    - ไตรมาสที่.....1.....  จำนวน   213,600  บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน /
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ระหว่างวันที่ 
22-26 มีนาคม 2565 ณ จังหวัด
กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
และกรุงเทพมหานคร 

1. ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน 
2. ดำเนินการกิจกรรมศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนรู ้

213,600   201,600    

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
 
ผลการดำเนนิงาน 
     เชิงปริมาณ 

   ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 23 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 56 คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  
79 คน  ระยะเวลา  5  วัน จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน /แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2565           
ณ จังหวัดกาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 
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   เชิงคุณภาพ 
     ผู ้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที ่ในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ 
     ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 

   ไมม่ ี
ข้อเสนอแนะ 
     ควรจัดโครงการลักษณะนี้เพื่อได้พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ  
 

 

  
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที ่22 มีนาคม 2565 

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 

นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ได้มอบรางวัลเสมาทองคำ 
ให้กับนางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และน.ส.อรอนงค์ ระงับพิศษ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย“พริิยะประชาวทิยาคาร” 
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เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ยะลา เขต 2 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
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21. โครงการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดขอบโครงการ   นายมูฮัมหมัดรุสดี  อามีรุดดีน   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ 
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย   
     เชิงปริมาณ 
     คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา จำนวน 9 คน ประธานศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 11 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 52 คนศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 100 คน ร่วมกิจกรรมในโครงการ  
     เชิงคุณภาพ 
     คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  27,280  บาท   
    - ไตรมาสที่.....1.....  จำนวน   9,154  บาท (ยอดเงินที่ใช้จริง) 
กิจกรรมและแนวทางการดำเนนิงาน 

กิจกรรม 
(ระบุวันที่/สถานที่) 

 

แนวทาง/ขั้นตอนการ
ดำเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

 
 

งบประมาณ 
ใช้จริง 

หมายเหต ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมและติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล เมื่อวนัที่ 
30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม
อดินันท์ปากบารา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 

ประชุมและติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจดั
การศึกษาแบบออนไลน ์

27,280   9,154    

* ช่องหมายเหตุ อธิบายการใช้งบประมาณไม่ตรงตามกิจกรรมที่จัดสรรไว ้
ผลการดำเนนิงาน 
     เชิงปริมาณ 

  ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา จำนวน 43 คน  
   เชิงคุณภาพ 

     คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันติดตามการจัดทำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครบทุกโรง ร้อยละ 100 และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความ
สมบูรณ์ของหลักส ูตรฐานสมรรถนะที ่จะขอความเห ็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน                         
และคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด 
ปัญหาและอุปสรรค   ไมม่ ี
ข้อเสนอแนะ     ไม่ม ี
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ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ  
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คณะทำงาน 
 

ที่ปรึกษา 
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 
3. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
4. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
คณะทำงาน 
1. นายตอฮีรน หะยีเราะแม รอง ผอ.สพป.ยล.2              ประธานคณะทำงาน 
2. นายสะอารี   อิสอ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       รองประธานคณะทำงาน 
3. นางบุษบา   ขุนทองจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       คณะทำงาน 
4. นางสุธาทิพย์ บำรุงรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ              คณะทำงาน 
5. นางสุภาวดี  หัสบดีสุนทร พนักงานราชการ               คณะทำงาน 
6. นางสุจิตรา  แซ่ปุ่ง  พนักงานราชการ               คณะทำงาน 
7. นางสาวมารีซัน  มากาเต  ลกูจ้างช่ัวคราว               คณะทำงาน 
8. นายการิม สะเตาะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทำงานและเลขานุการ 
9. นางอรอุมา  วรวิกรัย  พนักงานราชการ       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

        
พิมพ์/กรอกขอ้มูล/ออกแบบปกรวมเล่ม 
นางอรอุมา  วรวิกรัย   พนักงานราชการ 

 
************************ 






