คํานํา
แผนปฏิบั ติก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ฉบั บ นี้ สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดจัดทําขึ้น เพื่อใหกลุมงานและสถานศึกษาในสังกัด ใชเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีการวิเคราะหความสอดคลอง ความเชื่อมโยงของ
แผนปฏิบั ติก ารประจํ าป กั บนโยบายของรั ฐ บาล นโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก าร นโยบายสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน แผนยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเ ศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพั ฒนาการศึกษาจัง หวัดยะลา พ.ศ. 2560 – 2564 มี
สาระสําคัญประกอบดวยขอมูลพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ทิศทางการจัดการศึกษา จุดเนน มาตรการ
ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ โดยกําหนดกลยุทธที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไว ตองไดรับความ
รวมมือจากกลุมงาน สถานศึกษาในสังกัด และการสนับสนุนจากหนวยงานทางการศึกษาและทุกภาคสวนใน
การระดมสรรพกําลังรวมกันผลักดันแผนสูการปฏิบัติ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เลมนี้ จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการไดอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอการบริหารจัดการศึกษา สามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินผลความสําเร็จไดตาม
เปาหมาย และตัวชี้วัดที่กําหนด
สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต ๑ ขอขอบคุณ คณะกรรมการจั ดทํ า
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกทาน และผูที่เกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือในการ
จัดทําและพิ จารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบั ติก าร ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
จนสําเร็จลุลวงดวยดี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
มกราคม 2561
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บทนํา
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สวนที่ ๓

สวนที่ ๔
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สภาพการจัดการศึกษา
อํานาจหนาทีส่ ํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ผลการจัดการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ยุทธศาสตร
จุดเนนการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรการปฏิรปู การศึกษา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด/กลยุทธ /โครงการ /กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561
 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรที่ 2
 ยุทธศาสตรที่ 3
 ยุทธศาสตรที่ 4
 ยุทธศาสตรที่ 5
 ยุทธศาสตรที่ 6
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงบประมาณ ป 2561
ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ 2561
แผนดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561
แบบเสนอโครงการขออนุมัติตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561
แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําป 2561
คณะทํางาน
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บทนํา
แผนปฏิบัติก าร สํานัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 ฉบับนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหกลุมงานและ
สถานศึก ษาในสั ง กั ด ใชเ ป น กรอบและทิ ศ ทางเพื่ อ การขับ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาล กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสูการปฏิบัติ เปนแผนที่เชื่อมโยงความสอดคลองนโยบายดาน
การศึกษา ดังนี้

นโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้
ขอ 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สถาบั น พระมหากษัต ริ ยเ ป น องคป ระกอบสํ า คัญ ของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
ตามประเพณีก ารปกครองของไทย รัฐ บาลจึง ถือเปนหนาที่สํ าคัญ ยิ่ง ยวด ในอันที่จ ะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวย
ความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจ
หรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและความผูกพันภักดีของคน
อี ก เป นจํ า นวนมาก ตลอดจนเผยแพร ความรู ความเขาใจที่ ถูก ตอ งและเป น จริ ง เกี่ ยวกั บ พระมหากษัตริ ย
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมให
เจาหนาที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตาม
โครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวย
สรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด
ขอ 3. การลดความเหลื่อมล้าํ ของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยสร า งความเข ม แข็ ง และความพร อ มแก แ รงงานไทยและร ว มพั ฒ นาระบบความคุ ม ครองทางสั ง คม
ของแรงงานอาเซียน
3.6 จั ดระเบี ยบสั ง คม สร างมาตรฐานดานคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบ าลให แ ก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ไดประกาศไวแลว
ขอ 4. การศึกษาและการเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ
การเรี ยนรู โดยเนนการเรียนรูเ พื่อ สร างสั มมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่ อมล้ํ า และพัฒ นากําลังคนใหเ ปนที่
ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
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4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรั บ เปลี่ ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับ สนุนการศึก ษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบ การ
กูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให
เยาวชนและประชาชนทั่ วไปมี สิท ธิเ ลือ กรั บบริก ารการศึก ษาทั้ง ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรี ยนโดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคก รภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนท องถิ่น และประชาชน
ทั่ วไปมี โ อกาสร ว มจั ดการศึ ก ษาที่ มี คุณ ภาพและทั่ วถึ ง และร ว มในการปฏิรู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ศั ก ยภาพและความพร อ ม โดยให ส ถานศึ ก ษาสามารถเป น นิ ติ บุ ค คลและบริ ห ารจั ด การได อ ย า งอิ ส ระ
และคลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ในดานความรู ทักษะ การใฝ เรียนรู การแกปญหาการรับ ฟงความเห็นผูอื่ น การมี คุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส งเสริ มอาชีวศึกษาและการศึก ษาระดับวิทยาลัยชุม ชน เพื่ อสรางแรงงานที่ มีทั กษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ตและพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณภาพและจิ ต วิ ญ ญาณของความเป น ครู
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การ
สอน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและ
ความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรัก ษ ฟนฟู และเผยแพร มรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ ปญ ญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร
และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝ งคานิยมและจิตสํ านึก ที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่ อคุณภาพเพื่อ เปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
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ขอ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถ
แขงขันในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ
ขอ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะ
พนกําหนดภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ไดจัดทําไว โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค
6.2 สานต อ นโยบายงบประมาณกระตุน เศรษฐกิ จ ตามที่ คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ
ไดจัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ให
ความสํ าคั ญ ในการบรู ณาการงบประมาณและความพร อ มในการดํ า เนิ นงานรวมทั้ ง นํ าแหล ง เงิ น อื่ น มา
ประกอบการพิจ ารณาดวย เพื่ อขับ เคลื่ อนนโยบายให เกิดผลอยางเป นรูป ธรรม ประหยัด ไมซ้ําซ อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนาที่สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน
และแสดงรายการลงทุนในระดับจั งหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกั บ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น เพื่อชวยสรางงานและ
กระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา
ขอ 10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส
ชัด เจน สามารถบริ ก ารประชาชนได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตลอดจนจั ดระบบอั ต รากํ า ลั ง และปรั บ ปรุ ง
คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิม่
ศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ
โดยจะดํ าเนินการตั้ ง แตร ะยะเฉพาะหนา ไปตามลํ าดั บ ความจํ าเป น และตามที่ ก ฎหมายเอื้ อ ให ส ามารถ
ดําเนินการได
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
ศูนยบริก ารสาธารณะแบบครบวงจรที่ ครอบคลุม การใหบ ริก ารที่ หลากหลายซึ่ง จะจัดตั้งตามที่ ชุม ชนตางๆ
เพื่อ ให ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรั บบริ การไดโดยสะดวกการใหบ ริก ารถึงตัวบุ คคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนา
หนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ
และระบบบูรณาการ
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10.4 เสริ ม สร างระบบคุณธรรมในการแตง ตั้งและโยกยายบุ คลการภาครั ฐวางมาตรการ
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน
บุคคลของเจาหนาที่ฝายตางๆ
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ศ รี ของความเป น ขา ราชการและความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ควบคู กั บ การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ อยาง
เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือ
เปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีร ะเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิก ารไดม อบนโยบายและจุดเนน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอันสูงสุด และ
มอบเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้
๑.๑ พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี
ใจความสําคัญวา
“๑) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน ๒ ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกตอง ๒) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานแกชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี
งาม (Character Education)”
๑.๒ สืบสานราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีท่ รง มี
แนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตางๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
๑.๒.๑ นักเรียน
“ครูตองสอนใหนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อน ทีเรียนลาหลังมิใชสอนใหคิดแตจะ
แขงขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หนึ่งของชั้น แตตองใหเด็กแขงขันกับ
ตนเอง” (11 มิถุนายน 2555)
“ครูไมจําเปนตองมีความรูท างเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนกั เรียนชั้นตน ตอง
อบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕)
“เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจ ักทํางานรวมกันเปนกลุม เปนหมูคณะมากขึ้น จะไดมีความ
สามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซึง่ กันและกัน เอือ่ เฟอเผือ่ แผความรูและประสบการณแกกัน” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค. ๒๕๕๕)
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1.2.2 ครู
“เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจํานวนไมพอ
และครูยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กทีจะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมกอนที่จะสอนเด็กใหไดผลตามที่
ตองการ จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง วิธีการคือ การให ทุ นและอบรม กล าวคื อ ตองมีความรู ทางวิชาการในสาขาที่
เหมาะสมที่จะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริง คือ มีความรักความเมตตาตอ
เด็ก ควรเปนครูทองที่เพื่อจะไดมีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาทองถิ่นที่เกิดของตนไมคิดยายไปยายมา” (๑๑
มิ.ย. ๒๕๕๕)
“ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง” (๖ มิ.ย. ๒๕๕๕)
“ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหาร เพื่อใหไดตําแหนงและ
เงินเดือนสูงขึ้น แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงเนนการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน ระบบไม
ยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
สวนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ตอง reward” (๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
“ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนสอนไมหมดแตเก็บบางสวน หากนักเรียนตองการรูทงั้ หมด
ของวิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้นจะเปนการสอนในโรงเรียนหรือเปนการสอนสวนตัวก็ตาม”
(๕ ก.ค. ๒๕๕๕)
2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาที่จะ
ดําเนินการ ๖ ดาน ดังนี้
๑) ยุทธศาสตรสรางความมั่นคงใหกับประเทศ
๒) ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
๔) ยุทธศาสตรสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
๕) ยุทธศาสตรการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖) ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑ ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๓.๒ ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานทุจริตคอรัปชั่น
๓.๓ กระทรวงศึกษาธิการตองมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๔ ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม
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๔. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบจุดเนนนโยบาย
แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน
เปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้
๔.๑ ดานความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนเนนการเรียนการสอน เพื่อเกิด
ความปรองดองความสามัคคี เพื่อนชวยเพื่อน โดยใชรูปแบบ Active Learning
๔.๒ ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๑ การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา
 พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยางตอเนื่อง
 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดทํา Echo English Vocational ซึ่งเปน Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp
 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป ๒๕๖๐ จะ
ดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
๔.๒.๒ การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ใหพิจารณาแนวทางการ
ปรับโรงงานเปนโรงเรียน
๔.๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แนวทางหลัก
๔.๓.๑ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
๑) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นอนุบาล ๓
(เด็กอายุ ๓-๕ ป)
๒) หนวยงานอื่น อาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูแลเด็กของศูนยเด็กเล็ก
 การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
๑) เรื่องคุณธรรม เนนการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคในเด็ก เยาวชน และตอยอด
การสรางความดีซงึ่ โมเดลการสรางความดีมีหลายทาง ทั้งโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ
ยุวทูตความดี
๒) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”
 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
๑) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได
๒) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม ๓ วิชา ซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชาภูมิศาสตร ICT และ
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุนชวยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
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3) เนนกิจกรรมการอานโดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุงหองสมุด
๔) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรียนปกติ และ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ
PISA และ STEM Education
 การวัดและประเมินผล
๑) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนนสูง
๒) การประเมิน O-NET ในวิชาสังคมศึกษา ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร ใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ
๓) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูปคณะทํางานออกขอสอบ
๔.๓.๒ การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 การสรรหาครู
๑) โครงการพัฒนาครูเพือ่ พัฒนาทองถิ่น มอบให สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู
๒) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู
 การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
 การพัฒนาครู การอบรมครู
๑) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรบั วิทยฐานะ และการไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หนวยดําเนินการใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๔ ดานการสรางโอกําความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทาง
การศึกษา โดยพัฒนาโรงเรียน ICU ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน โดยแตงตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
๔.๕ ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสรางความรู ความเขาใจ
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
๔.๖ ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
๔.๖.๑ เรื่องกฎหมายเตรียมความพรอมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๔.๖.๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
 การจัดตัง้ กระทรวงอุดมศึกษาทีเ่ ปนรูปธรรม ชัดเจน
 การดําเนินการตอเนือ่ ง เรือ่ ง Admission การเตรียมการรับนักศึกษาใหม ผาน ระบบ
Clearing-House
๔.๖.๓ การประสาน ขับเคลือ่ นนโยบายระดับพื้นที่ใหสํานักงานศึกษาธิการภาค และ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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5. การขับเคลื่อน กํากับและการติดตามการนําจุดเนนนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สู
การปฏิบัติ
๕.๑ ใหสวนราชการ หน วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จั ดทําแผนปฏิบัติการตามนโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน
๕.๒ สํ านัก งานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิก าร เป นหนวยงานหลั ก และกํ าหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๕.๒.๑ จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนํานโยบายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ เพื่อกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
๕.๒.๒ ติดตามการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ประกอบดวย การประชุมติดตามรายไตรมาส
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ซึ่งการรายงานขอมูลเปนเอกสาร/ e-report และการตรวจราชการ
๕.๒.๓ จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติ ตามนโยบายที่เปนจุดเนนที่ตองเรงรัดใหปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (กอนวันพุธสัปดาหสุดทายของเดือน)
๕.๒.๔ จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายทุกนโยบายเปนรายไตรมาส รอบ ๖
เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๕.๒.๕ การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามขอ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๔ อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
จะมีการสั่งการใหทราบ เพื่อใหดําเนินการเกิดความเหมาะสมตอไป
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๑๒

นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได
กําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตร ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน
นโยบายที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา

วิสัยทัศน

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1
บนพื้นฐานของความเปนไทย

พันธกิจ
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 ตามหลักสูตรและคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสราง
ความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา
1
2

มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผูเ รียนมีศักยภาพเปนพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการดวยระบบ คุณภาพ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนลักษณะ
ที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก ประกอบดวยคุณลักษณะ ๘ ประการ ไดแก ๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒) ซื่อสัตยสจุ ริต ๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู ๕) อยูอยางพอเพียง ๖) มุงมั่นในการทํางาน ๗) รักความเปนไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
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๑๓

เปาหมาย
๑. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบสูสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
๗. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ
๘. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร
๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๕. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดําเนินงาน ๖ ดาน ดังนี้

นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑. เสริ ม สร า งความมั่ นคงของสถาบั นหลั ก และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั นมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๑ นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
๑.๒ ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.๓ เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง
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๑๔

๒. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร
๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ
๓.๓ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๓.๔ เขตพื้นที่ชายแดน
๓.๕ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบายที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตร ที่ ๒ พัฒ นาคุณ ภาพผูเ รี ยน และสงเสริ มการจัด การศึ ก ษาเพื่อ สร างขี ด
ความสามารถในการแขงขัน
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
๑.๒ สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย ๑ ภาษา
๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๒.๑ พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ
สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
2.๔ สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุม
สาระการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน
๒.๕ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรูไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
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๑๕

๒.๘ สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual
Education) หลักสูตรระยะสั้น
๒.๙ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๒.๑๐ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
อยางเขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม
๓. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
๓.๒ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ
๓.๓ สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และ
การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๑ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดย
เนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน

นโยบายที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based
on Mission and Functional Areas as Majors)
๑.๒ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๑.๓ การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๑.๔ การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
๒.๑ การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา
๒.๒ การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน

นโยบายที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
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๑๖

๒. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๒.๑ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาสที่ไม
อยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน เปนตน
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง
เชน การพั ฒนาคุณภาพการศึ กษาทางไกลผ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance
Learning Television : DLTV)

นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนกับสิ่งแวดลอม
๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ
สื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑.๓ สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

นโยบายที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
๑.๔ สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียน
ที่ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียน
กีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล
๑.๕ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๑.๖ ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ
๒. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๒.๑ สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-base
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน
๒.๒ เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค
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๑๗

2.๓ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน
๒.๔ สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ
สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากั บดูแล ตลอดจนการสวนรวมรั บผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓.๒ ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่
หลากหลาย

ผลผลิต
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงาน ๖ ผลผลิต ดังนี้
๑) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
๒) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
๓) ผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
๕) เด็กดอยโอกาสและเด็กขาดโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) เด็กที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหนวยงานกํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จํานวน ๑๘๓ เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดย
มีสถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติการการจัดการศึกษา
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การขับเคลื่อนนโยบายสูก ารปฏิบตั ิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
----------------------------------------------------------------นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธที่ 1 สงเสริมความมั่นคงของสถานบันหลักและการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและ 1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ
พระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ “ศาสตรพระราชา” “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางยั่งยืน
มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอ ยางยั่งยืน
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสราง
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นใน วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปน
เปนประมุข
ประมุข
1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานบัน 3. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรูความเขาใจที่
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและกระบวนการ ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูป ระวัติศาสตรและ
เรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง
ความเปนพลเมือง
กลยุทธที่ 2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
แนวทาง
2.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
หองเรียน ทีเ่ อื้อตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบ
ตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม
ภัยจากไซเบอร ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4. รอยละ 100 ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
5. รอยละ 100 ของผูเรียนทีม่ ีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๙

กลยุทธที่ 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พเิ ศษแตละ
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พเิ ศษให
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เชน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
จังหวัดชายแดนภาคใต เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยม พื้นที่
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจ
นโยบายที่ 2

ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูต การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
แนวทาง
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร
ตามความจําเปนและความตองการของผูเ รียน ชุมชน ทองถิน่
และสังคม
2. สงเสริมการเรียนการสอนใหผเู รียนมีความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา และภาษาอาเซียน
อยางนอย 1 ภาษา
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู
การปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู
สอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความ
ตองการของผูเ รียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
3. รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา
5. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผล ทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
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กลยุทธที่ 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
แนวทาง
2.1 พัฒนาผูเ รียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมพี ัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ใหมี
ความพรอมเขาสูการเรียนรในระดับที่สงู ขึ้น
2.2 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตาม
ชวงวัย
2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนสิ ัยรักการอาน
2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูท ี่ใหผูเรียนไดเรียนรูผ าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เนนทักษะ
กระบวนการใหเกิดทักษะการคิด วิเคราะห คิดแกปญหา และ
คิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระเรียนรู ทัง้ ในและนอกหองเรียน

2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยา
ศาสตร
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิง่ อํานวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมทัง้ การพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาในกาจัดการเรียนรูไดทั้งในหองเรียน และ
นอกหองเรียนเพือ่ ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชา
สามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
6. รอยละ 100 ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มี
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
สติปญญา และพรอมเขาสูการเรียนในระดับทีส่ ูงขึ้น
7. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะ การอาน การเขียน
ผานเกณฑตามชวงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได
- ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อานคลอง เขียนคลอง
8. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรัก
การอาน
9. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ดานภาษา ดานคํานวณ
และดานเหตุผลตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป
การศึกษาที่ผานมา
10. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน O-Net ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไปในแตละ
กลุมสาระมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

11. รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห
คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคจากการเรียนรูผ าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
12. รอยละ 100 ของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
13. รอยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกบั
นักเรียน
14. รอยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช
สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม หองสมุด
และแหลงเรียนรู
15. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะ
อาชีพอยางนอย 1 หลักสูตร
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กลยุทธที่ 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู (ตอ)
แนวทาง
2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเ รียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ (ผูพกิ าร ผูดอ ยโอกาส และผูมีความสามารถ
พิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบทีเ่ หมาะสม)
2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยางเขมแข็งตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
16. รอยละ 100 ของผูเรียนทีม่ ีความตองการจําเปน
พิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูม ีความสามารถ
พิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
17. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

กลยุทธที่ 3 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทาง
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA (Programme for International Student
Assessment)
3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศใน
ดานตาง ๆ
3.3 สงเสริมการเรียนรูเ ชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรคนวัตกรรมเพือ่
สรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment) สูงขึ้น
19. รอยละ 100 ของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ
20. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0

กลยุทธที่ 4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 21 รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจัย
และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
22. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียนรู การวัดและประเมินผลโดยเนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู การวัดประเมินผล
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นโยบายที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 1
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถ 1. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีทันสมัย
เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เชน TEPE
2. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบั การ
Online (Teachers and Educational Personnels
พัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่
Enhancement Based on Mission and Functional
หลากหลาย
Areas as Majors) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู
ผานกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานเกี่ยวของ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรา
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมี
กําลังในการสรรหาและบรรจุแตงตัง้ ตรงความตองการของ
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของใน
สถานศึกษา
การกําหนด การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา
4. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการ
การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา การ
ประเมินและการพัฒนาครูผูชวย
สรางแรงจูงใจ ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
5. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุข
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ในการปฏิบัติงาน
นโยบายที่ 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 1 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 สงเสริมประชาการวัยเรียน 1. รอยละ 100 ของประชาการวัยเรียนภาคบังคับไดรบั โอกาสในการเขารับบริการ
ทุกคนใหไดรบั โอกาสในการเขา ทางการศึกษาอยางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
2. รอยละ 90 ของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับโอกาสในการ
รับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค เขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแล
1.2 สรางความเขมแข็งของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ชวยเหลือนักเรียน
4. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความ
ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน ประพฤตินักเรียน
5. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครอง
และสรางภูมิคุมกันทางสังคม
นักเรียน
6.รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
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2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทาง
2.1 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสม สําหรับเด็ก
ดอยโอกาส ที่ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสญ
ั ชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตาง
ดาว เด็กไทยที่ไมเลขประจําตัวประชาชน เปนตน
2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุก
พื้นที่อยางทั่วถึง เชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรบั การ
สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะ เต็มตามศักยภาพ
8. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรบั การ
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอยางทั่วถึง

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรม
1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
มีคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวน 2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตร
การเรียนรู แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ กระบวนการเรียนรู การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเปน
มิตรกับสิง่ แวดลอม
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการ
3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขาย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย 1
เครือขายขึ้นไป
นโยบายที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ การ 1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณ
กํากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการทีม่ ี เพือ่ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกํากับ ดตาม
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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กลยุทธที่ 1

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ (ตอ)
แนวทาง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจา ยเพื่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการใช
จายงบประมาณสอดคลองแนวทางการดําเนินงาน โครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตัง้ แตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มี
3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนา
มาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
ระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการจัดการศึกษา
1.4 สรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม
4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแตละ
บริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียนที่ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
(ICU), โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกลบาน), โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนหองเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากลฯลฯ
1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให
5. รอยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
เขมแข็ง
ภายในที่มีประสิทธิผล
1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานัก
6. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชู
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองคคณะบุคคล ที่มี เกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรที่มผี ลงาน
ผลงานเชิงประจักษ
เชิงประจักษ

กลยุทธที่ 2 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
แนวทาง
2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่
เปนฐาน (Area-base Management),รูปแบบการบริหาร
แบบกระจายอํานาจ “CLUSTERS” เปนตน
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา
รวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค
2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต
กลุมโรงเรียนฯลฯ
2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง
2. รอยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณา
การจัดการศึกษา
3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายสราง
ความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยาง
นอย 1 เครือขายขึ้นไป
4. รอยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษามีการสรางความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมดวยพลัง
ประชารัฐ
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กลยุทธที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แนวทาง
3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ใหมีความรูความเขาใจ สรางความตระหนักใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการ
สวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับสงเสริม
สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใน สรางความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวน
รวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือก 2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีการประสาน
ผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการที่หลากหลาย
ขอมูลกับสถาบัน หรือหนวยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
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สวนที่ ๑
สภาพการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 หมวด 2 มาตรา 10 ไดกลาวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไววา การศึกษาตองจัดใหบุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถ
พึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาว มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนพิเศษ

1. อํานาจหนาที่สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ไดดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 (ราช
กิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง หนา 40 วันที่ 14 กันยายน 2553 ) ไดแก
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหและจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับตรวจสอบติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
(กศจ.ยะลา)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
(ผูอํานวยการ สพป.ยล.1)

คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
(อ.ก.ศ.จ.)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

หนวยตรวจสอบภายใน

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
(จํานวน 4 คน)

กลุม
อํานวยการ

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ITE)

กลุมบริหาร
งานบุคคล

กลุมนโยบาย
และแผน

กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย

ศูนยเครือขายสถานศึกษา
(๑๓ ศูนย)

สถานศึกษา
(๑๑๑ โรง)
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กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ศูนยสงเสริม
อิสลามศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๘

2. สภาพทั่วไปของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๒.1 พื้นที่และอาณาเขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีพื้นที่ในการจัดการศึกษาในทองที่ 3
อําเภอของจังหวัดยะลา คืออําเภอเมืองยะลา อําเภอรามัน และอําเภอกรงปนัง ประกอบดวย 34 ตําบล 193
หมู บ าน มี พื้ นที่ 1,343.271 ตารางกิ โ ลเมตร ตั้ ง อยู ตอนบนของจั ง หวัด ยะลา โดย อํ า เภอเมื อ งยะลา
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอยะรังและอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี อําเภอรามันติดตอกับอําเภอกะพอ จังหวัด
ปตตานี และอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อําเภอกรงปนัง ติดตอกับอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
(ขอมูลจังหวัดยะลา)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนตําบล หมูบาน เทศบาล อบต .และพื้นที่ จําแนกรายอําเภอในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
1
2
3

อําเภอ
เมืองยะลา
รามัน
กรงปนัง
รวม สพป.ยะลา 1

ตําบล
14
16
4
34

หมูบาน
80
90
23
193

เทศบาล
4
2
6

อบต
11
15
4
30

พื้นที่ (ตร.กม.)
642.240
516.031
185.000
1,343.271

๒.2 ประชากรวัยเรียน
ประชากรวัยเรียน (อายุ 3-14 ป) ในพื้นที่ สพป.ยะลา เขต 1 ณ ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้ น
58,746 คน เพศชาย จํานวน 30,305 คน คิดเปนรอยละ 51.59 เพศหญิง จํานวน 28,441 คน คิดเปน
รอยละ 48.41 จําแนกรายอําเภอ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรตามอายุในเขตพื้นที่การศึกษา (ณ ธันวาคม 2559)
อายุ

อ.เมืองยะลา
ชาย
หญิง
รวม

ชาย

อ.รามัน
หญิง

รวม

อ.กรงปนัง
ชาย หญิง รวม

รวม สพป.ยะลา 1
ชาย
หญิง
รวม

3
1,417 1,284 2,701
922 873 1,795 346 272 618 2,685 2,429 5,114
4
1,472 1,330 2,802
964 871 1,835 322 287 609 2,758 2,488 5,246
5
1,419 1,273 2,692
898 876 1,774 311 238 549 2,628 2,387 5,015
6
1,269 1,192 2,461
892 862 1,754
320 256 576 2,481 2,310 4,791
7
1,283 1,314 2,598
871 868 1,739 296 231 527 2,450 2,414 4,864
8
1,362 1,289 2,651
872 855 1,727 309 250 559 2,543 2,394 4,937
9
1,330 1,269 2,599
847 825 1,672 305 299 604 2,482 2,393 4,875
10
1,369 1,225 2,594
829 832 1,661 282 270 552 2,480 2,327 4,807
11
1,253 1,345 2,598
790 743 1,533 307 242 549 2,350 2,330 4,680
12
1,368 1,235 2,603
835 800 1,635 267 312 579 2,470 2,347 4,817
13
1,318 1,254 2,572
785 779 1,564 268 258 526 2,371 2,291 4,662
14
1,512 1,305 2,817
817 767 1,584 278 259 537 2,607 2,331 4,938
รวม 16,372 15,316 31,688 10322 9,951 20,273 3,611 3,174 6,785 30,305 28,441 58,746
%
53,941
3451
11.55 51.586 48.414 100.00

จากตารางที่ 2 ประชากรวัยเรียนรายอําเภอ พบวา อําเภอเมืองยะลามีประชากรมากทีส่ ุด รอยละ
53.94 รองลงมาคืออําเภอรามัน และอําเภอกรงปนงั รอยละ 34.51 และ 11.55 ตามลําดับ
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2.3 ผลการจัดการศึกษา
ก. ดานการจัดบริการการศึกษา
การจัดการศึกษา ในที่ นี้แบงการจัดบริ การทางการศึกษาตามสภาพภูมิศาสตรเปน 3
เขตพื้นที่การศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ยะลา เขต 1, เขต 2 และ เขต 3 มี
สถาบั น ที่ จั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน จั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ ก อ นประถมศึ ก ษาจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีจํานวนหนวยงาน/สถาบันที่จัด
การศึกษารวมทั้งสิ้น 976 แหง ดังนี้
ตารางที่ 3
ที่

แสดงจํานวนสถาบันที่จัดการศึกษาจําแนกรายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประเภท/องคกร/หนวยงาน/สถาบัน

สพป. สพป. สพป.
ยะลา ยะลา ยะลา
เขต 1 เขต 2 เขต 3

รวม

สถานศึกษาของรัฐในระบบ
1
๒
๓
๔
๕
6
7
8
9
10

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
สพม.เขต 15
โรงเรียนกีฬา
สพป.ยะลา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนเทศบาล
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

1
5
1
111
1
6
2
1
4
2

4
68
1
-

3
33
3
5
1
-

1
12
1
212
5
11
2
1
5
2

1
58
1
1
3
1
1

36
3
-

23
2
-

1
117
1
1
8
1
1

21
10
2

17
-

3
4
-

41
14
2

242
31
58
564

133
4
25
291

42
2
121

417
35
85
976

สถานศึกษาของรัฐนอกระบบ
1
2
3
4
5
6
7

วิทยาลัยชุมชน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สถานศึกษาเอกชนในระบบ
1
2
3

ประเภทสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญศึกษา
ประเภทสามัญศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา

สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
1
๒
3

ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ประเภทสอนศาสนาอิสลามอยางเดียว
สถาบันศึกษาปอเนาะ
รวม

ที่มา 1. สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 / 2. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยะลา
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สําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕60 จําแนกตามระดับการศึกษาดังนี้
ตารางที่ ๔ จํานวนนักเรียนรายชั้น ปการศึกษา 2556 - 2560
อนุบาล 1 (อ.3 ขวบ เดิม)
อนุบาล 2 (อ.1 เดิม)
อนุบาล 3 (อ.2 เดิม)
รวมกอนประถมศึกษา
+ เพิ่ม / - ลดลง รอยละ
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมประถมศึกษา
+ เพิ่ม / - ลดลง รอยละ
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
+ เพิ่ม / - ลดลง รอยละ

2556
2,080
2,596
4,676
-11.22
3,529
3,325
3,271
3,420
3,328
3,318
20,191
-1.95
304
226
152
682
2.71

2557
2,015
2,326
4,341
-7.16
3,427
3,269
3,264
3,259
3,409
3,201
19,829
-1.79
367
254
193
814
19.36

ปการศึกษา
2558
1,857
2,163
4,020
-7.40
3,194
3,072
3,156
3,232
3,235
3,249
19,138
-3.49
358
299
218
875
7.49

รวมทั้งสิ้น
+ เพิ่ม / - ลดลง รอยละ
รอยละเทียบป 2556
+ เพิ่ม / - ลดลงจากป 2556 รอยละ

25,549
-3.68
96.32
-3.68

24,984
-2.21
94.19
-5.81

24,033
-3.81
90.61
-9.39

ชั้น

2559
1,906
2,054
3,960
-1.50
2,926
2,924
3,020
3,165
3,169
3,143
18,347
-4.13
355
328
245
928
6.10

2560
768
1,867
2,045
4,680
18.18
2,902
2,707
2,850
3,029
3,115
3,072
17,675
-3.65
350
309
272
931
0.32

23,235
-3.32
87.60
-12.40

23,286
0.22
91.14
-8.86

ที่มา : ขอมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ป งานขอมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1
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ตารางที่ ๕ แสดงจํานวนสถานศึกษา นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2560
ที่

โรงเรียน

๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
20
21
๒2
๒3
24
๒5
๒6
๒7
๒8
๒9
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

สลากกินแบงฯ 134
บานไทรงาม
วัดหนาถ้ํา
บานบันนังลูวา
บานสาคอ
บานบาโด
บานยุโป
บานคลองทราย
ศรีพัฒนาราม
วังธราธิปวิทยา
วัดชมพูสถิต
บานทุงเหรียง
บานตนหยี
บานเหนือ
บานบาตัน
บานปอเยาะ
บานทุงคา
วัดลําใหม
บานบุรินทร
บานปาพอ
บานวังพญา
บานเจาะบือแม
ธารแร
บานกาลอ
คีรีบูรวัฒนา
บานละแอ
บานปูลัย
บานนาเตย
บานบาโงย
บานกาดือแป
วัดรังสิตาวาส
บานโตะพราน
บานพรุ
บานบูเกะบือราแง
บานตะโละสดาร
บานปาดาฮัน
บานบือเล็ง
บานแหลมทราย
บานปุโรง
รวมทั้งสิ้น

อ.๑
7
3
2
1
5
3
3

อ.2
11
7
1
9
7
2
14

6
5
4

5
15
2
6
2
10
7
7
4
5
1
6
9
9
2
8
11
7
2
9
4
4
10
9
5
11
5
15
6
11
10
268

4
2
4
3
4
3
7
2
13
12
2
9
1
8
11
4
3
10
6
8
5
160

อ.3 ป.๑ ป.๒
5
6
6
6 11
7
3
2
3
3
8
7
10
8
5
2
6
4
8
8
5
1
2
1
9
9
4
16 10
6
7
3
7
8
8 11
4
6
5
20 10 10
12
8 11
11 11
9
8 10
3
6
9 10
4
6
5
2 19
9
8 18
8
16 19
9
5
8
4
9 10 11
13 12
9
3 17 19
8 10 19
10 13 12
14 14 12
7 14
8
9
9 11
8 16 13
7 18 13
6 11
5
9 10
6
10 10 15
5
8 13
11 10 16
10 14 13
313 401 344

จํานวนนักเรียน
ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
16 25 22 21
18 28 19 18
8
3
7
13 14 19 14
7 14
6 14
7
4 10
6
5
4 12
7
2
2
4
5
6 10
4
7
8 11
9
5 11
8 11
11 15 11 17
3
6
6
4
5
6 11
9
21 11 20 15
15
8 12 14
11
4
4
6
10
8
7
5
8 14 12 12
8 14 11
8
8 10 15 13
12 11 13 17
9
8
6 14
12 12 18 16
14 13 10 12
16 17 23 17
20 14 10 11
17 13 10 10
17 14 12 14
12 12
4 12
11 11 11
5
12 14 16 11
8 10 12 10
11
5
6
9
5
7
5
9
11
9
7 10
11 11 10
4
12 11 14 19
14 19 18 12
417 423 434 430

ม.๑

ม.๒

12

8

12

8

ม.๓

รวม
119
117
29
88
76
44
66
12
58
87
58
87
36
85
107
91
53
64
65
77
89
113
58
109
106
119
96
103
102
81
6
103
99
94
68
59
97
74
112
115
6 3,216

ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕60 งานขอมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๓๒

ข. ดานโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 6 จํานวนประชากร อายุ 3 – 17 ป ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
(อําเภอเมืองยะลา รามัน และกรงปนัง) ณ เดือนธันวาคม ป 2555 – 2559
อายุ

ป 2555
ชาย
หญิง
รวม
2,447 2,391 4,838
2,545 2,387 4,932
2,472 2,381 4,853
2,463 2,355 4,818
2,354 2,362 4,716
2,441 2,340 4,781
2,382 2,319 4,701
2,611 2,354 4,965
2,387 2,318 4,705
2,569 2,333 4,902
2,425 2,259 4,684
2,488 2,382 4,870
2,741 2,549 5,290
2,605 2,659 5,264
2,626 2,614 5,240

ชาย
2,467
2,448
2,540
2,469
2,454
2,340
2,440
2,378
2,601
2,390
2,591
2,410
2,503
2,702
2,604

ป 2556
หญิง
2,308
2,399
2,382
2,395
2,341
2,342
2,335
2,305
2,345
2,301
2,325
2,272
2,374
2,548
2,655

36003

37337

35627

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม 37556
% ปกอน
% ป 2555

73559

- 0.32
-

รวม
4,775
4,847
4,922
4,864
4,795
4,682
4,775
4,683
4,946
4,691
4,916
4,682
4,877
5,250
5,259
72964

ป 2557
ชาย
หญิง
2.629 2,363
2,476 2,296
2,449 2,404
2,532 2,383
2,479 2,402
2,462 2,339
2,339 2,327
2,440 2,334
2,369 2,294
2,596 2,338
2,399 2,295
2,599 2,332
2,405 2,265
2,503 2,387
2,708 2,554
37385

- 0.81
- 0.81

35313

ป 2558
รวม
ชาย
หญิง
4,992 2.751 2,485
4,772 2,635 2,384
4,853 2,487 2,308
4,915 2,451 2,410
4,881 2,548 2,387
4,801 2,478 2,397
4,666 2,479 2,324
4,774 2,345 2,323
4,663 2,448 2,333
4,934 2,356 2,293
4,694 2,616 2,337
4,931 2,394 2,294
4,670 2,612 2,340
4,890 2,427 2,279
5,262 2,583 2,391
72698

37510

35285

- 0.36
- 1.17

ป 2559
รวม
ชาย
หญิง
5,236 2,685 2,429
5,019 2758 2,488
4,795 2628 2,387
4,861 2481 2,310
4,935 2450 2,414
4,875 2543 2,394
4,803 2482 2,393
4,668 2480 2,327
4,781 2350 2,330
4,649 2470 2,347
4,953 2371 2,291
4,688 2607 2,331
4,952 2401 2,295
4,706 2608 2,353
5,874 2420 2,287

รวม
5,114
5,246
5,015
4,791
4,864
4,937
4,875
4,807
4,680
4,817
4,662
4,938
4,696
4,961
4,707

72795

73110

37734

35376

0.13
- 1.04

0.43
-0.61

ที่มา จํานวนประชากร : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ ๗ จํานวนนักเรียนรายชั้น เพศ ตอประชากรวัยเรียน ปการศึกษา 2560
ชั้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมฯ
ม.1
ม.2
ม.3
รวมม.ตน
รวมทั้งสิ้น

ประชากรวัยเรียน ธันวาคม 2559
อายุ (ป)
ชาย
หญิง
รวม
3
2,685
2,429
5,114
4
2,758
2,488
5,246
5
2,628
2,387
5,015
4-5
5,386
4,875 10,261
6
2,481
2,310
4,791
7
2,450
2,414
4,864
8
2,543
2,394
4,937
9
2,482
2,393
4,875
10
2,480
2,327
4,807
11
2,350
2,330
4,680
6-11
14,786 14,168 28,954
12
2,470
2,347
4,817
13
2,371
2,291
4,662
14
2,607
2,331
4,938
12-14
7,448
6,969 14,417
4-14
27,620 26,012 53,632

จํานวนนักเรียน 2560
ชาย
หญิง
รวม
364
404
768
936
931
1,867
1,033
1,012
2,045
1,969
1,943
3,912
1,593
1,309
2,902
1,355
1,352
2,707
1,436
1,414
2,850
1,539
1,490
3,029
1,639
1,476
3,115
1,522
1,550
3,072
9,084
8,591 17,675
193
157
350
179
130
309
134
138
272
506
425
931
11,923 11,363 23,286

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

รอยละ
นร./ประชากร
15.02
35.59
40.78
38.12
60.57
55.65
57.73
62.13
64.80
65.64
61.05
7.27
6.63
5.51
6.46
43.42

๓๓

ตาราง 8 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2555 – 2559
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมกอนประถมศึกษา
นักเรียนตนป
รอยละ
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมประถมศึกษา
นักเรียนตนป
รอยละ
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
นักเรียนตนป
รอยละ
รวมออกกลางคันทั้งสิ้น
รวมนักเรียนตนป
ออกกลางคันรวมรอยละ

ปการศึกษา/จํานวนนักเรียนออกกลางคัน/รอยละ
2555
2556
2557
2558
2559
1
1
5,267
4,675
4,341
4,020
3,962
0.021
2
4
6
5
2
2
2
1
1
1
1
7
1
1
5
3
2
3
3
3
1
1
4
10
22
12
9
20,593 20,191
19,829
19,138
18,347
0.019
0.050
0.111
0.063
0.049
3
3
2
8
664
682
814
875
928
0.983
4
11
30
12
9
26,524 25,548
24,984
24,033
23,237
0.015
0.043
0.120
0.050
0.039

ที่มา : ขอมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ป งานขอมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๓๔

ค. ดานคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการสอบ NT ชั้น ป.3 และ O-NET ชั้น ป.6, และ ม.3
จําแนกรายวิชา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2555 – 2559
การทดสอบ

วิชา

ภาษาไทย
NT ป.3 คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
O-Net ป.6
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
O-Net ม.3
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2555
42.95
41.43
47.01
37.56
35.71
33.65
27.65
31.20
42.99
44.54
41.70
45.14
36.06
27.44
23.52
28.50
44.21
38.50
36.38

ปการศึกษา/คาเฉลี่ยรอยละ
2556
2557
2558
41.43
43.63
37.51
32.71
36.49
36.65
37.31
41.51
39.35
35.71
37.32
43.27
30.95
39.73
0.96
30.20
32.11
34.84
31.16
30.83
35.83
31.13
34.93
36.53
48.40
42.38
39.76
36.53
40.27
43.40
32.49
30.11
35.50
29.99
43.34
36.78
27.95
27.62
29.69
20.37
29.25
25.08
30.07
34.70
30.29
45.43
47.77
34.45
37.93
32.92
35.74
-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

2559
39.02
31.37
39.75
43.96
41.36
32.03
35.43
37.02
33.46
32.41
26.53
19.63
29.32
-

๓๕

แผนภูมิที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยรอยละการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2555- 2559

แผนภูมิที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2555- 2559

แผนภูมิที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2555 - 2559

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๓๖

ง. ดานการบริหารจัดการ
ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตรที่ 1
ตัวชี้วดั ที่ 1
ตัวชี้วดั ที่ 2
ตัวชี้วดั ที่ 3
ตัวชี้วดั ที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 2
ตัวชี้วดั ที่ 1
ตัวชี้วดั ที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ตัวชี้วดั ที่ 3
ตัวชี้วดั ที่ 4
ตัวชี้วดั ที่ 5
ตัวชี้วดั ที่ 6
ตัวชี้วดั ที่ 8
ยุทธศาสตรที่ 5
ตัวชี้วดั ยอย
ที่ 3.1
ตัวชี้วดั ยอย
ที่ 3.2

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
: หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผูเรียน
5
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอยละ 100 ของสถานศึกษากลุมเปาหมายดําเนินการตามแนวทาง
1
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของ
4
คนไทย 12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย
รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5
ประยุกตใชในสถานศึกษา
คาเฉลี่ยรวม ยุทธศาสตรที่ 1
3.75
: การผลิตและพัฒนาครู
รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกที่ไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
2
รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรบั การพัฒนา
1
ดวยระบบ TEPE Online
คาเฉลี่ยรวม ยุทธศาสตรที่ 2
1.50
: การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
รอยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. มีระบบการประกัน
1
คุณภาพภายในที่เขมแข็งพรอมรับการประเมินภายนอก
รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถ
1
อานออก-เขียนได
คะแนนเฉลีย่ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในการทดสอบ
1
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (Nationat Test : NT)
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3 ของปการศึกษาที่ผา นมา
1
จํานวนรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 และ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(ONET) ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปการศึกษาทีผ่ านมา
รอยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ไดรับการประเมินการอาน
5
และการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 4
คาเฉลี่ยรวม ยุทธศาสตรที่ 3
1.80
: ICT เพื่อการศึกษา
รอยละของสถานศึกษาใชรูปแบบ DLTV ไดเหมาะสม
3
กับการเรียนรูของผูเรียน
รอยละของสถานศึกษาใชรูปแบบ DLIT ไดเหมาะสม
3
กับการเรียนรูของผูเรียน
คาเฉลี่ยรวม ยุทธศาสตรที่ 5
3.00

คาเฉลี่ยรวม
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

2.51

ระดับคุณภาพ
สูงกวาเปาหมายและ
เกณฑที่กําหนด
ต่ํากวาเปาหมายและ
เกณฑที่กําหนด
สูงกวาเปาหมาย
สูงกวาเปาหมายและ
เกณฑที่กําหนด
ดีมาก
ต่ํากวาเปาหมาย
ต่ํากวาเปาหมายและ
เกณฑที่กําหนด
พอใช
ต่ํากวาเปาหมายและ
เกณฑที่กําหนด
ต่ํากวาเปาหมายและ
เกณฑที่กําหนด
ต่ํากวาเปาหมายและ
เกณฑที่กําหนด
ต่ํากวาเปาหมายและ
เกณฑที่กําหนด
สูงกวาเปาหมายและ
เกณฑที่กําหนด
พอใช
ตามเปาหมาย
ตามเปาหมาย
ดี

ปานกลาง

๓๗

จากผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปง บประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา
การบริห ารจัดการดานการพัฒ นาครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา การพัฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการทดสอบการศึก ษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึก ษาปที่ 6 และมัธ ยมศึก ษาปที ่ 3 การทดสอบความสามารถพื้น ฐานของผูเรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ความสามารถในการอาน-เขียนภาษาไทยของผูเ รียนระดับ ชั้นประถมศึก ษา
ปที่ 1 อยูในระดับ ต่ํากวาเปาหมายและเกณฑที่กําหนด สง ผลใหคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง
แมวาการบริห ารจัดการ จะมีก ารกระจายอํานาจการบริห ารจัดการสูสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและ
สถานศึกษา และการมีสวนรวมของทุก ภาคสวนในการบริห ารจัดการศึก ษา แตส ถานศึก ษาที่มีศัก ยภาพ
และความพรอ มสูง ในการจัดการศึก ษามีเ พียงสวนนอ ย ดัง นั้น การกระจายอํานาจการบริห ารจัดการสู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาควรเนนหลักการสําคัญดังนี้
1) มุง สนับ สนุนการทํางานลงสูร ะดับ หอ งเรียนและโรงเรียนใหม ากที่สุดตามหลัก การ
พัฒนาการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน
โดยเนนระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเ ทศ ชวยเหลือ ติดตามความกาวหนาของโรงเรียน
เปนรายโรง และการชวยเหลือแกไขการทํางานของโรงเรียน หากไมส ามารถดําเนินการได ตามเปาหมาย
เพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
2) มุง พัฒ นาคุณภาพสถานศึก ษาโดยใชขอ มูล ผลการประเมินคุณภาพทั ้ง ภายในและ
ภายนอกเปนฐานการพัฒนา
3) สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา บูร ณาการการดําเนินการกิจ กรรม
ตาง ๆ สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายที่สวนกลางกําหนด ซึ่ง จะสง ผลใหเ กิดการสรางสรรคผ ลงาน
(creation) และการมีสว นรว มของชุม ชน เอกชน องคก รปกครองสวนทอ งถิ่น และสัง คมทุก ภาคสว น
อยางกวางขวาง
4) สํ า นัก งานเขตพื ้นที ่ก ารศึก ษามุ ง เนน การติด ตาม ประเมินผลการปฏิบ ัติง านของ
สถานศึกษาในสังกัด นํามาซึ่งผลลัพธทางการศึกษา ตามเปาหมาย
5) หนว ยงานทุก ระดับ บูร ณาการการจัด การศึก ษาและการใชท รัพ ยากรรว มกับ
หนวยงาน อื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางความเขม แข็ง ใหแกส ถาบันทางสัง คม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพ
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๓๘

สวนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มุงมั่นพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหผูเรียนเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบูรณาการ การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา เปนกระบวนการที่บุคลากรทุกฝายรวมกัน
ตั้งปณิธาน ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาไปสูความสําเร็จ โดยรวมกันตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง สรางสรรค
สภาพที่พึงประสงค เพื่อการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนน ใหสอดคลองกับบทบาท
อํานาจหนาที่ ดังนี้

วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เปนองคกรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อน การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูมาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของความเปนไทย

พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 ตามหลักสูตร
2. สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลาการทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีองคความรู ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบ
ตอคุณภาพการศึกษา

เปาประสงค
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพฒ
ั นาการทีเ่ หมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุล และนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒ
ั นาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรบั โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวฒ
ั นธรรมการ
ทํางานทีม่ ุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษาไดรบั การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผูเรียน พัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมเอือ้
ตอการเรียนรู
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่มงุ เนนประสิทธิภาพ
มีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนสังคมมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับสูมาตรฐานสากล
6. การจัดการศึกษาในพื้นที่ไดรบั การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามอัตลักษณ วิถีชีวิต
และความตองการเปนพิเศษ
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๓๙

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 : ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธที่ 3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ และลดความเหลือมล้ําทางการศึกษา
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
กลยุทธที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

1
2

มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผูเ รียนมีศักยภาพเปนพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และการบริหารจัดการดวยระบบ คุณภาพ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนลักษณะ
ที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก ประกอบดวยคุณลักษณะ ๘ ประการ ไดแก ๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒) ซื่อสัตยสจุ ริต ๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู ๕) อยูอยางพอเพียง ๖) มุงมั่นในการทํางาน ๗) รักความเปนไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
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๔๐

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยะลา เขต 1
1. สถานศึกษาทุกโรงจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มงุ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษาทุกโรงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูและ
ทุกชั้น สําหรับผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 5 กลุม
สาระการเรียนรู (ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ความสามารถ
ทั้ง 3 ดาน (ดานภาษา ดานการคิด ดานเหตุผล) เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมรอยละ ๕
3. สถานศึกษาทุกโรงมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็ง และมีความพรอม
ในการรับการประเมินภายนอก
4. สถานศึกษาทุกโรงพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออกเขียนไดใน 1 ป
ตามแนวคิด BBL (Brain – Based Learning) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน อานออก
เขียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อานคลองเขียนคลอง และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อานเปนเขียนเปน
5. สถานศึกษาทุกโรงมุง พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและปฏิบัติตาม
คานิยมหลัก 12 ประการ
6. สถานศึกษาทุกโรง พัฒนาสภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหสะอาด รมรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเปนแหลงเรียนรู
7. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ไดรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา อยางนอย 2 ครั้งตอป
8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง จัดระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณ
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ โปรงใส ตรวจสอบได และยึดหลักธรรมาภิบาล
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมมือ สงเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการใน
ระบบเครือขาย การบริหารแบบกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรมและมีคุณภาพ
10.เสริมสรางขวัญและกําลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทํางาน และสรางสรรคงานอยางมีคุณภาพ
11.สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีผลงานทีเ่ ปนเลิศ (Best Practice)
อยางนอย 1 กิจกรรม
12.สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ อยางนอย 1 ครั้งตอป
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มาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
ตัวบงชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ ๑ การบริหารงานดานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ ๒ การบริหารงานดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ ๓ การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล
ตัวบงชี้ที่ ๔ การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสูก ารปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบงชี้ที่ 5 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตัวบงชี้ที่ 6 ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนไดรบั สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน
และศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผูร ับบริการและผูมสี วนไดเสีย
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของ สพป.ยะลา เขต 1 ปงบประมาณ 2561
วิสัยทัศน

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เปนองคกรที่มีคณ
ุ ภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สูมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย

พันธกิจ

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับ 2. สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลาการทาง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทีเ่ นนการมีสวนรวม
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพผูเ รียนมีคณ
ุ ธรรม
การศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีองคความรู ทักษะ
เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา
และจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
และสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐาน
หลักสูตร
วิชาชีพ

เปาประสงค

1. นักเรียนระดับกอนประถม
ศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามชวงวัย และไดสมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตามชวง
วัยและมีคุณภาพ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ไดรับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค

3. ครู ผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น มีทักษะที่เหมาะสม และ
มีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์

4. สถานศึกษาไดรับ
การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาผูเรียน พัฒนา
แหลงเรียนรู และ
สภาพแวดลอมเอื้อ
ตอการเรียนรู

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่
มุงเนนประสิทธิภาพ มีความเขมแข็งตาม
หลักธรรมาภิบาล ทุกภาคสวนสังคมมีสวน
รวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับสูมาตรฐานสากล

6. การจัดการศึกษา
ในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตาม
อัตลักษณ วิถีชีวิต
และความตองการ
เปนพิเศษ

ยุทธศาสตร

1.จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยี
เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู

3. สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

4. ขยายโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษาและ
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ

5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6. พัฒนาระบบบริหาร

เพิ่มโอกาสการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
และลดความเหลือมล้ํา
ทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ

กลยุทธ

เสริมสรางความภาคภูมิใจ
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ความเปนไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม

จัดการและสงเสริมการ
มีสวนรวมในการจัด

การศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อ
ตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง
เสริมสรางสันติสุขใน
การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมี เขตพัฒนาพิเศษ
สวนรวมจากจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุน เฉพาะกิจจังหวัด
การจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ชายแดนภาคใต
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ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ยุทธศาสตรที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
1.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.3 รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง
1.4 รอยละ 100 ของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมของคนไทย 12 ประการ
1.5 รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม
1.6 รอยละ 100 ของผูเรียนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดและแกไขปญหาเสพติดในสถานศึกษา
1.7 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
1.8 รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและสังคม
ที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
1.9 รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
2.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษานําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษานํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไปสูการปฏิบัติ
2.3 รอยละ 100 ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา
และมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.4 รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ
ที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษากําหนด
2.5 รอยละ 80 ของสถานศึกษากลุมเปาหมายจัดการเรียนการสอนภาษาประเทศคูคาหรือภาษาอาเซียน อยางนอย 1 ภาษา
2.6 รอยละ 100 ของศูนยเครือขายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่ 2 จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาภาษาตางประเทศ
ที่ 2 ใหแกนักเรียนของโรงเรียนในเครือขาย
2.7 รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพรอมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และมีพัฒนาการตามชวงวัย
2.8 รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน ผานเกณฑตามชวงวัย
- ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่อานออกเขียนได
- ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-4 อานคลอง เขียนคลอง
- ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 อานรูเรื่อง สื่อสารได
2.9 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
2.10 คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก 8 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
2.11 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ดานภาษา ดานคํานวณ
และดานเหตุผล มากกวารอยละ 50 ขึ้นไป มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
2.11 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET มากกวารอยละ 50 ขึ้นไป
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
2.13 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ไดรับการเตรียมความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment)
2.14 รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
สอดคลองกับประเทศไทย 4.0
2.15 รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค จาการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
2.16 รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะดานอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21
2.17 รอยละ 100 ของสถานศึกษากลุมเปาหมายดําเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
2.18 รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต
และทักษะในการ ใชเทคโนโลยี
2.19 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
2.20 รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่คลังความรู คลังขอสอบ การวัดผล ประเมินผลการเรียนรูผูเรียน
2.21 รอยละ 100 ของสถานศึกษาสงเสริมการจัดการเรียนรูที่ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร
2.22 รอยละ 100 ของสถานศึกษาสนับสนุนการใชหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
2.23 รอยละ 100 ของนักเรียนที่เขารวมพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการแขงขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 รอยละ 100 ของศึกษานิเทศกที่ไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
3.2 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE Online
a. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการ PCL “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ”
(Professional Learning Community )
3.4 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
3.5 รอยละ 90 ของครูที่ไดรับการกพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน
3.6 รอยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะของสายงาน
3.7 รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.8 รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประเมินและพัฒนาครูผูชวย
3.9 รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุข และพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตรที่ 4 : ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
อัตราการออกกลางคันไมเกินรอยละ 0.2
รอยละ 95 ของผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการศึกษาตอตามความถนัดและความสนใจ
รอยละ 90 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาคนพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ
รอยละ 80 ของเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ
รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
รอยละ 100 ของผูเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกรง ไดรับโอกาส
สูคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21
4.8 รอยละ 80 ของเด็กพิการที่ผานเกณฑการพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
4.9 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
4.10 รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการใชระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมกับผูเรียน
4.11 รอยละ 100 ของสถานศึกษาใชรูปแบบ DLTV, DLIT, ETV ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน
4.12 รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีระบบขอมูลสารสนเทศเปนฐานเดียวกัน

ยุทธศาสตรที่ 5 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 รอยละ 100
5.2 รอยละ 100
5.3 รอยละ 100
5.4 รอยละ 100

ของสถานศึกษาที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในสถานศึกษา
ของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรูการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของผูเรียนมีจิสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางนอย 1 เครือขายขึ้นไป

ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
6.1 รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใชจายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.2 รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
6.3 รอยละ 100 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน องคคณะบุคคล
และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ
6.4 รอยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอยูในระดับดีขึ้นไป
6.5 รอยละ 80 ของสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
6.6 รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการสรางความเข็มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมดวยพลังประชารัฐ มีเครือขายสรางความเข็มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา อยางนอย 1 เครือขายขึ้นไป
6.7 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง (นักเรียนต่ํากวา 40 คนลงมา)
6.8 รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
6.9 รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีมากขึ้นไป
6.10 รอยละ 100 ของหนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการดีเดนมากขึ้นไป
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สวนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่ อ
ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน มาตรการ และตัวชี้วัดความสําเร็จ
โดยจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ตามคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้
ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 10,000,000 บาท
จําแนกตามกลุมงบประมาณ
กลุมงบบริหารสํานักงาน (งานประจํา)
4,000,000 บาท
กลุมงบตามภารกิจกลุมงานในสํานักงาน
3,000,000 บาท
กลุมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบแลกเปา)
3,000,000 บาท
การจัดสรรงบประมาณดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต 1 บริ ห ารกรอบงบประมาณตามวงเงิ นที่ ไ ดรั บ จั ดสรรจากสํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ภายใตแผนงาน 3 แผนงาน
1) แผนงานพื้นฐาน : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
2) แผนงานบูรณาการ : ดานการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3) แผนงานบูรณาการ : ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
กรอบการจัดสรร
1. งบเพิ่มประสิทธิผล 6 ยุทธศาสตร
จํานวน 5,000,000 บาท
จํานวน 3,000,000 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย (งบแลกเปา)
3. งบพัฒนาคุณภาพตามภารกิจ/ความจําเปน
จํานวน 3,000,000 บาท
รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น
11,000,000 บาท
4. งบพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษฯ จชต.
จํานวน XX,XXX,XXX บาท
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ตาม 6 ยุทธศาสตร
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวติ ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

โครงการ
หลัก
6
12

948,340
4,379,650

6
4
2
10
40

1,346,150
899,760
350,000
3,076,100
11,000,000

งบประมาณ

๔๗

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่

ยุทธศาสตร /โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

กลุม/ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1

2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
1.1 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจา

407,680
10,750

กลุมสงเสริมฯ
25 พฤศจิกายน 2560

1.2 การอบรมนายหมูลูกเสือ และการอบรม
169,750 21-24 มีนาคม 2561
ลูกเสือคุณธรรม
1.3 การอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารอง
156,330 25-28 เมษายน 2561
ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.)
1.4 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องใน
70,850
1 กรกฎาคม 2561
วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561
25,300 11-13 มกราคม 2561
โครงการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยกอน
55,000
พฤษภาคม 2561
เปดภาคเรียน ปการศึกษา 2561
โครงการสานสัมพันธบุคลากรอิสลามศึกษาและ
250,000 มกราคม – กันยายน 2561
ศึกษาดูงานสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา
150,000 มีนาคม – มิถุนายน 2561
คุณภาพชีวิต
โครงการรอมฎอนสัมพันธ ฮ.ศ.1439
60,360 พฤษภาคม 2561
ปการศึกษา 2561
รวมยุทธศาสตรที่ 1
948,340
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
โครงการรวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต
21 พ.ย. -30 ธ.ค.2560
ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560
807,000
โครงการรวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
15 กุมภาพันธ 2561
ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560
273,000
โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถ
พฤศจิกายน 2560 –
พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ป
139,530
กันยายน 2561
การศึกษา 2560
โครงการพัฒนาการอานเขียนภาษาไทย
พฤศจิกายน 2560 –
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 4
137,000
กันยายน 2561
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
พฤศจิกายน 2560 –
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
404,300
กันยายน 2561

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

วัฒนา/ทิพยยามาศ/นูรฮายาตี

วัฒนา/ทิพยยามาศ
วัฒนา/ทิพยยามาศ
วัฒนา/ทิพยยามาศ/นูรฮายาตี
กลุมสงเสริมฯ/วัฒนา /นูรฮายาตี

กลุมอํานวยการ/ธนันตทัศน
ศูนยอิสลาม/มะหามะเพาซี
ศูนยอิสลาม/สารีปะ
ศูนยอิสลาม/พีระพงษ

กลุมสงเสริมฯ/ศุภมาศ /
เพ็ญศรี
กลุมสงเสริมฯ/ศุภมาศ /
เพ็ญศรี
กลุมนิเทศฯ/ศน.อุษณีย
กลุมนิเทศฯ/ศน.กชกร
กลุมนิเทศฯ/ศน.ซารินดา/
อัฟฟาน

๔๘

ที่

ยุทธศาสตร /โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
6 โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาและสงเสริม
389,570
นิสัยรักการอานสูการพัฒนา การอานการเขียน
เพื่อการสื่อสาร (อานเขาใจ) องค 4 การศึกษา
และหัวนักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ ตามรอยการทรง
งานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ประจําปงบประมาณ 2561
7 โครงการสรางความเข็มแข็งการจัดการศึกษา
428,350
ปฐมวัย
200,000
8 โครงการขยายผลและติดตามโครงการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่พิเศษเฉพาะ
กิจ จชต. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ จชต.
9 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
210,000
เรียนรูระดับสถานศึกษา
293,900
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู
11 โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมภาษาอังกฤษ
65,000

ระยะเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม–กันยายน 2561

กลุมนิเทศฯ/ศน.โซเฟย

มีนาคม – กันยายน 2561

กลุมนิเทศฯ/ศน.ปราณี/อาฟฟาน

ม.ค.2561 - มี.ค.2561

ทีมนิเทศจิตอาสา สพป.ยล.1

มีนาคม - กันยายน 2561

กลุมนิเทศฯ/ศน.ซารินดา/
อุษณีย/อัฟฟาน
กลุมนิเทศฯ/ศน.ปราณี/
ศน.จิราวรรณ/
ชมรมภาษาอังกฤษ/
นางสาหานิ สาและ
กลุมสงเสริมฯ/ศุภมาศ /
เพ็ญศรี

เมษายน – กันยายน 2561
26 - 27 กรกฎาคม 2561

12 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
1,032,000 22 -24 กันยายน 2561
พื้นที่การศึกษา "ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต"
ครั้งที่ 11 ประจําป 2561
รวมยุทธศาสตรที่ 2
4,379,650
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
2
3
4
5
6

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา
โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community)
"ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ" สูสถานศึกษา
โครงการพัฒนาลูกจางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
โครงการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรฯ (OD)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนาพุทธ – ศาสนาอิสลาม
โครงการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม
ประจําป 2561
รวมยุทธศาสตรที่ 3

กลุม/ผูรับผิดชอบ

ผอ.หาษบูเลาะ สาแม

500,000 21-25 มกราคม 2561
59,000 มิถุนายน – กันยายน .2561

กลุมบุคคล /สุมาลี
กลุมบุคคล /นิกร

282,500 มิถุนายน – กันยายน .2561

กลุมบุคคล /ธนภร

269,650 มิถุนายน – กันยายน .2561
200,000 มิถุนายน – กันยายน .2561

กลุมบุคคล /ธนภร
กลุมบุคคล /นิกร

35,000

สิงหาคม – กันยายน 2561

กลุมบุคคล /นิกร

1,346,150

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๔๙

ที่

ยุทธศาสตร /โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

กลุม/ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
1
2
3
4

1
2

1

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
451,250 พฤษภาคม 2561
สูไทยแลนด 4.0
โครงการประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากร
70,310 พฤษภาคม -มิถุนายน 2561
ดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม
288,200 พฤษภาคม – กันยายน2561
ปนน้ําใจใหนอง (พัฒนาเด็กดอยโอกาส)
90,000 พฤษภาคม –กันยายน 2561
รวมยุทธศาสตรที่ 4
899,760
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ศูนย ITE /อครัญญ/
ดลเหลาะ
กลุมแผน/การะตี/ขวัญสุดา

การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสูการปฏิบัติ
150,000 18 ธันวาคม 25860 –
ที่เปนเลิศ
30 กันยายน 2561
โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหาร
200,000 มิถุนายน - กันยายน 2561
จัดการขยะ
รวมยุทธศาสตรที่ 5
350,000
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม

กลุมนิเทศฯ/ศน.อรวรรณ

โครงการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูการปฏิบัติ ระดับเขตพื้นทีแ่ ละ
สถานศึกษา
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและ
กลั่นกรองโครงการเขาแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 การประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
1.3 การประชุมติดตามประเมินผล และรายงาน
ผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2561 รายไตรมาส
1.4 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ ตามแผนการ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ 2561
1.5 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามแผนบูรณาการ การพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ 2561
(งบ สพก.จชต./งบ ศปบ.จชต.)

กลุมนโยบายและแผน

146,500

กลุมนิเทศฯ/ศน.จิราวรรณ
สงเสริมฯ/กัลยา

กลุมสงเสริมฯ/วัฒนา/
นูรฮายาตี

25,900

พฤศจิกายน 2560 –
มกราคม 2561

30,000

มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 ผอ.พัชรียา/อังคณา/รอฮานี

9,500

มกราคม/มีนาคม/
มิถุนายน /กันยายน 2561

ผอ.พัชรียา/อังคณา/รอฮานี

ผอ.พัชรียา/สุกัญญา /
ภาคภูมิ

39,500

พฤษภาคม –กันยายน 2561 ภาคภูมิ /รอฮานี

12,000

มีนาคม /มิถุนายน. /
กันยายน. 2561
รอบ 6 /9 /12 เดือน

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ภาคภูมิ/รอฮานี

๕๐

ที่

ยุทธศาสตร /โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

กลุม/ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

2

3

4
5

1.6 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและและ
สถานศึกษา ตามนโยบายและยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสูองคกรแหงคุณภาพ ประจําป 2561
2.1 การประชุมประจําเดือนและพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ประจําป 2561
2.3 การประเมินสํานักงานตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561
2.4 การประชุมจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561
2.5 การสรางการรับรู และความเขาใจ สพป.
ยะลา เขต 1 ป 2561
2.5.1 การจัดทําสกรุปกิจกรรมขาว
เผยแพรทางสถานีโทรทัศน “สิ่งที่ดีที่สุด”
2.5.2 การจัดทํารายการขาวเผยแพรทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียง
2.6 การจัดงานวันสําคัญ ประจําป 2561
2.6.1 วันคลายวันสถาปนาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป 2561
3.1 กิจกรรมการคัดเลือกครูตนแบบจัด
ประสบการณการเรียนรู
3.2 กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต
3.3 กิจกรรมงานวันครู - รําลึกพระคุณ
บูรพาจารย และมอบรางวัลครูตนแบบ
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รางวัล "เพชรเสมา ยะลา เขต 1
" ประจําป 2561
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติมุทิตาจิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ
"วันเวลาที่พากเพียร สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ"
ประจําป 2561

29,600

มีนาคม /มิถุนายน. /
กันยายน. 2561
รอบ 6 /9 /12 เดือน

1,445,000

ผอ.พัชรียา/สุกัญญา /
ภาคภูมิ
กลุมอํานวยการ

705,500 พฤศจิกายน 2560 –
กันยายน 2561
534,000 4 กันยายน .2561

ผอ.วรรณี /อรอนงค
วัลลภา

37,000

พฤษภาคม –กันยายน 2561 วัลลภา

17,000

พฤษภาคม –กันยายน 2561 วัลลภา/อรอนงค
มกราคม –กันยายน 2561

กุลธิดา

75,000
35,000
41,500
41,500 7 กรกฎาคม 2561

จันทรัช

209,800
208,000 พฤศจิกายน 2650 –
16 มกราคม 2561
1,800 9 มกราคม 2561
- 16 มกราคม 2561

กลุมอํานวยการ
กลุมบุคคล /นิกร

163,800 มีนาคม – กันยายน 2561

กลุมบุคคล/สุมาลี

120,000 กันยายน 2561

กลุมบุคคล/สุมาลี

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

วัลลภา/อรอนงค
วัลลภา/อรอนงค/นิกร

๕๑

ที่

ยุทธศาสตร /โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

กลุม/ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษา
6

โครงการวิจัย "การใชระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา"
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
เครือขายการนิเทศแบบมีสวนรวม
8 โครงการประกวดภูมิทัศน บรรยากาศ และ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา
9 โครงการประกวด OBEC AWARDS ครั้งที่ 7
10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และพัสดุสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2561
10.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
เจาหนาที่การเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน
10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําบัญชี
ตามระบบควบคุมการเงินหนวยงานยอย
10.3 การพัฒนาบุคลากรดานการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา
รวมยุทธศาสตรที่ 6
รวมงบประมาณ 40 โครงการหลัก

67,000 มกราคม – สิงหาคม 2561
351,000 ธันวาคม 2560 – กันยายน
2561
100,000 มิถุนายน – กันยายน 2561
100,000 กุมภาพันธ – มีนาคม 2561
373,000
200,000 มิถุนายน– กันยายน 2561
113,000 มิถุนายน– กันยายน 2561
60,000

มิถุนายน– กันยายน 2561

กลุมนิเทศฯ/ศน.อรวรรณ
กลุมนิเทศฯ/ผอ.พรรณี
กลุมสงเสริมฯ/เพ็ญศรี/
ศุภมาศ
กลุมบุคคล/สุมาลี
กลุมการเงิน/แผน /ตสน.
ผอ.วรรณฤดี/วนิษฐา/
วิลาวัณย
ผอ.อรเพ็ญ / สมประสงค
สุนันทา / ระวิวรรณ

3,076,100
11,000,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๕๒

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๕๓

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่
ที่
ที่
ที่

๑
1
๖
1

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เสริมสรางความภาคภูมใิ จ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ฯ และการอยูรว มกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
๑เพื่อใหลูกเสือมีความรู รอยละ 100
ความเขาใจและทักษะ
ของสถานศึกษา
เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน ปลูกฝงและ
๘ ประการ
เสริมสรางวิถี
๒. เพือ่ พัฒนานายหมู
ประชาธิปไตย
ลูกเสือ ใหมคี วามรู ความ ความสามัคคี
เขาใจและสามารถปฎิบตั ิ สมานฉันท สันติ
หนาทีเ่ ปนนายหมู
วิธี ตอตานการ
ลูกเสือไดอยางมี
ทุจริตคอรัปชั่น
ประสิทธิภาพ
๓. เพือ่ ใหนายหมูลูกเสือ
มีทักษะในการเปนผูนํา
การอยูค ายพักแรมและ
เปนตัวอยางที่ดแี กสมาชิก
ในกองลูกเสือของตน
วัตถุประสงค

กิจกรรม
1. การอบรมนายหมูลูกเสือและ
2. การอบรมลูกเสือคุณธรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

- ลู ก เสื อ แบะ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ลูกเสื อในสั งกัด
3. การอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ทุ กโรง จํา นวน
สํารอง ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.)
๑๑๑ โรง ๆ ละ
๑ คน
4. การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางลูกเสือ ใช เ วลาในการ
4.1 พิธถี วายราชสดุดี เนื่องในวัน
ฝกอบรม
มหาธีรราชเจา
๓ คืน ๔ วัน
4.2 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแหงชาติ

วันที่ ๒๑ – ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๑
๒๕ –๒๘ เมษายน
๒๕๖๑
ณ คายลูกเสือ
ชั่วคราว
หองประชุม ๒
สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
จังหวัดยะลา

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
๑๖๙,๗๕๐.๑๖๙,๗๕๐.- กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
นางวัฒนา ทิพยภักดี
๑๕๖,๓๓๐.๑๕๖,๓๓๐.- น.ส.ทิพยยามาศ
รอดประดิษฐ
10,750.-

10,750.-

70,850.-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

70,850.-

๕๔

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่
ที่
ที่
ที่

๑
1
๖
1

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เสริมสรางความภาคภูมใิ จ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ฯ และการอยูรว มกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ (ตอ)

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
4. เพือ่ เปนการเผยแพร รอยละ 100 ของ
กิจการลูกเสือของ
ผูเรียน มีคุณธรรม
สํานักงานเขตพืน้ ที่
จริยธรรม คุณลักษณะ
การศึกษา
อันพึงประสงคตาม
5. เพือ่ ใหลกู เสือเห็น
หลักสูตร และคานิยม
คุณคาของตนเองและผูอื่น หลักของคนไทย 12
มีพฤติกรรมในการ
ประการ
สรางสรรคและดํารงชีวติ
อยูในสังกัดไดอยางมี
ความสุข
วัตถุประสงค

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางวัฒนา ทิพยภักดี
น.ส.ทิพยยามาศ
รอดประดิษฐ

รวมเงินทั้งสิ้น 407,680-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

407,680.-

๕๕

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร

ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ

ที่ 1 เสริมสรางความภาคภูมใิ จ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ฯ และการอยูรว มกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่ ๖ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่ 2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑

โครงการ

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
มี ค วามรั ก ชาติ ศาสน กษั ต ริ ย
และกา รปกค รอง ใน ระบอ บ
ประชาธิปไตย
๒.. เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ ด็ กและ
เยาวชน มีระเบียบวินัย รูหนาที่ มี
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและ
สังคม มีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันดีของชาติ
๓. เพื่อให เด็ กและเยาวชนได เข า
ร ว มกิ จ กรรม มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร า งสรรค กล า แสดงออกซึ่ ง
ความสามารถในดา นต าง ๆ อัน
จะช ว ยให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น และ
ภาคภูมิใจในตนเอง

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)

รอยละ 100 ของผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะ อันพึง
ประสงคตามหลักสูตร
และคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ

กิจกรรม

เปาหมาย

เด็กและเยาวชน
๑) กิจกรรมวาดภาพ
จํานวน
ระบายสี
๒) กิจกรรมตอบปญหา ๑๐,๐๐๐ คน
๓) กิจกรรมขนมไทย...
อะไรเอย
๔) การเขารวมงาน
“รักนี้ใหหนูสูเด็กพิเศษ”

ระยะเวลา/
สถานที่
วันที่ ๑๑
มกราคม
๒๕๖๑ และ
วันที่ ๑๓
มกราคม
๒๕๖๑
ณ องคการ
บริหารสวน
จังหวัดยะลา
และ ณ บริเวณ
สนามโรงพิธี
ชางเผือก
เทศบาลนคร
ยะลา

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

ผูรับผิดชอบ

๒๕,๓๐๐.-

-

๒๕,๓๐๐.- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางวัฒนา ทิพยภักดี
น.ส.นูรฮายาตี ยูโซะ

รวมเงินทั้งสิ้น ๒๕,๓๐๐.-

-

๒๕,๓๐๐.-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๕๖

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่ ๖ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่ 3 โครงการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2561

ตัวชี้วดั
(ตามยุทธศาสตร)
๑เพื่อใหครู และบุคลากร รอยละ100ของ
ทางการศึกษาทราบถึงการ ครูและบุคลากร
รักษาความปลอดภัยของ ทางการศึกษา
หนวยกําลัง ขณะเดินทาง ปฏิบตั ิตาม
ไป–กลับ และชวงปฏิบัติ มาตรการรักษา
งานที่โรงเรียน
ความปลอดภัย
๒ เพื่อใหครู และบุคลากร อยางเครงครัด
ทางการศึกษา ทราบถึง
แนวปฏิบตั ิ หากเกิด
เหตุการณจากผูกอเหตุ
รุนแรง
๓เพื่อใหครู และบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความสัมพันธอันดีกับ
หนวยกําลังที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

กิจกรรม
จัดประชุมมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
กอนเปดภาคเรียน
ปการศึกษา ๒๕๖๑

เปาหมาย
๑ผูอํานวยการ
โรงเรียนในสังกัด
๑๑๑ โรง
๒หนวยกําลัง ๓
ฝาย (ทหาร ,
ตํารวจ และ
ปกครอง) ๓๙ คน

ระยะเวลา
สถานที่
พฤษภาคม 2561

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
55,๐๐๐
55,๐๐๐

โรงแรมยะลา
แกรนดพาเลซ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 55,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ
นายธนันตทัศน มุขวัฒน

55,๐๐๐

๕๗

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่ ๖ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่ 4 โครงการสานสัมพันธบุคลากรอิสลามศึกษาและศึกษาดูงานสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
1เพื่อใหผูเขารวมโครงการมี รอยละ 80 ของ
สถานศึกษาในเขต
ความศรัทธาในวิชาชีพครู
พื้นที่พิเศษ มีการ
2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการ พัฒนาการจัด
ได รั บ ฟ ง บรรยายจากครู การศึกษาตามบริบท
ของพื้นที่
ตนแบบ ครูมืออาชีพ
วัตถุประสงค

๓ เ พื่ อ ใ ห บุ ค ล า ก ร ค รู มี
พั ฒ นาการตามศั ก ยภาพ
ครบทุกดานอยางเหมาะสม

กิจกรรม

เปาหมาย

- แตงตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
- ประชุมคณะทํางาน
และวิทยากร
- ดําเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุป
และรายงานผลการ
ดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
1 บุคลากร อิสลามศึกษาที่เขา
รวมโครงการ จํานวน ๗๐คน
เชิงคุณภาพ
1 บุคลากรอิสลามศึกษา มี
ความสัมพันธ และความเขาใจอัน
ดีระหวางกัน
๒ บุคลากรอิสลามศึกษา ไดรับ
การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
3 บุคลากรอิสลามศึกษา และ
ผูสอนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา)สามารถ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครบทุก
ดานอยางเหมาะสม

ระยะเวลา/
สถานที่
13 - 15
กรกฎาคม
๒๕๖๑

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๒๕๐,000
- ๒๕0,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 250,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
ศูนยอิสลามศีกษา
นายมะหามะเพาซี แซการี

- 250,000

๕๘

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 1
ที่ 3
ที่ ๖
ที่ 5

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชวี ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
๑. เพื่อสงเสริมใหเด็กและ รอยละของผูเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
เยาวชน มีคุณธรรม
ตามคานิยมหลักของ
จริยธรรมและสามารถ
คนไทย ๑๒ ประการ
ดําเนินชีวติ ไดอยางมี
สอดคลองตามชวงวัย
ความสุข
2.เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ใหเด็กและเยาวชน มี
ทัศนคติทดี่ ี เกิดทักษะใน
การเรียนรูอยางมีความสุข
และพัฒนาศักยภาพให
เกิดประโยชนสูงสุด
๓. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ใหเด็กและเยาวชน ใช
ชีวิตในสังคมอยางมี
ความสุข
วัตถุประสงค

กิจกรรม

เปาหมาย

- แตงตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
- ประชุมคณะทํางาน
และวิทยากร
- ดําเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุป และ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
-เด็กและเยาวชน ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทีเ่ ปดสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเขม จํานวน 50 คน
- ครูอิสลามศึกษา จํานวน ๕ คน
เชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชน ตัง้ แตระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถแกปญหาชีวติ
โดยการนําคุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดทักษะใน
การอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข

ระยะเวลา/
สถานที่
กรกฎาคม
๒๕๖๑

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
150,000
150,000

ผูรับผิดชอบ
ศูนยอิสลามศึกษา
นางสาวสารีปะโตะแว

150,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

150,000

๕๙

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 1
ที่ 1
ที่ ๖
ที่ 6

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี
ทองถิ่น
2. เพื่อสนับสนุนผูบริหาร
คณะครู ชุมชน ใหไดละ
ศีลอดรวมกัน
3. เพื่อเพิ่มพูนความรูด าน
ศาสนา และหลักปฏิบตั ิที่
ถูกตองในชวงเดือน
รอมฎอน

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เสริมสรางความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ฯ และการอยูรว มกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการรอมฎอนสัมพันธ ฮ.ศ. ๑๔๓๙ ปการศึกษา 2561

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผานการ
ประเมินตามมาตรฐาน
ในระดับดีเยีย่ ม

ระยะเวลา/
สถานที่
1. ใหความรูด านศาสนา และ
ผูบริหาร ครู
พฤษภาคมหลักปฏิบตั ิที่ถูกตองในเดือน
บุคลากรทางการ มิถุนายน 2561
รอมฎอนใหกับผูเขารวมงาน
ศึกษาและหัวหนา ณ สพป.ยล.1
2. ละศิลอดรวมกัน
สวนราชการใน
3. มอบทุนใหนักเรียนเด็กยากจน จังหวัดยะลา
ซึ่งเครือขายเปนผูคดั เลือกมา
จํานวน 240 คน
กิจกรรม

เปาหมาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
60,360
- 60,360

ผูรับผิดชอบ
ศูนยอิสลามศึกษา
นายพีระพงษ ลาเตะ

60,360

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- 60,360

๖๐

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร ที่ ๒
พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๖๑

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู
ที่ 1 โครงการรวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐

วัตถุประสงค
๑. เพื่อส งเสริม สนับสนุน ให
นั ก เรี ย นได แสดงออกถึ ง
ความสามารถและสุนทรียภาพ
ด านดนตรี-นาฏศิ ลป ศิ ลปะ
วั ฒนธรรม ทั กษะชีวิ ต และ
ทั ก ษะด า นวิ ช าชี พ ในเวที
ระดับภูมิภาค
๒. เพื่ อให มี การแลกเปลี่ ยน
เรียนรูและนําเสนอผลงานของ
นั กเรี ย น ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึ กษาในสั ง กั ด ให
ปรากฏแกสาธารณชน
๓. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของผู บ ริ หาร ครู บุ ค ลากร
ทางการศึ กษา และผู มี ส ว น
เกี่ยวของในการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
นักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ไดเขาแขงขัน
ทักษะ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคใต
ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา
๒๕๖๐ และไดรับ
เหรียญรางวัลจากการ
แขงขันไมนอยกวารอย
ละ ๗๕

กิจกรรม

เปาหมาย

๑.สงนักเรียนและครูผูสอน
เขารวมกิจกรรมการแขงขัน
ทักษะในกลุมสาระ การ
เรียนรูที่กําหนดทุกระดับชั้น
รวม ๑๕๕ กิจกรรม
๒.รวมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเดนของเขต
พื้นที่การศึกษา
๓. จัดบุคลากรผูเกีย่ วของไป
รวมกิจกรรมและ
ประสานงานระหวางการ
แขงขันทักษะ
๔. สรุปผลการเขารวม
กิจกรรม

๑. นักเรียน ๔๕๖ คน
ครู ๒๖๗ คน
รวม ๗๒๓ คน

ระยะเวลา/
สถานที่
๑๘ –๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ จังหวัด
สุราษฎรธานี

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
- 807,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัด
807,๐๐๐
การศึกษา
นางศุภมาศ อาลี

๒. ครูและนักเรียน
จํานวน ๑๒ คน
๓. ผูบริหาร/
ผูเกี่ยวของ จํานวน
๑๐ คน
๔. เอกสารสรุปผล ๑๕
เลม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๘07,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

-

๘07,๐๐๐

๖๒

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู
ที่ 2 โครงการรวมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา ๒๕๖๐

วัตถุประสงค
๑. เพื่อส งเสริม สนับสนุน ให
นักเรียน และโรงเรียนที่ไดรับ
รางวั ลเหรี ยญทองระดั บภาค
อันดับที่ 1 – อันดับที่ 3 เปน
ตั วแทนเข ารวมกิ จกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 67

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
นักเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษายะลา
เขต ๑ ไดเขาแขงขัน
ทักษะ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๗ ปการศึกษา
๒๕๖๐ และไดรับ
เหรียญรางวัลจากการ
แขงขันไมนอยกวา
รอยละ ๗๕

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

๑.สงนักเรียนที่เปน
ตัวแทนระดับภาคของ
เขตพื้นที่การ ศึกษา
อันดับ 1 – อันดับ3
และครูผูสอนเขารวม
กิจกรรมระดับชาติ
๒.รวมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเดนของเขต
พื้นที่การศึกษา

๑. นักเรียนที่ไดรับ
รางวัลเหรียญทองจาก
การแขงขันงานศิลป
หัตกรรม ภาคใต ครั้งที่
67 เปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขัน
2. ครูผูสอน/ครูผู
ควบคุมนักเรียน

๑1–13 กุมภาพันธ
๒๕๖๐ ณ ศูนยการ
ประชุมธรรมศาสตร
รังสิต จังหวัดนนทบุรี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
273,๐๐๐
- 273,๐๐๐ กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
นางศุภมาศ อาลี

273,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

-

273,๐๐๐

๖๓

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู
ที่ 3 โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
1 เพื่อพัฒนารูปแบบ 1. คาเฉลีย่ รอยละของ
ในการพัฒนาความ
ผูเรียนชั้นประถมศึกษา
สามารถพื้นฐานของ ปที่ ๓ ของการสอบการ
นักเรียน ชั้นประถม
ประเมินคุณภาพ
ศึกษาปที่ ๓
การศึกษาระดับชาติ
ปการศึกษา ๒๕๖๐
(NT) เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
2 เพื่อนิเทศติดตามผล รอยละ ๓
การพัฒนาความ
๒.ผูเรียนชั้ประถมศึกษา
สามารถพื้นฐานของ ปที่ ๓ มีผลการสอบ
นักเรียน ชั้นประถม
คะแนนความสามารถ
ศึกษาปที่ ๓
พื้นฐานระดับชาติ (NT)
ปการศึกษา ๒๕๖๐
ดานภาษา ดานคํานวณ
และเหตุผล มากกวา
รอยละ ๕๐ ขึ้นไป มี
จํานวนเพิ่มขึ้นจากป
การศึกษาทีผ่ านมา
วัตถุประสงค

กิจกรรม
๑. จัดสอบเพื่อเตรียมความ
พรอมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (PRE NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐
๒. จัดเก็บผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ
(PRE NT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา
๒๕๖๐
๓. จัดเก็บและประมวลผลการ
พัฒนาความสามารถพื้นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๓ ๓ ดาน ไดแกความ
สามารถดานภาษา
ดานคํานวณ ดานเหตุผล

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
20 พฤศจิกายน
๒๕๖๐ - ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑

1 เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงพัฒนาความ
สามารถพื้นฐานของ
ณ หองประชุม
นักเรียน ชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา สพป.ยล.๑
๒๕๖๐ ทั้ง ๓ ดาน ไดแก
ความสามารถดานภาษา
ดานคํานวณ ดานเหตุผล
1.2 โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงไดรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
ความสามารถพื้นฐาน
ของนักเรียน ชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา
๒๕๖๐

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑๓๙,๕๘๐
๑๓๙,๕๘๐ กลุมนิเทศ ติดตามฯ
นาง อุษณีย ยาโกะ

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๖๔

โครงการ
วัตถุประสงค

ที่ 3 โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ (ตอ)
ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)

ระยะเวลา/
สถานที่

กิจกรรม

เปาหมาย

๔. ประชุมการใชแนวทางเตรียม
ความพรอมวัดความสามารถ
พื้นฐานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (NT) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถ
ดานภาษา คํานวณและเหตุผล
๕. นิเทศ ติดตามการพัฒนา
ความสามารถพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
๓ดาน ไดแก ความสามารถดาน
ภาษา ดานคํานวณ ดานเหตุผล
๖. จัดทําเอกสารรายงานการวิจยั
การใชแนวทางเตรียมความพรอม
วัดความ สามารถพื้นฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (NT) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิแ์ ละพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาความสามารถดานภาษา
คํานวณและเหตุผล ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เพื่อ
เผยแพรใหกับโรงเรียน ๑๑๑ โรง

1 เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
พัฒนาความสามารถพื้นฐานของ
นักเรียน ชั้นประถม ศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ทัง้ ๓ ดาน
และไดรับการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลความสามารถพื้นฐาน
ของนักเรียน
2 เชิงคุณภาพ
๒.๑ นักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดรับ
การพัฒนาความสามารถพื้นฐาน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ ๓
๒.๒ ครูผูสอนไดรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนรูในการพัฒนาความสามารถ
พื้นฐานของผูเ รียน ชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับดีขึ้นไป

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๙,๕๘๐
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ

- ๑๓๙,๕๘๐

๖๕

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ
วัตถุประสงค

ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู
ที่ 4 โครงการพัฒนาการอานเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 4

ตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร
๑) เพื่อนิเทศติดตามการ
1.รอยละ100 ของ
จัดการเรียนการสอนพัฒนา ผูเรียนมีทักษะการ
ทักษะการอานเขียนภาษาไทย อานการเขียนผาน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 เกณฑตามชวงวัย
๒) เพื่อจัดทําคูมือพัฒนาทักษะ -ผูเรียนชั้นประถม
การอานการเขียนภาษาไทย ศึกษาปที่1 อานออก
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4
เขียนได
3) เพื่อเปนแนวทางในการนิเทศ -ผูเรียนชั้นประถม
ติดตาม และประเมินผลการจัด ศึกษาปที่ 2-4
การศึกษา
อานคลองเขียนคลอง
-ผูเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1-3 อาน
รูเรื่อง สื่อสารได

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา /
งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
ธันวาคม 2560
1,950
ศึกษานิทเศก
1.ประชุมคณะกรรมการ
1,950 กลุมนิเทศ ติดตามฯ
ณ หองประชุม
ดําเนินงานการอานออกเขียนได 2 คน และ
นางกชกร แทนรัตน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่๑ ตัวแทนครูผสู อน สพป.ยล.1
อานคลองเขียนคลองระดับชั้น ภาษาไทยชั้น
ป. 1-4 จากศูนย
ประถมศึกษาปที่ 2-4
2.จัดทําคูมือพัฒนาทักษะการ เครือขายละ 1 มกราคม 2561 28,000
- 28,000
อานการเขียนนักเรียนชั้น ป. 1 คน รวมจํานวน ณ สพป.ยล. 1
และคูมือพัฒนาทักษะการอาน 13 คน
คลอง เขียนคลองนักเรียนชั้น
ป.2-4
3.ประชุมตัวแทนครูผสู อน
ครูผูสอน
- 16,250
มกราคม 2561
16,250
ภาษาไทยชั้น ป.1-4 โรงเรียน ภาษาไทยชั้น
ณ สพป.ยล. 1
ละ 1 คน เพื่อสรางความรู
ประถมศึกษาปที่
ความเขาใจในการใชคูมือพัฒนา 1-4 โรงเรียน
ทักษะการอานการเขียน
ละ 1 คน
นักเรียนชั้น ป.1 และคูมือ
จํานวน 111
พัฒนาทักษะการอานคลอง
คน
เขียนคลองนักเรียนชั้น ป.1-4
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๖๖

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ
วัตถุประสงค

ที่ 4 โครงการพัฒนาการอานเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 4 (ตอ)
ตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร

กิจกรรม

เปาหมาย

4. จัดพิมพ ถายเอกสาร เขาเลม โรงเรียน111
โรง
สรุปรายงานผลการสอบการ
อานเขียนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-4 ภาค
เรียนที่ ๒ / ๒๕๖๐
5. จัดสรรงบประมาณใหศูนย ศูนยเครือขาย
เครือขายจัด Symposium
13 ศูนยเครือขาย ๆ ละ
5,000 บาท
6. คาวัสดุ อุปกรณ ถายเอกสาร
สรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการ
รวมเงินทั้งสิ้น

ระยะเวลา /
สถานที่
เมษายน 2561
ณ สพป.ยล.1

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
19,500
- 19,500 กลุมนิเทศ ติดตามฯ
นางกชกร แทนรัตน

สิงหาคม 2561
ณ สพป.ยล. 1

65,000

-

65,000

ตุลาคม 2561
ณ สพป.ยล. 1

4,500

-

4,500

137,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- 137,000

๖๗

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ
วัตถุประสงค
๑ เพื่อสรางความเขาใจแก
ผูบริหารและครูเกี่ยวกับ
การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ใหสามารถจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะการคิดและ
สรางสรรคนวัตกรรม
๔ เพื่อจัดสรรงบประมาณ
สําหรับซื้อสื่อการเรียนรูสะ
เต็มศึกษาในโรงเรียนนํา
รองสะเต็มศึกษา

ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู
ที่ 5 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในโรงเรียนนํารองสะเต็ม
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/ รับจัดสรร เงินนอก
ตัวชี้วัด
รวม
กิจกรรม
เปาหมาย
สถานที่
(ตามยุทธศาสตร)
๑. รอยละ ๘๐ ของผูบ ริหารและครู
ที่ไดรับการพัฒนามีความรูค วาม
เขาใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
๓. รอยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ไดรบั การพัฒนา
ทักษะการคิดและทักษะการสราง
นวัตกรรม
๔. รอยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีสื่อ
การสอนสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ

๑. ประชุมคณะทํางาน
๒. จัดสรรงบประมาณซื้อสื่อ
การสอนสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียนนํารองสะเต็มศึกษา
๓. จัดคายสะเต็มศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนสูไทยแลนด ๔.๐
๔. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูสะเต็มศึกษาที่
สอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน
๕. นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียน
๔. ประชุมติดตามผลการ
จัดการเรียนรู

พฤศจิกาย ๔๐๔,๓๐๐
น ๒๕๖๐ –
กันยายน
๒๕๖๑

- ๔๐๔,๓๐๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๔,๓๐๐

- ๔๐๔,๓๐๐

๑ ผูบริหาร
โรงเรียนเขารวม
โครงการจํานวน
๒๐ คน
๒ ครูผูสอนใน
โรงเรียนเขารวม
โครงการ ๘๐ คน
๓. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่
๖ และชั้น
มัธยมศึกษา
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ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
น.ส.ซารินดา บิณวาฮับ
นายอาฟฟาน เจะเตะ
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สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู
ที่ 6 โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานสูการพัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร ( อานเขาใจ ) องค ๔
การศึกษาและหัวใจนักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ ตามรอยการทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
1. เพื่อสงเสริม
รอยละ 100 ของ
สนับสนุนใหโรงเรียน สถานศึกษาสนับสนุน
ดําเนินงานโครงการ
การใชหองสมุดและ
หองสมุดมีชีวิตเพื่อ
แหลงเรียนรูภายใน
พัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษา ในการ
นิสัยรักการอานสูการ จัดการเรียนรูทงั้ ใน
พัฒนาการอานการ
หองเรียนและนอก
เขียนเพื่อการสื่อสาร ( หองเรียน เพื่อให
อานเขาใจ )รวมทัง้
ผูเรียนไดเรียนรูอยาง
สรางนักเรียนตนแบบ เต็มศักยภาพ
รักการอาน
วัตถุประสงค

กิจกรรม

เปาหมาย

เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาสภาพ
โรงเรียนในสังกัด
ปญหา จัดทําแผนการ
111 โรง
ดําเนินงานกําหนดตัวชี้วดั
ความสําเร็จ
๑.๑ แตงตัง้ คณะกรรมการ
ประเมินโรงเรียน เพื่อจัดกลุม
โรงเรียนทีด่ ําเนินโครงการฯ
ไดแก กลุมดีมาก ดี พอใช
และปรับปรุง
๑.๒ โรงเรียนประเมินตนเอง
วาอยูในกลุมใด
๑.๓ โรงเรียนจัดทําแผน
ดําเนินงานโครงการฯตาม
ขอมูลที่ประเมินตนเอง

ระยะเวลา/สถานที่
๒๐ – ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
๓๘๙,๕๗๐
- ๓๘๙,๕๗๐

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
นางโซเฟย คลานุรักษ

ณ สพป.ยล.๑
และศูนยเครือขาย
13 ศูนย

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๖๙

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ

ที่ 6 โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานสูการพัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร ( อานเขาใจ ) องค ๔
การศึกษาและหัวใจนักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ ตามรอยการทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตอ)
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
เปาหมาย
วัตถุประสงค
สถานที่
(ตามยุทธศาสตร)
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
๒. เพื่อสงเสริม ยกยอง
ธันวาคม ๒๕๖๑
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
กิจกรรมที่ ๒ สรรหาจิตอาสา เชิงคุณภาพ
เชิดชู นักเรียน ครู
พัฒนาชุมชนสูการสงเสริมนิสัย 1. Best Practice
ประเภทที่ ๑
ผูบริหารโรงเรียนที่
ณ สพป.ยล.๑
นางโซเฟย คลานุรักษ
รักการอานอยางยัง่ ยืน
หองสมุดมีชีวิตดีเดน
พัฒนาการดําเนินงาน
ศูนยเครือขาย
๒.๑ ประธานศูนยเครือขาย
โครงการหองสมุดมีชีวติ
สรรหาโรงเรียนที่สมัครใจเขา ศูนยเครือ ขายละ ๑
เพื่อพัฒนาและสงเสริม
รวมกิจกรรม หองสมุดจิตอาสา แหง
นิสัยรักการอานสูการ
ในชุมชน ในวันเสาร – อาทิตย 2. Best Practice
ประเภทที่ ๒
พัฒนาการอานการเขียน
โดยใชกลองวงจรปดควบคุม
หองสมุดจิตอาสา
เพื่อการสื่อสาร ( อาน
การดํ
า
เนิ
น
งานกิ
จ
กรรม
ศูนยเครือขาย
เขาใจ ) โดยการ
ระดั
บ
ศู
น
ย
เ
ครื
อ
ข
า
ย
ละ ๑ แหง
ประกวดหองสมุดมีชีวติ
๒.๒
คณะกรรมการระดั
บ
เขต
3. Best Practice
ระดับศูนยเครือขายและ
พื้นที่ คัดเลือก Best Practice ประเภทที่ ๓
เขตพื้นที่
ประเภท ๒ ระดับเขตพื้นที่
ทอดผาปาหนังสือ
3.เพื่อยกระดับคุ ณภาพ
สําหรับชุมชนพุทธ
ผูเรียนด านการอานการ
เขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สาร
และจิบน้ําชาเพื่อโลก
(อานเขาใจ ของนักเรียน
ของการเรียนรูของ
โรงเรียนในสังกัด
นักเรียนสําหรับ
ชุมชนมุสลิม
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๗๐

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ

ที่ 6 โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานสูการพัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร ( อานเขาใจ ) องค ๔
การศึกษาและหัวใจนักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ ตามรอยการทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตอ)
งบประมาณดําเนินการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
เปาหมาย
(ตามยุทธศาสตร)
สถานที่
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
กิจกรรมที่ ๓ สรางความตระหนัก 4. ดอะสตารยอด
4. เพื่อสรางเสริมความ
ธันวาคม ๒๕๖๑
นักอานรางวัลผาน
เขมแข็งของศูนย
สูภาคปฏิบตั ิ
เกณฑการคัดเลือก
นางโซเฟย คลานุรักษ
เครือขาย ๑๓ ศูนยใน
๓.๑ โรงเรียนทุกโรงปรับปรุง
ณ สพป.ยล.๑
สงเสริมนิสยั รักการอาน
หองสมุดสูการพัฒนาหองสมุดมี ในระดับดีมาก
ศูนยเครือขาย
(คะแนน
๘๐–๑๐๐)
สูการพัฒนาการอานการ
ชีวิตเพื่อสงเสริมนิสยั รักการอาน
เขียนเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาการอานการเขียนเพื่อการ 5. ไดกลุมเครือขายครู
บรรณารักษออนไล
และเปนเวทีแลกเปลีย่ น
สื่อสาร (อานเขาใจ)
6.นักเรียนมีผล
เรียนรูสําหรับครูและ
๓.๒ ประธานศูนยเครือขาย
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียน ผูปกครอง
คัดเลือก Best Practice
กลุมสาระการเรียนรู
กรรมการสถานศึกษา
ประเภท ๓ ระดับศูนยเครือขาย ภาษาไทยสูงขึ้น
ตลอดจนชุมชน
๓.๓ คณะกรรมการระดับเขต
7.สํานักงานเขตพื้นที่
5. เพื่อสรางเครือขาย
พื้นที่ คัดเลือก Best Practice
มีโรงเรียนที่จัด
ออนไลน สําหรับครู
ประเภท ๓ ระดับเขตพื้นที่
กิจกรรมหองสมุดมี
บรรณารักษในการ
ชีวิตดีเดน ศูนย
เครือขายละ ๑ โรง
แลกเปลีย่ นเรียนรูและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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๗๑

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ

ที่ 6 โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานสูการพัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร ( อานเขาใจ ) องค ๔
การศึกษาและหัวใจนักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ ตามรอยการทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตอ)
งบประมาณดําเนินการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เปาหมาย
ระยะเวลา/สถานที่
ผูรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
(ตามยุทธศาสตร)
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
กิจกรรมที่ ๔ เผยแพร เชิดชู
6.เพื่อสรางความ
ครั้งที่ ๑ ภายใน
ตระหนักแกชุมชนในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู ประกาศเกียรติคุณ
๑ – ๓๑ มกราคม
นางโซเฟย คลานุรักษ
มีสวนรวมในการจัด
๔.๑ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
๒๕๖๑
การศึกษาสูการพัฒนา
โรงเรียนกลุมเปาหมาย นําเสนอ
ครั้งที่ ๒ ภายใน
นักเรียนอยางยัง่ ยืน
ผลงาน ( Symposium ) แสดง
๑ – ๓๐ กันยายน
ความสามารถของนักเรียนดานการ
๒๕๖๑
สงเสริมนิสยั รักการอานจากการ
ประเมินในกิจกรรมที่ ๑ ที่เปน Best
Practice ประเภท ๑
๔.๒ รวบรวม Best Practice
การดําเนินงานโครงการฯ ทั้ง ๓
ประเภท เผยแพรสูเครือขายการ
พัฒนาผานเว็บไซต สพป.ยล.๑
๔.๓ มอบใบประกาศเกียรติคุณ/
เกียรติบตั ร

กิจกรรมที่ ๕ นิเทศ ติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๗๒

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ

วัตถุประสงค

ที่ 6 โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานสูการพัฒนาการอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร ( อานเขาใจ ) องค ๔
การศึกษาและหัวใจนักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ ตามรอยการทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตอ)
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
เปาหมาย
สถานที่
(ตามยุทธศาสตร)
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาหองสมุด
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
ตลอดป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปน
งบประมาณ
หองสมุดมีชีวิต
นางโซเฟย คลานุรักษ
2561
๖.๑ จัดบรรยากาศทางกายภาพให
นาสนใจ และใหดูมีชีวิต
๖.๒ จัดกิจกรรมจิบน้ําชาเสวนา
ประสาคนรักการอาน
๖.๓ จัดกิจกรรมหนังสือเลมโปรดคน
ดัง สพป.ยล.๑
กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาศึกษานิเทศก/
ผูรับผิดชอบ (ตามที่ สพฐ./
หนวยงานอื่นจัดขึ้น)

นางกุมารี หนูกุง

8. . สรุปรายงานผลการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๓๘๙,๕๗๐

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- ๓๘๙,๕๗๐

๗๓

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ที่ 7 โครงการสรางความเขมแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
1) เพื่อใหครูผสู อนปฐมวัยมีความรู 1 รอยละ 100 ของ
สถานศึกษานําหลักสูตร
ความเขาใจการจัดทําหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
สถานศึกษา และสามารถจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ 2560 ไปสูการปฏิบตั ิ
อยางมีประสิทธิภาพ
บริบทของโรงเรียน
2.รอยละ 100 ของ
2) เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตร
ผูเรียนระดับกอน
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่
ประถมศึกษา มีพฒ
ั นาการ
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ทางดานรางกาย อารมณ
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3) เพื่อใหครูผสู อนปฐมวัยสามารถ จิตใจ สังคม สติปญญา
และมีความพรอมเขาสูการ
นําหลักสูตรสถานศึกษาลงสูการ
เรียนในระดับที่สูงขึ้น
ปฏิบตั ิในชั้นเรียนไดอยางถูกตอง
3. รอยละ 100 ของเด็ก
และสามารถพัฒนาผูเ รียนไดตาม
ปฐมวัยมีความพรอมเขา
เปาหมายของหลักสูตรการศึกษา
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
1 และมีพฒ
ั นาการตาม
ชวงวัย
วัตถุประสงค

ระยะเวลา/
สถานที่
1) อบรมปฏิบตั ิการจัดทํา
ครูปฐมวัยทุกคน ก.พ.-มี.ค.
หลักสูตรสถานศึกษา และเอกสาร 267 คน
2561
ประกอบหลักสูตร
2) ประชุมเตรียมความพรอมรับ ครู รร.ที่
ธ.ค. 2560
ตราพระราชทาน และการ
เขาเกณฑ รับ
ประเมินออนไลน
ตราฯ ป 2560
3) กิจกรรมการเดินทางเขารับ
82 โรงเรียน
ส.ค.2561
ตราพระราชทานบาน
ครูปฐมวัย
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย โรงเรียนทีผ่ าน
4) จัดทําเอกสาร รวบรวมผลการ เขารับตรา รร. พ.ค.2561
ดําเนินงานบานนักวิทยาศาสตร ละ 1 คน
นอย ประเทศไทยของโรงเรียนที่ เอกสาร 150
ผานการประเมิน
เลม
ก.ย.2561
5) การศึกษาดูงานการจัด
การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัด
กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
308,350
308,350 กลุม นิเทศ ฯ
ปราณี อองหลี
อาฟฟาน เจะเตะ
3500
3500
53,000

53,000

30,000

30,000

53,000

53,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๗๔

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ ที่ 7

โครงการสรางความเขมแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย (ตอ)

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

4) เพื่อใหครูผสู อนปฐมวัยมีความรู
ความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน
บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศ
ไทย
5) เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
6) เพื่อเผยแพรการดําเนินงานบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
7) เพื่อสรางความเขมแข็งในการจัด
การศึกษาปฐมวัย

ผูรับผิดชอบ
กลุม นิเทศ ฯ
ปราณี อองหลี
อาฟฟาน เจะเตะ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

428,350

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- 428,350

๗๕

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ
(จชต.)

ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู
ที่ 8 โครงการขยายผลและติดตามผลโครงการจัดการเรียนรูแ บบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
สูคุณภาพไทยแลนด 4.0 โดยยึดหลัก “ ศาสตรพระราชา “ สูสถานศึกษา

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
1.เพื่อขยายผลโครงการ ผูเรียนชั้นประถม
จัดการเรียนรูแบบ
ศึกษาปที่ ๖ มีผล
Active Learning
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพ ทดสอบระดับชาติ
การศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ ขั้นพื้นฐาน (O-Net)
จังหวัดชายแดนภาคใต
เพิ่มขึ้น
(จชต.) สูคุณภาพไทย
แลนด 4.0 โดยยึดหลัก
รอยละ 100 ของ
“ศาสตรพระราชา”
ครูผูสอนในโรงเรียน
สูสถานศึกษา
แกนนํา 13
โรงเรียน
ใชแผนการจัดการ
วัตถุประสงค

กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
2. พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning
3. PCL การใชกระบวนจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning
4. สรุปผลโครงการ
5. นิเทศติดตามผลโรงเรียนใน
โครงการจัดการเรียนรูแบบ
Active Learning

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

ผูบริหารและครูผูสอน พฤศจิกายน 2560
4 กลุมสาระ โรงเรียน ณ โรงแรม จ.ยะลา
ในโครงการ 50 โรง
มกราคม 2561
ณ โรงเรียนแกนนํา
โรงเรียนแกนนํา
มิถุนายน 2561
13 โรงเรียน
ณ โรงแรม จ.ยะลา
ครูและผูบริหาร
กรกฎาคม 2561
จํานวน 260 คน
ณ สพป.ยล.1
โรงเรียนแกนนํา
13 โรงเรียน

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
100,000
- 100,000 ทีมนิเทศจิตอาสา
65,000

-

65,000

โรงเรียนแกนนํา
13 โรง

33,800

-

33,800 ทีมนิเทศจิตอาสา

1,200

-

1,200 ทีมนิเทศจิตอาสา

พฤศจิกายน 2560 –
มกราคม 2561

60,000

-

60,000 ทีมนิเทศจิตอาสา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

200,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- 200,000

๗๖

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

วัตถุประสงค
๑.เพื่อสรางความรู
ความเขาใจแกครู
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรและ
เทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ในระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา
๒ เพื่อพัฒนาครูให
สามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ในระดับชั้นเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู
ที่ 9 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
(ตาม
ยุทธศาสตร)
รอยละ ๑๐๐ ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใชโปรแกรม
ของสถานศึกษา
บริหารสถานศึกษา
มีกระบวนการ
(SchoolMIS)
วัดและประเมิน
๒.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลดวยวิธีการที่
พัฒนาระบบการวัด
หลากหลาย
และประเมินผลการ
นําไปสูการ
เรียนรูเพื่อ ยกระดับ
พัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
ผูเรียนเต็ม
๓. นิเทศ ติดตามการวัด
ศักยภาพ
และประเมินผลการ
เรียนรู
๔. สรุปผลและรายงานผล

เปาหมาย

งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม

มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง
๒๑๐,๐๐๐
เชิงปริมาณ
๑. ครูผูรับผิดชอบกลุมงานวัดและประเมินผลการ กันยายน ๒๕๖๑
ณ. สพป.ยะลา เขต ๑
เรียนรูโรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๑๑ คน
๒. ครูผูรับผิดชอบโปรแกรมบริหารสถานศึกษา
(SchoolMIS) โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๒๒๒ คน
๓ ศึกษานิเทศกและคณะทํางาน จํานวน ๑๑ คน
๒ เชิงคุณภาพ
๒.๑ ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรและ
เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรูในระดับชั้น
เรีย
๒.๒ ครูผูสอนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู
ในระดับชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.3 ครูผูรับผิดชอบโปรแกรมบริหารสถานศึกษา
(SchoolMIS) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การใชโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)

-

๒๑๐,๐๐๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐

-

๒๑๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ
นางสาวซารินดา
บิณวาฮับ
๒. นายอาฟฟาน
เจะเตะ
๓. นางอุษณีย
ยาโกะ

๗๗

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถนํามาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 ไปสูการปฏิบตั ิ
2. เพื่อใหสถานศึกษา
ขับเคลื่อนกระบวนการ
เรียนรู Active
Learning อยางจริงจัง

ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ที่ 10 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู
ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
1. รอยละ 100 ของสถาน
ศึกษานํามาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วดั ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 ไปสูการปฏิบตั ิ
2. รอยละ 70 ของผูเ รียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห คิด
แกปญหา และคิดสรางสรรค
จากการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบตั ิจริง(Active
Learning)
3. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษามีกระบวนการวัด
และประเมินผลดวยวิธีการที่
หลากหลาย นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเ รียนเต็มตาม
ศักยภาพ

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

1) อบรมปฏิบตั ิการ
เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู
(Active Learning)

กลุมเปาหมาย
ครูวิชาการ
จํานวน 111 คน
ครูผูสอนชั้น ป.1
จํานวน 111 คน
ชั้น ป.4 จํานวน
111 คน และ
ม.1 จํานวน
27 คน
คณะทํางาน
17 คน
รวม 377 คน

ระยะเวลา
2 วัน
2-3 เม.ย. 2561
สถานที่
โรงแรมในเขต
เทศบาลเมืองยะลา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
293,900
- 293,900 กลุม นิเทศ ฯ
นางปราณี อองหลี
น.ส.จิราวรรณ ยืนยง
นางกุมารี หนูกุง

293,900

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- 293,900

๗๘

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครือ่ งมือในการเรียนรู
ที่ 12 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต” ครั้งที่ ๑๑ ประจําป ๒๕๖๑
งบประมาณดําเนินการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เปาหมาย
ระยะเวลา/สถานที่
วัตถุประสงค
(ตามยุทธศาสตร)
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
๘๐๓,๑๐๐
๑. เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ๑. ทุ ก ศู นย เ ครื อขาย ๑. การแขงขันทักษะ
- ๘๐๓,๑๐๐
๑. นักเรียน จํานวน ๒๒ – ๒๔ กันยายน
นั ก เ รี ย น ไ ด แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง สถานศึกษา/หนวยงาน ของนักเรียน
๒๕๖๑
๒,๖๐๐ คน
ความสามารถในด า นวิ ช าการ ต า งสั งกั ด ส ง นักเรี ย น
ครูผูฝกสอน จํานวน ณ โรงเรียน
สุนทรียภาพดานดนตรี -นาฏศิ ลป เข า ร ว มกิ จ กรรมการ
นิบงชนูปถัมภ
๑,๖๐๐ คน
ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ทั กษะด า น แข งขั นทั กษะทุ กกลุ ม
๒๒ – ๒๔ กันยายน
วิ ช าชี พ และทั ก ษะชี วิ ต ผ า น สาระการเรียนรูที่จดั ขึน้ ๒. จัดนิทรรศการของ ๒.โรงเรียน/
๒๑๔,๕๐๐
๒๑๔,๕๐๐
๒๕๖๑
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒. นั ก เรี ย นที่ เข า โรงเรียน/ศูนยเครือขาย ศูนยเครือขาย
๒. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แข ง ขั น ได รั บ เหรี ย ญ สถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียน
และนําเสนอผลงานของนักเรียน รางวั ลจากการแขงขั น
จํานวน ๑๓ ศูนย นิบงชนูปถัมภ
ในพื้นที่ใหปรากฏแกสาธารณชน ไมนอยกวารอยละ ๗๐
เครือขาย
๓. เพื่อคั ด เลื อกตั วแทนนักเรีย น ๓. โรง เรี ย น/ศู น ย
เขารวมแขงขันในงานศิลปะ
๓. เอกสารจํานวน ๒๕ กันยายน– ๓๐
๑๔,๔๐๐
๑๔,๔๐๐
เครื อข า ยสถานศึ กษา ๓. สรุปผลการ
ตุลาคม ๒๕๖๑
หัตถกรรมนักเรียนภาคใต ครั้งที่ เขารวมจัดนิทรรศการ ดําเนินงานและรายงาน ๑๒๐ เลม
ณ สพป.ยะลา เขต ๑
๖๘ ปการศึกษา ๒๕๖๑
ทุกศูนยเครือขาย
๔. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผู บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการ
ศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๓๒,๐๐๐
- ๑,๐๓๒,๐๐๐
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
นางศุภมาศ อาลี

๗๙

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร ที่ 3
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๘๐

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ

ที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

โครงการ

ที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
รอยละ 100
ของผูบริหาร
สถานศึกษาไดรับ
การพัฒนาดวย
กระบวนการ
PLC

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา
2.เพื่อเสริมสรางความ
ตระหนักและความ
ภาคภูมิใจในบทบาทของ
ผูบริหาร
3. เพื่อเสริมสรางทักษะ
รอยละ 100
การบริหารและการปฏิบัติ
ของผูบริหาร
หนาที่ไดอยางมี
สถานศึกษาไดรับ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทางการ
บริหารจัด
การศึกษา

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

ประชุมสัมมนาการ
พัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัด
การศึกษาดวย
กระบวนการ PLC
“ชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ”

- ผูบริหารใน สพป.ยล.1
จํานวน 127 คน
- ผูบริหารสามารถนํา
ความรูและประสบการไป
ประยุกตใชในการ
ปฏิบตั ิงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ชวงเดือนมกราคม
2561
จํานวน 5 วัน
ณ โรงเรียน สพป.
ในภาคเหนือและ
ภาคอีสาน

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
500,000
- 500,000 กลุมบริหารงานบุคคล
นางสุมาลี พลรักษ

ศึกษาดูงาน
ดานการบริหารจัด
การศึกษา ณ
สถานศึกษาที่มีผล
การปฏิบตั ิงานทีเ่ ปน
เลิศ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

500,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- 500,000

๘๑

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ที่ 2 โครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษา
และพัฒนาบุคลากรสูความโปรงใส

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
. 1. เพื่อใหขา ราชการครูและ รอยละ100 ของครู
บุคลากรทางการศึกษามีความรู และบุคลากรทางการ
ความเขาใจ ในการขับเคลื่อน
ศึกษาไดรับการ
กระบวนการ PLC
พัฒนาดวยกระบวน
(Professional Learning
การ PLC “ชุมชน
Community) “ชุมชนแหงการ แหงการเรียนรูทาง
เรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถาน
วิชาชีพ”
ศึกษาเพิ่มขึ้นและติดตามผลการ
ดําเนินการของสถานศึกษา
รอยละ 100 ของครู
2. เ พื่ อ ให ควา มรู เ กี่ ย วกั บ และบุคลากรทางการ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งในการ ศึกษามีความสุข
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ป อ ง กั น และพึงพอใจในการ
ปราบปรามทุจริตในสถานศึกษา ปฏิบตั ิงาน
ให มีค วามโปรงใสตรวจสอบได
วัตถุประสงค

กิจกรรม

เปาหมาย

- อบรมขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC
(Professional Learning
Community) “ชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ”
สูสถานศึกษา และใหความรู
ทางกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อปองกัน
ปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษาและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

- ผูบริหาร
สถานศึกษาทุก
โรงเรียน
จํานวน 111 คน
– ครูวิชาการ
ทุกโรงเรียน
จํานวน 111 คน
- ผอ.กลุมทุกกลุม
ใน สพป.ยล.1
จํานวน 10 คน

- นิเทศติดตามผลการ
ดําเนินการของสถานศึกษา

- สถานศึกษาใน
สังกัด

ระยะเวลา/
สถานที่
- จํานวน 2 รุน
รุนละ 1 วัน
ณ สพป.ยล.1

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
- 59,000 กลุมบริหารงานบุคคล
59,000
นายนิกร แซฟุง

ณ -สถานศึกษา
ในสังกัดทุกโรง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

59,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

-

59,000

๘๒

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ที่ 3 โครงการพัฒนาลูกจางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
รอยละ 100 ของ
1. เพื่อเพิ่ม
ลูกจางในสถานศึกษา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของลูกจางให สามารถปฏิบัตงิ านได
อยางมีประสิทธิภาพ มี
มีความรู มีทักษะและ
ประสบการณสามารถนํา ความรู มีทักษะและ
ความรูที่ไดรับไปพัฒนา ประสบการณ
สามารถนําความรูที่
งานในหนาที่ใหมี
ไดรับไปพัฒนางานใน
ประสิทธิภาพ
2. สรางแรงจูงใจในการ หนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
ปฏิบตั ิงานใหมี
ประสิทธิภาพ และมีผล
การปฏิบตั ิงานดีเดน
3. สรางขวัญ กําลังใจ
ในการปฏิบัตงิ าน
วัตถุประสงค

กิจกรรม
1. ประชุมสัมมนาและ
ศึกษา
ดูงานสถานศึกษา
หนวยงานที่มีกระบวน
การปฏิบตั ิงานทีเ่ ปน
แบบอยาง
๒. ผูเขารับการพัฒนา สง
แผน พัฒนางาน
๓. ติดตามประเมินผลตาม
แผนพัฒนางา
รายบุคคล

ระยะเวลา/
สถานที่
ลูกจางในสังกัด ๒ มกราคม
130 คน
2561 – 30
กันยายน
2561
ณ จังหวัด
ยะลา/สงขลา
เปาหมาย

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
- 282,500
282,500

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 282,500

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
ธนภร พิมเสนศรี

- 282,500

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๘๓

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ที่ 4 โครงการเสริมสรางและพัฒนาคานิยมองคกร (OD)

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
บุคลากรทางการ
๑. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ศึกษาอื่น ตามมาตรา
(Attitude) และกระบวนทัศนให
เชื่อมโยงตอเปาหมายและวิสัยทัศน 38 ค(1) (2) มีการ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ขององคกร
(Attitude)
2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
(Behavior) การทํางานรวมกันให พัฒนาพฤติกรรมและ
สอดคลองกับคานิยมองคกร (Core กระบวนทัศน
ในการทํางาน
Competency) เชน
ใหเชื่อมโยงตอ
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
เปาหมายและ
(Achievement Motivation)
วิสัยทัศนขององคกร
๒. บริการที่ดี (Service Mind)
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ (Expertise)
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบ
ธรรมและจริยธรรม (Integrity)
๕. การทํางานเปนทีม
(Teamwork)
วัตถุประสงค

ระยะเวลา/
สถานที่
การเสริมสรางและพัฒนา บุคลากรทางการ
๒๖ – ๒๘
คานิยมองคกร (OD)
ศึกษาอื่น ตามมาตรา เมษายน ๒๕๖๑
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(1) (2)
จํานวน ๓ วัน
ตามมาตรา 38 ค (1) (2) จํานวน ๖๕ คน
ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กิจกรรม

เปาหมาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
269,650
- 269,650 กลุมบริหารงานบุคคล
ธนภร พิมเสนศรี

269,650

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- 269,650

๘๔

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ

ที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

โครงการ

ที่ 5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตตามหลักศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในหลักธรรมของศาสนาและ
นํามาปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิตประจําวัน
อยางถูกตองมีความพอเพียง
เอื้อเฟอเผื่อแผ จนเกิดเปนคุณธรรม
ประจําชีวิต และนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบตั ิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการดําเนินชีวิต
เปนแบบอยางที่ดงี ามแกนักเรียน ชุมชน
และสังคม ในดานความมีระเบียบวินัย
ขยัน ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบและ
กตัญูกตเวที
3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีสวนรวม
ในการรักษาสงเสริมและเผยแพรศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไวเปน
มรดกของสังคมสืบไป

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
รอยละ 90 ของครูไดรบั
การพัฒนาวิชาชีพตาม
สมรรถนะของสายงาน
รอยละ 90 ของบุคลากร
ทางการศึกษา 38 ค(2)
ไดรับการพัฒนาตาม
สมรรถนะของสายงาน
รอยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสุข และพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงาน

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
100,000
- 100,000 กลุมบริหารงาน
บุคคล
นายนิกร แซฟุง

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

1. อบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบตั ิธรรมพัฒนา
จิตตามหลักศาสนา
อิสลาม

-ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสถาน
ศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
จํานวน 120 คน

-จํานวน 2 วัน
ชวงเดือนเมษายนพฤษภาคม 2561
ณ มัสยิด บานเหนือ
อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

2. อบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบตั ิธรรมพัฒนา
จิตตามหลักศาสนา
พุทธ

-ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสถาน
ศึกษาและสํานัก
งานเขตพื้นที่การ
จํานวน 80 คน

-จํานวน 3 วัน
ชวงเดือนเมษายนพฤษภาคม 2561
ณ วัดถ้ําสุมะโน
จังหวัดพัทลุง

100,000

100,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

200,000

- 200,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๘๕

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ที่ 6 โครงการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ประจําป ๒๕๖1

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูบรรจุใหมมี
คุณลักษณะเปนครูมืออาชีพ
และครูทดี่ ีตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู
2. เพื่อใหครูบรรจุใหมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหครูบรรจุใหม
มีทศิ ทาง และแนวทาง
ในการปฏิบัตงิ านที่ชดั เจน

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
3.8 รอยละ 100
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการ
ประเมินและพัฒนาครู
ผูชวย

กิจกรรม
1. อบรมปฐมนิเทศ
2. ศึกษาดูงานดาน
การจัดการเรียน
การสอน ณ
โรงเรียนในสังกัด

เปาหมาย
ขาราชการครู
บรรจุใหม
จํานวน
50 คน

ระยะเวลา/
สถานที่
เดือนกันยายน
2561
จํานวน 2 วัน
ณ หองประชุม
สพป.ยะลา เขต
1 และ
สถานศึกษา
ในสังกัด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
- 35,000 กลุมบริหารงานบุคคล
35,000
นายนิกร แซฟุง

35,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

-

35,000

๘๖

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร ที่ 4
ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๘๗

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ

ที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลือมล้ําทางการศึกษา

โครงการ

ที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสูไทยแลนด 4.0

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

๑. เพื่อสงเสริมสนับให
สถานศึกษาสามารถ
ทํางานบนระบบ
คอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตมาใชในการ
บริหารจัดการและจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
และดําเนินงานการใช
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ตามเกณฑ
มาตรฐานหองเรียน และ
ศูนยบริการ ICT ระดับ
สถานศึกษา

๑. รอยละของครู
สามารถใชสื่อดาน ICT
เปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอน
อยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนแกนนํา
ดาน ICTไดรับการ
ประเมินเปนโรงเรียน
ตนแบบ
การใช ICT ในการ
บริหารจัดการ และ
จัดการเรียนรูอยาง
ทั่วถึง

1.ปรับปรุงระบบ Web Server
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทํา
ระบบเครือขาย (Microtik)

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงิน
รวม
นอก

- เจาหนาทีศ่ ูนย
๑-๗ ธันวาคม
39,000
ITEC จํานวน
๒๕๖๐
๔คน
๑๗-๑๘ มีนาคม
23,700
- ผูอํานวยการ
๒๕๖๑
โรงเรียนใน
๑-๔ พฤษภาคม
3.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการซอมบํารุง สังกัด จํานวน
55,700
๑๑๑ โรง
๒๕๖๑
คอมพิวเตอร และอุปกรณ
- ครูและ
DLIT,DLTV เบื้องตน
บุคลากรใน
๗-๑๒ พฤษภาคม 71,900
4.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสราง
สังกัด จํานวน
๒๕๖๑
เว็บไซต ดวย Google Site
๑๑๑ โรง
๑๙-๒๐,๒๖-๒๗ 183,000
5.การขับเคลื่อนการใช
พฤษภาคม
คอมพิวเตอรเพื่อจัดการเรียนการ
๒๕๖๑
สอน (DLIT,DLTV,ETV)
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 33,650
6.ประกวด best practiceการ
จัดการการเรียนการสอนโดยใช
DLIT/DLTV

-

39,000

-

23,700

55,700
71,900
-

183,000

-

33,650

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงสริมการศึกษา
ทางไกลฯ
1.นายอครัญญ บากา
๒.นายดลเหลาะ
หมัดอะด้ํา
๓.นายอับดุลรอพา
ยามาสาเระ
๔.นายรอมฎอน
อุทาย

๘๘

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ
วัตถุประสงค
๓. เพื่อพัฒนาครูใหมี
ความรูความสามารถ
จัดการเรียนการสอนดวย
ระบบ DLIT/DLTV/ETV
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่มี
ความพรอมระบบบริหาร
จัดการดาน ICT ใหเปน
โรงเรียนตนแบบอยางเปน
ระบบสอดรับตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
ไทยแลนด 4.0

ที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสูไทยแลนด 4.0 (ตอ)
ตัวชี้วัด

กิจกรรม
7.นิเทศการ การจัดการการเรียน
การสอนโดยใช DLIT/DLTV

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
๒-๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงิน
รวม
นอก
44,300

-

44,300

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงสริมการศึกษา
ทางไกลฯ
1.นายอครัญญ บากา
๒.นายดลเหลาะ
หมัดอะด้ํา
๓.นายอับดุลรอพา
ยามาสาเระ
๔.นายรอมฎอน
อุทาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 451,250

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

-

451,250

๘๙

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลือมล้ําทางการศึกษา
ที่ 2 โครงการประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2561

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานขอมูล
สารสนเทศ สามารถใชงาน
ระบบบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ ปการศึกษา
2561 ของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได
2. เพื่อพัฒนาการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศ การวิเคราะห
ประมวลผล การนําเขาขอมูล
ผานระบบบริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ ปการศึกษา 2561
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัด
(ตาม
ยุทธศาสตร)
รอยละ 100
ของหนวยงาน
ทุกระดับมี
ระบบขอมูล
สารสนเทศเปน
ฐานเดียวกัน

กิจกรรม
1. ประชุม
คณะทํางานและ
วิทยากร
2. การประชุม
อบรมจัด 2รุน ๆ
ละ 1 วัน
3. จัดทําเอกสาร
สารสนเทศทาง
การศึกษา
ปการศึกษา
2561

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่

พ.ค. 61
เชิงปริมาณ
ณ หองประชุม
1. ครูผูรับผิดชอบ มีความรู
สพป.ยล.1
ความเขาใจในการใชงาน
โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ จํานวน 111
มิ.ย.61
คน
ณ หองประชุม
2. โรงเรียนในสังกัด มีขอมูล
สพป.ยล.1
สารสนเทศทางการศึกษาใชใน
การบริหารจัดการ
ก.ค.– ส.ค. 61
จํานวน 111 โรงเรียน
ณ สพป.ยล.1
3. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาใชในการบริหาร
จัดการ สําหรับผูบริหารจํานวน
90 เลม

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1,925

1,925

45,885

45,885

22,500

22,500

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
นางสาวการะตี พึง่ สยม
นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด

๙๐

โครงการ ที่ 2 โครงการประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2561 (ตอ)
วัตถุประสงค
3. เพื่อนําขอมูลไปจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาใช
ประกอบการบริหารจัดการ
และเผยแพรใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
4. เพื่อนําไปใชในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ
ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2561
และเพื่อนําไปใชในการบริหาร
จัดการงบประมาณ
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว
การจัดสรรรายการอื่นๆ ใหแก
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)

กิจกรรม

ระยะเวลา/
สถานที่

เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ครูผูรับผิดชอบสามารถใชงานโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ป
การศึกษา 2561 ของ สพฐ. ไดรอยละ
100
2.ครูผูรับผิดชอบไดพฒ
ั นาการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ การวิเคราะห
ประมวลผล การนําเขาขอมูลผานระบบการ
จัดเก็บขอมูลของ สพฐ.ได รอยละ 100
3. สามารถจัดทําขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาในระดับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใชประกอบการบริหารจัดการ
และเผยแพรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.สามารถนําไปใชในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามคํารับรอง
ปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ 2561
และเพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการ
บริหารงบประมาณ การจัดสรรเงินรายหัว
การจัดสรรรายการอื่นๆ ใหแกสถานศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

70,310

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ

70,310

๙๑

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลือมล้ําทางการศึกษา
ที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วัตถุประสงค

๑. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมคี วามรู
ความ -สามารถ และทักษะใน
การพัฒนาสมรรถภาพของ
นักเรียนในแตละประเภทของ
ความพิการไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อสรางความเขมแข็งให
โรงเรียนที่จดั การเรียนรวมใน
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับสภาพความ
พิการในแตละประเภท
๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรวมของ
โรงเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)

๑.รอยละ ๘๐ ของ
ผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเปนรายบุคคล
๒ รอยละ ๘๐ ของเด็ก
พิการที่ผานตามเกณฑ
การพัฒนาศักยภาพตาม
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะรายบุคคล

กิจกรรม

๑.รวบรวมขอมูลฯ
๒.ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรม
๓.อบรมแนวทางการ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรวม
เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
๔.อบรมปฏิบัติการ
“การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม”
(การคัดกรอง/การเขียน
แผนการเรียนรู/
การผลิตสื่อ/การวัด
และประเมินผล)

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

พ.ย.๒๕๖๐ ๒๘๘,๒๐๐
เชิงปริมาณ
–
๑. โรงเรียนจัดการเรียนรวม
ก.ย.๒๕๖๑
จํานวน ๘๑ โรง
๒. บุคลากรทีส่ อนนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม จํานวน ๑๔๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนที่จดั การศึกษาเรียน
รวมไดรับการพัฒนาดานการ
จัดการเรียนการสอน,สื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ปญหาและความตองการเด็กเปน
รายบุคคล
๒. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
สามารถจัดการศึกษาสําหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๘,๒๐๐
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ

๒๘๘,๒๐๐ กลุมนิเทศ ติดตามฯ
น.ส.จิราวรรณ ยืนยง
นางกุมารี หนูกุง

๒๘๘,๒๐๐

๙๒

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลือมล้ําทางการศึกษา
ที่ 4 โครงการแบงฝน ปนอาชีพพัฒนาเด็กดอยโอกาส

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสราง
กระบวนการทางการ
เรียนรูทางสังคมตอ
บทบาท ศักยภาพและ
คุณคาของตนเอง
2. เพื่อพัฒนาเด็กทีข่ าด
โอกาสในชุมชนปลูกฝง
จิตสํานึก โดยการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
เปนคนดี คนเกง และ
สามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข

งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
23 มิถุนายน
90,000
90,000
เชิงปริมาณ
2561 – 24
นักเรียนดอยโอกาส
มิถุนายน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ของ 2561จํานวน 2
โรงเรียนขยายโอกาส 9 โรง วันณสํานักงาน
โรงละ 8 คน รวม 72 คน สงเสริม
การศึกษานอก
เชิงคุณภาพ
ระบบและ
นักเรียนดอยโอกาส ชั้น
กิจกรรมที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 ของ การศึกษาตาม
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
โรงเรียนขยายโอกาส 9 โรง อัธยาศัยจังหวัด
การปลูกพืชผัก พืช
ยะลา
ไดรับการพัฒนาเต็มตาม
เศรษฐกิจ ไมดอกไมประดับ ศักยภาพ ของตนเองดาน
ดวยวัสดุธรรมชาติและ
การเสริมสรางความมั่นใจ
อุปกรณที่เตรียมไว เพื่อเกิด และความรูสึกเคารพตอ
ทักษะอาชีพ
ตนเอง สงเสริมโอกาสทาง
อาชีพ

ตัวชี้วัด
กิจกรรม
(ตามยุทธศาสตร)
รอยละ 80 ของ
เด็กดอยโอกาสและ กิจกรรมที่ 1
เด็กพิการไดรับการ การอบรมใหความรูทักษะ
พัฒนาทักษะอาชีพ อาชีพใหแกนักเรียนดอย
โอกาสชั้นมัธยมศึกษาปที่
1-3 ของโรงเรียนขยาย
โอกาส 9 โรง

เปาหมาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 90,000

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
นางสาวกัลยา กูดู

90,000

๙๓

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร ที่ 5
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๙๔

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่ 1 เสริมสรางความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่ 1 โครงการการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสูก ารปฏิบัติที่เปนเลิศ

วัตถุประสงค
1. ยกระดับสถานศึกษา
พอเพียงใหเปนศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา
2. พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ใหสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาและจัดกิจกรรม
เรียนรูดวยวิถีพอเพียงสูการ
ปฏิบตั ิที่เปนเลิศ
3. เผยแพรการจัดกิจกรรมการ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัตขิ อง
สถานศึกษาพอเพียง

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่นําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกตใชใน
สถานศึกษา

กิจกรรม
1. การยกระดับ
สถานศึกษาพอเพียงเปน
ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา
2.การพัฒนาสถาน
ศึกษาพอเพียงสูการ
ปฏิบตั ิที่เปนเลิศ

เปาหมาย
-สถานศึกษา
14 โรง

ระยะเวลา/
สถานที่
18 ธ.ค.6028 ก.ย.61

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
150,000
- 150,000 กลุมนิเทศฯ
น.ส.อรวรรณ ปลองไหม

-สถานศึกษา
14 โรง

150,000

- 150,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๙๕

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ที่ 1 เสริมสรางความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่ 2 โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ

ตัวชี้วัด
กิจกรรม
(ตามยุทธศาสตร)
๖
๑.นโยบาย การสนับสนุนและแผนการ
1.เพื่อเสริมสรางความ
ดําเนินงาน
เขมแข็งใหแกสถานศึกษา
๒. การสงเสริมความรู ความเขาใจ
ไดมีโอกาสพัฒนาการเรียน
และการสรางวินยั ในการจัดการขยะ
การสอนการบริหารจัดการ
มูลฝอย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๓. กระบวนการปลูกฝงและสงเสริม
สิ่งแวดลอม
การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูล
2. เพื่อสงเสริมการจัด
ฝอย
กิจกรรมโดยใชเยาวชน
๔. การดําเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอด
เปนศูนยกลางการเรียนรู
ขยะ โดยใชหลัก ๓Rs
การมีสวนรวมของ
๕. การประยุกตใชหลักปรัชญา
ครูอาจารย ผูเรียนและ
เศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริม
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา
คุณภาพสิง่ แวดลอมและการจัดการ
ปลูกฝงลักษณะนิสัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
รับผิดชอบ
ภายในโรงเรียน
๖. ผลสําเร็จและความยั่งยืนของ
โรงเรียนปลอดขยะ
วัตถุประสงค

ระยะเวลา/
สถานที่
ครูผูรับผิดชอบ
พฤษภาคม
ดานสิ่งแวดลอม
–
จํานวน ๑๑๑
กรกฏาคม
โรง ๑๑๑ คน
๒๕๖๑
หองประชุม
วังแกว
โรงแรมยะลา
แกรนดพาเลซ
โรงเรียนใน
สังกัด
เปาหมาย

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
๒๐๐,๐๐๐.๒๐๐,๐๐๐.- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
นางวัฒนา ทิพยภักดี

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๙๖

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ

ที่ 2 โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ (ตอ)

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม

ผูรับผิดชอบ

3. เพื่อปลูกฝงและ
สงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย
ผลสําเร็จและความยั่งยืน
ของโรงเรียนปลอดขยะ
4. เพื่อประกวดโรงเรียน
ที่ดําเนินการจัดการขยะ
ตามเกณฑที่กาํ หนด เปน
ตัวแทนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขารับการ
คัดเลือกในระดับภูมิภาค
จํานวน ๓ โรง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

200,000

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

200,000

๙๗

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบตั กิ าร ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๙๘

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

วัตถุประสงค
1.เพื่ อ สื่ อ สารถ า ยทอด
นโยบายดานการศึกษาให
ทุกกลุมงาน สถานศึ กษา
และบุ ค ลากรทุ กระดั บ มี
ความรูและความเขาใจใน
สาระสํา คัญ ของนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประ จํ า ป ง บ ประ มา ณ
2 5 6 1 ด ว ย ตั ว ชี้ วั ด ที่
ชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพ
ในการแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติ ในภาพรวมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ที่ 1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูก ารปฏิบัติระดับเขตพื้นทีแ่ ละสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษา ศูนย
เครือขาย และ
กลุมงานใน สพป.
ยล.๑ มีการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สูการปฏิบัติอยาง
มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

เชิงปริมาณ
1 พ.ย.-30 ธ.ค.60
1.สรางการรับรูนโยบาย
หองประชุม
สูกลุ มงาน 9 กลุ ม และ
สพป.ยล.1
สถานศึกษา 111 โรง
2.ติดตามและประเมินผล
ม.ค.-มี.ค.61
สถานศึกษา ๑๑๑ โรง
สพป.ยล.1
ผานศูนยเครือขาย
สถานศึกษา ๑๓ ศูนย
3.ติ ด ตามและประเมิ น
3.การประชุมติดตามประเมิน ผลภายในสํานักงานเขต
5 ม.ค.61
ผลและรายงานผลการ
พื้นที่การศึกษา ทุกกลุ ม
5 มี.ค.61
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ งานทุกโครงการ
5 มิ.ย.61
ประจําป 2561(รายไตรมาส)
5 ก.ย.61
1.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การจัดทําและกลั่นกรอง
โครงการเขาแผนปฏิบตั ิการ
ปะจําปงบประมาณ 2561
2.การประชุมทบทวนและ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
25,900

-

25,900

30,000

30,000

9,500

9,500

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร
นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นางสาวรอฮานี กาจิ

๙๙

โครงการ

ที่ 1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูก ารปฏิบัติระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 (ตอ)

วัตถุประสงค
2.เพื่อมีระบบการติดตามตรวจ
สอบประเมินผล และรายงานผล
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ไ ด ข อ มู ล
สารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว
และสามารถกํา หนดมาตรการ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านและแก ไ ขป ญ หา
อยางทันตอสถานการณ
3. เพื่ อ ให ส า มารถติ ด ต า ม
ประเมินผล และรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ราชการและผลการ
เบิกจายงบประมาณเปนรายไตร
มาสได อย า งต อเนื่อง รวมทั้ ง มี
ระบบการกํากับดูแลเพื่อใหเกิด
ความโปร ง ใสและเร ง รั ด การ
เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหการเบิกจาย
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ป น ไ ป ต า ม
เปาหมายที่กําหนด

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)

ระยะเวลา/
สถานที่

กิจกรรม

เปาหมาย

4.การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ตามแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ 2561
(กรณีปกติ และแบบบูรณาการ)

เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถาน
ศึกษาในสังกัด ได
ดําเนินการโครงการที่
สําคัญตามนโยบาย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา ยุทธศาสตร
การศึกษาจังหวัดชาย
แดนภาคใต ๒๐ ป และ
นโยบายสําคัญของ
สํานักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า
๒๕๖๑ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

5. การติดตามประเมินผลและ
รายงานการดํ า เนิ น งานตาม
แผนบู ร ณาการการพั ฒ นา
การศึ กษาในเขตพั ฒ นาพิเ ศษ
เฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแด น
ภาคใต ปงบประมาณ 2561
(รอบ 6 /9 /12 เดือน)
6.การติ ด ตาม ประเมินผลการ
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาและสถานศึ กษาตาม
น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
ประจําป งบประมาณ 2561
(รอบ 6 /9 /12 เดือน)

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

พ.ค.-ก.ย.61
หองประชุม
สพป.ยล.1

39,500

มี.ค.61
มิ.ย.61
ก.ย.61

12,000

มี.ค.61
มิ.ย.61
ก.ย.61

29,600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

39,500

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
นางพัชรียา ปรีดางกูร
นางอังคณา เดนปรีชาวงศ

นางสาวรอฮานี กาจิ

-

12,000

29,600
-

146,500

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

146,500

๑๐๐

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ที่ 2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูองคกรแหงคุณภาพ ประจําป 2561

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

๑.เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
และใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สงผลตอคุณภาพ การบริหารจัด
การศึกษาโดยรวม
2. เพื่อสงเสริมการสรางเครือขาย
ความรวมมือของผูมีสวนไดสวน
เสียกับการจัดการศึกษา การเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาและความรับผิดชอบ
รวมกัน
3.เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ที่แสดงความ
รับผิดชอบตอผูเรียนและสังคม
(Accountability)

1.สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษามี
ความเข็มแข็งใน
การบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม
มีเครือขายสราง
ความเข็มแข็งใน
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
อยางนอย 1
เครือขายขึ้นไป

1. กิจกรรมการ
ประชุมประจําเดือน
และพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัด
2.การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการการ
เสริมสรางความรู
ความเขาใจในการ
จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน
ประจําป 2561
3. การประเมิน
สํานักงานตาม
มาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2561

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

พ.ย.2560-ก.ย.2561
หองประชุม
ผูบริหาร ครูและ
สพป.ยล.1
บุคลากรทางการศึกษา
และตางจังหวัด
จํานวน 450 คน
4 ก.ย.2561
เชิงคุณภาพ
อ.หาดใหญ จงสงขลา
1) ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ไดรับทราบ
1 มี.ค.2561–
นโยบายขอมูลขาวสาร
30 ก.ย.2561
การเปลี่ยนแปลงสราง
หองประชุม
ความเขาใจและลด
สพป.ยล.1
ปญหาที่จะเกิดขึ้น
เชิงปริมาณ

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
705,500.705,500.-

534,000.-

534,000.-

37,000.-

37,000.-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ
นางวรรณี
ปูเพ็ชร
นางอรอนงค
เมืองฝาย
นางวัลลภา
นัคราเรือง

นางวัลลภา
นัคราเรือง

๑๐๑

โครงการ
วัตถุประสงค

ที่ 2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูองคกรแหงคุณภาพ ประจําป 2561 (ตอ)
ตัวชี้วัด

กิจกรรม

2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดมีการจัด
วางระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกภารกิจงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับดี
มากขึ้นไปและมีผลการประเมิน
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ระดับดีเดน ขึ้นไป

4. การประชุม
การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ
และการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

2) ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
และเกิดองคความรู
ใหม นําไปปรับใชใน
การทํางาน
3) ประชาชน ผูมีสวน
ไดสวนเสียมีความ
5 การสรางการรับรู เขาใจในการบริหาร
ความเขาใจ สพป. จัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่
ยะลา เขต 1
การศึกษาและ
5.1 จัดทําสกรุป
กิจกรรมผลงานดีเดน สถานศึกษา และมี
สวนรวมในการจัด
เผยแพรทางสถานี
โทรทัศนทั่วประเทศ การศึกษามากยิง่ ขึ้น
“สิ่งที่ดที ี่สุด”
5.2 จัดทํารายการ
เผยแพรทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง

1 มี.ค.2561–
30 ก.ย.2561
หองประชุม
สพป.ยล.1

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
17,000.17,000.-

มกราคม .2561 –
กันยายน .2561
โรงเรียนในสังกัด
75,000.-

75,000.-

35,000.-

35,000.-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
นางวรรณี
ปูเพ็ชร
นางวัลลภา
นัคราเรือง
นางอรอนงค
เมืองฝาย

นางกุลธิดา
จรัสเกื้อกูลพงศ

๑๐๒

โครงการ

ที่ 2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูองคกรแหงคุณภาพ ประจําป 2561 (ตอ)

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
6 จัดงานวันสําคัญ
ประจําป 2561
6.1 วันคลายวัน
สถาปนาสํานักงาน
เขตพื้นทีฯ่

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม

มี.ค.-ก.ค.2561
41,500.-

41,500.-

ผูรับผิดชอบ
นางวรรณี
ปูเพ็ชร
นางจันทรัช
พรหมรูปสวย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,445,000.-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

1,445,000.-

๑๐๓

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ

โครงการ

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ที่ 2 โครงการงานวันครู จังหวัดยะลา ประจําป 2561

วัตถุประสงค
1.เพื่อรําลึกถึงบูรพาจารย และ
สืบทอดขนบธรรมเนียประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
2. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครู
ผูมีผลงานดีเดน และสงเสริม
ใหเกิดครูตนแบบในแตละกลุม
สาระ เผยแพร สื่ อ การจั ด การ
เรียนการสอนผานทางยูทูป เพื่อ
เป นแหล งเรียนรูทางเลื อกใหม
ในการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพื่อสงเสริมความสามัคคี
ระหวางครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไปใน
การพัฒนาการศึกษาของสังคม
และประเทศชาติ

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
1. รอยละ 100 ของ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความสุขและพึงพอใจ
ในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. รอยละ 100 ของ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่
เปนครูตนแบบจัด
ประสบการณเรียนรู
ไดรับการยกยอง
ประกาศเกียรติคุณ

ระยะเวลา/
สถานที่
1 กิจกรรมคัดเลือกครู 1.ขาราชการครู พนักงาน ศูนย
ตนแบบ จัดประสบการณ ราชการ ครูอัตราจาง ใน เครือขาย
การเรียนรู
16 กลุ ม สาระได รับ การ 13 ศูนย
คั ด เลื อ กจากศู น ย เ ครื อ
ขายเปนครูตนแบบกลุม หองประชุม
2.กิจกรรมรับบริจาค
ละ 1 คน รวม 208 คน สพป.ยล.1
โลหิต
2. บุ ค ลากรจากหน ว ย
3.กิจกรรมวันครู –รําลึก งานภาครั ฐ และเอกชน หอประชุม
เฉลิมพระ
พระคุณบูรพาจารยและ จํานวน ๒,0๐๐ คน
เกียรติฯ
มอบรางวัลครูตนแบบจัด (ครูและบุคลากรทาง
ประสบการณการเรียนรู การศึกษาครูอาวุโสนอก มรฏ.ยะลา
ประจําการ ผูบริหาร
ห น ว ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า
องคกรภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดยะลา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
208,000
208,000

1,800

1,800

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารบุคคล
นายนิกร แซฟุง
กลุมอํานวยการ
นางวรรณี ปูเพชร
นางอรอนงค เมืองฝาย

งบประมาณ
ศธจ.ยะลา

209,800

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

-

209,800

๑๐๔

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ที่ 4 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1” ประจําป พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
สํานักงานเขตพื้นที่
1 เพื่อสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ การศึกษาและ
ปฏิบตั ิงานและมีผลงาน สถานศึกษามีการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
ดีเดน
หนวยงาน องค
2. เพื่อเผยแพรผลงาน
ดีเดนของครูและบุคลากร คณะบุคคล และ
บุคลากรทางการ
ทางการศึกษา
ศึกษาที่มผี ลงานเชิง
3. เพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางขวัญกําลังใจครู ประจักษ
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
วัตถุประสงค

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

1. ประกวดครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเดน
2. จัดงาน
มอบรางวัลและ
ยกยองเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเดน
3. จัดนิทรรศการ
นําเสนอผลงานดีเดน

1. ประกวด
ครูและคลากร
ทางการศึกษาดีเดน
จํานวน100คน
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษาไดรับ
รางวัลและยกยองเชิดชู
เกียรติ

1.ประกวดครูฯ
ระยะเวลา 30 วัน
ณ สถานศึกษา
ที่ปฏิบตั ิงาน
2. มอบรางวัลและ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
1 วัน
ณ สถานที่
ในจังหวัดยะลา
3. จัดนิทรรศการ
จํานวน 3วัน
ณ สถานที่ใน
จังหวัดยะลา

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
163,800
163,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 163,800

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
ชื่อนางสุมาลี พลรักษ

163,800

๑๐๕

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ที่ 5 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติมุทิตาจิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
“วันเวลาที่พากเพียร สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจําป 2561

วัตถุประสงค
1. เพื่อรําลึกถึงคุณงาม
ความดีของผูทเี่ กษียณ
อายุราชการ
2.เพื่อเสริมสรางขวัญ
กําลังใจและสรางความ
ผูกพันอันดีตอผูที่เกษียณ
อายุราชการ
3.เพื่อเปนการอําลาชีวติ
ราชการของผูท ี่เกษียณ
อายุราชการ

ตัวชี้วัด
กิจกรรม
(ตามยุทธศาสตร)
รอยละ 100 ของ ประชุมสัมมนาและ
มุทิตาจิตผูเกษียณ
ผูเกษียณอายุ
ราชการ มีความสุข อายุราชการ
และมีความผูกพัน
อันดีตอองคกร

เปาหมาย
- ผูเกษียณอายุราชการ
จํานวน 74 คน ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ
และการเผยแพรเกียรติ
ประวัติและคุณงาม
ความดีแกคนรุนหลัง
- ผูเกษียณอายุราชการ
มีความสุขและมีความ
ผูกพันอันดีตอองคกร

ระยะเวลา/
สถานที่
ชวงตนเดือน
กันยายน 2561
จํานวน 1 วัน
ณ โรงแรม
ในจังหวัดยะลา

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
120,000
120,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
ชื่อนางสุมาลี พลรักษ

120,000

๑๐๖

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ
วัตถุประสงค
๑.เพื่อศึกษาการ
ดําเนินการตามระบบ
ประกันคุณภายในเพื่อ
พัฒนามาตรฐานของ
สถานศึกษา
2.เพื่อคนหาแนวทาง
ดําเนินงานพัฒนา
มาตรฐานตามระบบ
ประกันคุณภายในของ
สถานศึกษา

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ที่ 6 โครงการ การวิจัยเรือ่ ง “การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา”
ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
รอยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับดี

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
15 ธ.ค. 6028 ก.ย. 61

1.คัดเลือกโรงเรียนกลุมเปาหมาย โรงเรียน
กลุมเปาหมาย
การวิจัย จํานวน 10 โรง
2.แตงตัง้ และประชุมคณะทํางาน จํานวน 10 โรง
พัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา
3.แตงตัง้ และประชุมคณะทํางาน
พัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา
4.ประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผน
ดําเนินงานการใชระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
มาตรฐานของสถานศึกษา
5.โรงเรียนกลุมเปาหมาย
ดําเนินการ
6.นิเทศ ติดตามและประเมินผล
7.ประชุมปฏิบัติการรวบรวม
วิเคราะหขอมูล
8.สรุปและเขียนรายงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
67,000
67,000

67,000

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุม นิเทศฯ
น.ส.อรวรรณ ปลองไหม

67,000

๑๐๗

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ที่ 7 โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเครือขายการนิเทศแบบมีสวนรวม

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเครือขายนิเทศ
แบบมีสวนรวมในการนิเทศ
ติดตามผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.เพื่อพัฒนาผูนิเทศใหมี
ความรูความสามารถในการ
นิเทศแบบมีสวนรวม

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
1.สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษายะลา
เขต 1 มีเครือขาย
การนิเทศ ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 13
เครือขาย
2.รอยละ 100 ผู
นิเทศมีความรู
ความสามารถในการ
นิเทศแบบมีสวนรวม
3.รอยละ 100 ของ
โรงเรียนไดรับการ
นิเทศ

กิจกรรม

เปาหมาย

1.สรางเครือขายการนิเทศ
-จัดประชุมคณะทํางานเพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิดในการ
นิเทศโดยการสรางเครือขาย
การนิเทศ (เครือขายดาน
บุคคล/เครือขายแหลงเรียนรู/
เครือขายผานอินเตอรเน็ต)

จํานวน 52 คน
(รองผอ.เขต2 คน
กรรมการ ก.ต.ป.น.
จํานวน 9 คน
ผอ.โรงเรียนเครือขาย
ละ2 คน ศึกษานิเทศก
12 คน และเจาหนาที่
3 คน)

2.สรางความเขมแข็งดานการ
นิเทศใหกับผูนิเทศ
-ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
แนวทางการนิเทศใหกับผูนเิ ทศ
และจัดทําคูมือการนิเทศ
(เครื่องมือนิเทศ แบบนิเทศ
วิธีการนิเทศ การเก็บรวบรวม
ขอมูล แผนการนิเทศ ปฏิทิน
การนิเทศ)

ระยะเวลา/
สถานที่
13 ธ.ค.2560
สพป.ยล.1

26-28 ธ.ค.60
โรงเรียนในสังกัด

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
9,760
9,760

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ
นางพรรณี ปานทอง

64,600

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

64,600

๑๐๘

โครงการ
วัตถุประสงค

ที่ 7 โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเครือขายการนิเทศแบบมีสวนรวม (ตอ)
ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)

กิจกรรม

เปาหมาย

3. ปฏิบตั ิการนิเทศ(นิเทศเชิง
ประเมินตรวจสอบและนิเทศ
เพื่อแนะนําชวยเหลือ
-ปฏิบัตติ ามแผนการนิเทศโดย
คณะกรรมการ
- ประชุมและนิเทศ ติดตาม
โดย ก.ต.ป.น. ภาคเรียนละครัง้
(2 ครัง้ )

คณะกรรมการจํานวน
13 ชุดๆ ละ 3 คน
111 โรงๆ ละ 2 ครั้ง
ตอภาคเรียน

4. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เทคนิคการนิเทศ
-จัดสัมมนาสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
จํานวน 3 วันศึกษานิเทศก
ทุกคน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
คณะทํางาน รวม 52 คน

จํานวน 3 วัน
ศึกษานิเทศก ทุกคน
กรรมการ ก.ต.ป.น.
คณะทํางาน รวม 52
คน

ระยะเวลา/
สถานที่
มกราคม 2561
โรงเรียนในสังกัด

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
82,700
82,700

กันยายน 2561

194,000

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ
กลุมนิเทศฯ

194,000

5. จัดทําเอกสารสรุปผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

351,000

-

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

351,000

๑๐๙

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
โครงการ
ที่ 8 โครงการ การประกวดภูมิทัศน บรรยกาศสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ประจําป 2561
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค
ตัวชี้วดั
กิจกรรม
เปาหมาย
การ
ผูรับผิดชอบ
รั
บ
จั
ด
สรร
เงิ
น
นอก
รวม
ปฏิบตั ิ
๑.เพื่อพัฒนาสถานศึกษา รอยละ ๑๐๐ของ ๑.ประชุมคณะกรรมการ เชิงปริมาณ
- ๑๐๐,๐๐๐ กลุมสงเสริมฯ
๑๐๐,๐๐๐
๑มิถุนายน –
ใหมีภูมิทัศนบรรยากาศ
ปรับปรุงเกณฑการประชุม ๑.สถานศึกษาเขารวมโครงการ ๑๕ กันยายน
สถานศึกษาใน
และสภาพ แวดลอมที่เอื้อ สังกัดมี
๒.ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑๑๑ โรง
นางเพ็ญศรี พุฒยืน
๒๕๖๑/
ตอการเรียนรู
สภาพแวดลอม ใหกับโรงเรียน
๒.สถานศึกษาไดรับการคัดเลือก สถานศึกษา
๒.เพื่อพัฒนาสถานศึกษา สะอาด รมรื่น
๓.ศูนยเครือคายคัดเลือก รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่ ๙ โรง
ใหเปนศูนยการเรียนรูที่มี สวยงาม เอื้อตอ โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพของชุมชน การเรียนการสอน และใหญ
๑สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมี
๓.เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
๔.คณะกรรมการประเมิน สภาพแวดลอมที่มคี วามเหมาะสม
ใหเปนแบบอยางที่ดีในการ
ระดับเขตพื้นที่ดําเนินการ สะอาด รมรื้น มีระเบียบและเอื้อ
จัดสภาพ แวดลอมของ
คัดเลือก
ตอการจัดการเรียนการสอน
ชุมชน
๕.ประกาศผลและมอบ
๒.ชุมชนเกิดการแลกเปลีย่ น
๔.เพื่อเสริมสรางความ
รางวัล
เรียนรูและรวมกันพัฒนาโรงเรียน
รวมมือและการมีสวนรวม
ใหเหมาะสมกับการเรียนรู
ในการพัฒนาสถานศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐
- ๑๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๑๐

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ที่ 9 โครงการประกวด OBEC AWARDA ครั้งที่ 7 ประจําป 2561

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
1 เพื่อสรรหาผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่
ครูและบุคลากรทางการ การศึกษาและ
ศึกษาทีป่ ฏิบตั ิงานและมี สถานศึกษามีการ
ผลงานดีเดน สงเขารวม ยกยองเชิดชูเกียรติ
ประกวด OBEC
หนวยงาน องค
AWARDS สพฐ. ครั้งที่ 8 คณะบุคคล และ
2. เพื่อพัฒนาและ
บุคลากรทางการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจครู ศึกษาที่มผี ลงานเชิง
และบุคลากรทางการ
ประจักษ
ศึกษา
วัตถุประสงค

กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา/สถานที่

1.สรรหาผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มผี ลงานดีเดน
ระดับเขตพื้นที่ และ
สถานศึกษา

ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ที่มีผลงานเชิง
ประจักษ ดีเดน

ธันวาคม 2560

2.สนับสนุนผูมีผลงาน
ดีเดนเขารวมประกวด
OBEC AWARDS
ระดับภาคใต
3.สนับสนุนผูไดรับ
การคัดเลือกระดับ
ภาคเขารวมประกวด
ระดับประเทศ

งบประมาณดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
100,000
- 100,000 กลุมบริหารงานบุคคล
นางสุมาลี พลรักษ

มกราคม 2561

กุมภาพันธ 2561

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- 100,000

๑๑๑

สรุปรายละเอียดโครงการ /กิจกรรม แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร
กลยุทธ

ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
โครงการ
ที่ 10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารงบประมาณ การเงิน และพัสดุสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลา/
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
เปาหมาย
วัตถุประสงค
สถานที่
(ตามยุทธศาสตร)
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
กลุมการเงินฯ
1. เพื่อใหเจาหนาที่การเงิน 1.รอยละ 100 ของ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
1. บุคลากผูรับผิดชอบ 29-30 มีนาคม 200,000
200,000
นางวรรณฤดี สัตยาทิตย
2561
บัญชี และพัสดุโรงเรียน มี เจาหนาที่การเงินบัญชี ประสิทธิภาพเจาหนาที่การเงิน งานดานงบประมาณ
นางวนิษฐา อกนิษฐ
โรงแรม
ความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ และพัสดุ โรงเรียนทุก บัญชี และพัสดุโรงเรียน
การเงินบัญชี และพัสดุ
นางวิลาวัณย กองศิริวงศ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โรงมีความรูค วามเขา
โรงเรียนทัง้ 111 โรง ในจังหวัดยะลา
-ใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ใจเกี่ยวกับกฎหมาย
วิธีปฏิบตั ิงานงบประมาณ
จํานวน 222 คน
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
การเงินการบัญชีและพัสดุ ระเบียบ ขอบังคับ วิธี
ประกอบดวย
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สามารถนําไปปฏิบัตงิ านใน ปฏิบตั ิงานดาน
-เจาหนาที่การเงิน/
-ใหความรูเกี่ยวกับการ
งบประมาณ การเงิน
หนาที่ความรับผิดชอบได
บัญชี 111 คน
เบิก-จายคาใชจายตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบัญชีและพัสดุ
-เจาหนาที่พัสดุ
2. เพื่อใหเจาหนาที่การเงิน โรงเรียน
2.อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการ โรงเรียน 111 คน
กลุมตรวจสอบภายใน
2 พฤษภาคม
บัญชี และพัสดุโรงเรียนได
113,000
113,000 นางอรเพ็ญ ทองชวย
จัด ทํ า บั ญ ชี ต ามระบบควบคุ ม 2. จัดทําคูมือการ
2.รอยละความสําเร็จ
2561
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ใน
บริหารงบประมาณ
นางสมประสงค หาญณรงค
การเงินหนวยงานยอย
ของการบันทึกขอมูล
โรงแรม
การปฏิบตั ิงานและเสนอ
-ใหความรูดานการใชจายเงิน และคูมือบัญชีคาวัสดุ
ระบบบัญชีการศึกษา
ในจังหวัดยะลา
แนะแนวทางแกไขการ
อุดหนุนและเงินอื่นๆโรงเรียน และคาแรงงาน
ขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ปฏิบตั ิงานรวมกัน อันจะ
-ฝกปฏิ บัติ การจัด ทํา บัญ ชีต าม รายการละ 120 เลม
เปนประโยชนตอการปฏิบตั ิ
ระบบควบคุ ม การเงิ นของ รวม 240 เลม
ราชการสูงสุด
หนวยงานยอย
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๑๒

โครงการ

ที่ 10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารงบประมาณ การเงิน และพัสดุสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561 (ตอ)

ตัวชี้วัด
(ตามยุทธศาสตร)
3. เพื่อใหเจาหนาที่ 3. ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําคําขอตัง้
การเงิน บัญชี และ
พัสดุ ที่รบั ผิดชอบงาน งบประมาณ ประจําป
งบประมาณโรงเรียน 2561 และป 2562
มีความรูความเขาใจใน 4. รอยละ 100 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่และ
การบริหารงาน
งบประมาณ การเสนอ สถานศึกษาใชจาย
ขอ และการขอจัดตัง้ งบประมาณเพื่อการ
งบประมาณ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการ
สถานศึกษา
กํากับ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค

กิจกรรม
3. การพัฒนาบุค ลากรด านการ
บริหารงบประมาณสถานศึกษา
- จัดทําคูมือการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา
และบัญชีวสั ดุและคาแรงงาน
- ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการสราง
ความรูค วามเขาใจการบริหารงาน
งบประมาณ การเสนอขอ และจัดตั้ง
งบประมาณ
- ติดตามผล และสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน
4. การพัฒนาระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-จั ด ทํ า คู มื อ การบั น ทึ ก ข อ มู ล
ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประชุ ม อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
สรางความรูความเขาใจโครงการ
พัฒ นาระบบบั ญชี การศึกษาขั้ น
พื้นฐาน

เปาหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
พฤษภาคม 2561
โรงแรม
ในจังหวัดยะลา

งบประมาณดําเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
60,000
60,000

มิถุนายน 2561
ณ สพป.ยล.1

งบ สพฐ.
10,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

373,000

10,000

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
นางสาวสุนันทา ยี่สุน
นางระวิวรรณ ธรรมสะโร

373,000

๑๑๓

สวนที่ ๔
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2561 ของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิต การใหบริการการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหนว ยงานที่ เ กี่ ยวขอ ง สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต 1 จึ ง ไดกํ าหนดป จ จั ย
ความสําเร็จและกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
1. งบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน เพื่อใชบริหารจัดการในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการตามบริบทของเขตพื้นที่
2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ เพื่อใชดําเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามจุดเนน และบริบทของเขตพื้นที่
3. งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย (งบแลกเปา) เพื่อใชขับเคลื่อน
การดํา เนิ นงานตามนโยบายเร ง ดว น และตามยุท ธศาสตร 6 ยุ ท ธศาสตร จุ ด เน น ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ปงบประมาณ 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงการ
ผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษา การสรางนวัตกรรมใหม ๆ การวิจัย การผลิตอุปกรณ สื่อ เพื่อใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเปนตนแบบได
4. งบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อดําเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตรการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุข เพื่อใหนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพสอดคลองกับอัตลักษณของตน
การนําแผนสูการปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองคกร ทั้งวิสัยทัศน พันธิกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน
และตัวชี้วัดความสําเร็จ ใหบุคลากรทุกระดับรับรู และเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดเปนนโยบาย
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค
3. ดําเนินงานตามปฏิทินที่กําหนดไว
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนาทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๑๔

เงื่อนไขความสําเร็จ
1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิข์ อง
งานและการทํ า งานแบบมี ส ว นร ว มที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค การปฏิ บั ติ ง านตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
3. การบริหารจัดการ ตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวม และยึดหลักธรรมาภิบาล
และสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
4. สรางความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหกับ
บุคลากรในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํานโยบายสูการปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปสูสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. หนวยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางเครงครัด
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอ
ผูเรี ยนสู งสุ ด สอดคลอ งกับ นโยบาย จุ ดเนนสํ าคัญ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบาย จุดเนน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยการดําเนินงานจักตองถูกตอง
โปรงใส ตามวัตถุประสงคของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง
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แนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินจัดทําแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูการปฏิบัติตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึ กษา เพื่อเป นเครื่องมือและกรอบทิ ศทางสํ าคั ญในการปฏิ บั ติ งานของหนวยงานในสั งกั ดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ยุทธศาสตรการปฏิรูป เพื่อการนํานโยบายและจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
หนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และพัฒนา
คุณภาพการศึกษามุงสูความสําเร็จ รวมทั้งบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อยางแทจริงเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน สู การปฏิบัติ ตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดังนี้

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการในภาพรวมทั้งการบริการจัดการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและบูรณาการการ
ดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา โดยใหผลการดําเนินงาน
สอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็วตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
กับจุดเนน 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา ใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติได รับทราบและมีความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาอยางถูกตองชัดเจนเพื่อการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
กับจุดเนน 6 ยุทธศาสตร การปฏิรูปการศึกษา ตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการวิเคราะห
สังเคราะห และจัดลําดับความสําคัญตามความจําเปนของปญหาที่ตองไดรับการแกไข
5. กําหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและ
การใชท รั พยากรร วมกั น การกํ าหนดกลุ ม เป าหมายตองมี ความชัดเจน ไม ช้ําซ อน โดยคํานึงถึงการบริ หาร
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
7. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับ เพื่อเปนกลไกสําคัญ ในการดําเนินการ
แปลงนโยบาย ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสูการปฏิบั ติอยางเปนรู ปธรรม โดยกํ าหนด
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคที่ชัดเจน
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8. ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญในการดําเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อเปนกรอบในการบริหารการดําเนินงานและการใชงบประมาณของหนวยงาน
9. กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา ของสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา
การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
10. กําหนดใหมีการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบการกํากับดูแลใหโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายทีก่ าํ หนด
เงื่อนไขความสําเร็ว
1. ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญในการบริหารจัดการ กํากับ ดูแล โดยมุงหวังผลสําเร็จ
ของภารกิจงาน และการทํางานแบบมีสวนรวม เพื่อใหมีการระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานหลากหลายที่เอื้อ
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณตามจุดเนน 6 ยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตองยึดหลักธรรมาธิบาล ยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด การบริหารจัดการงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงบประมาณ
ตองคํานึงถึงความคุมคา ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยติดตามความกาวหนาเพื่อทราบปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไป
3. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการโดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของไดมี
สวนรวมในการดําเนินการพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับ 65 ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา
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ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบตั ิการ ประจําป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

ต.ค.

๒๕๕9
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

๒๕60
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ยุทธศาสตร ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ
1.1 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจา
1.2 การอบรมนายหมูลูกเสือและการอบรมลูกเสือคุณธรรม
1.3 การอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารองขั้นความรูเบื้องตน
1.4 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
2. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561
3. โครงการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2561
4. โครงการสานสัมพันธบุคลากรอิสลามศึกษาและศึกษาดูงานสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
5 โครงการาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6 โครงการรอมฎอนสัมพันธ ฮ.ศ. 1439 ปการศึกษา 2561
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
7 โครงการรวมงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคใต ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560
8. โครงการรวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560
9. โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
10. โครงการพัฒนาการอานเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 4
11. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)
12. โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานสูการพัฒนา การอานการเขียนเพื่อการสื่อสาร
(อานเขาใจ) องค 4 การศึกษาและหัวใจนักปราชญ สุ จิ ปุ ลิ ตามรอยการทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2561
13. โครงการสรางความเข็มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย
14. โครงการขยายผลและติดตามโครงการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ จชต. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ จชต.
15. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูร ะดับสถานศึกษา
16. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู
17. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๑๘

ก.ย.

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบตั ิการ ประจําป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๒๕59
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โครงการ

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕60
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

18. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ ยะลา ยาลัน มหัศจรรยเด็กใต ”ครั้งที่ 11 ประจําป
2561
19. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา
20. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพสู
สถานศึกษา
21. โครงการพัฒนาลูกจางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
22. โครงการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากร ฯ (OD)
23. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาพุทธ - ศาสนาอิสลาม
24. โครงการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ประจําป 2561
ยุทธศาสตร ที่ 4 ขยายโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
25. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาสูไทยแลนด 4.0
26. โครงการประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา
27. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม
28. ปนน้ําใจใหนอง (พัฒนาเด็กดวยโอกาส)
ยุทธศาสตร ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
29. การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ
30. โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะ
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม
31 โครงการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา
31.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา และกลั่นกรองโครงการเขาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
31.2 การประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565)
31.3 การประชุมติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2561 รายไตรมาส
31.4 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ ตามแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 2561
31.5 การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดเนินงานตามแผนบูรณาการ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต ประจําปงบประมาณ 2561 (งบ สพก.จชต. /งบ ศปบ.จชต.)
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๑๙

ก.ย.

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบตั ิการ ประจําป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๒๕59
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โครงการ

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕60
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

31.6 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561
32. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูองคกรแหงคุณภาพ ประจําป 2561
32.1 การประชุมประจําเดือนและพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
32.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประจําป 2561
32.3 การประเมินสํานักงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561
32.4 การประชุมจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2561
32.5 การสรางการรับรู และความเขาใจ สพป.ยะลา 1 ป 2561
32.5.1 การจัดทําสกุปกิจกรรมขาว เผยแพรทางสถานีโทรทัศน “ สิ่งที่ดีที่สุด”
32.5.2 การจัดรายงานขาวเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
32.6 การจัดงานวันสําคัญ ประจําป 2561
32.6.1 วันคลายวันสถาปนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
33. การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจําป 2561
33.1 กิจกรรมการคัดเลือกครูตนแบบจัดประสบการณการเรียนรู
33.2 กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต
33.3 กิจกรรมงานวันครู-รําลึกพระคุณบูรพาจารย และมอบรางวัลครูตนแบบ
34. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล “ เพชรเสมา ยะลา เขต 1 ประจําป 2561 ”
35. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ “วันเวลาที่พากเพียร
สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ ” ประจําป 2561
36. โครงการวิจัย “ การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา”
37. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเครือขายนิเทศแบบมีสวนรวม
38. โครงการประกวดภูมิทัศน บรรยากาศ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
39. โครงการเขารวมประกวด OBEC ARAWDS ครั้งที่ 7

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๒๐

ก.ย.

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบตั ิการ ประจําป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕59
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕60
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ยุทธศาสตร ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม ในการจัดการศึกษา
40. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารงบประมาณ การเงิน และพัสดุโรงเรียน
40.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ เจาหนาที่การเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน
40.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุมการเงินหนวยงานยอย
40.3 การพัฒนาบุคลากรดานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๒๑

ก.ย.

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๒๒

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่ 699 / 2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
********
ดวยสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษายะลา เขต 1 จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบั ติก าร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการรางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่อ ใหก ารดําเนินการในครั้ ง นี้ เป นไปอยางมีป ระสิ ทธิภาพ บรรลุ วัตถุป ระสงคของโครงการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ควบคุม อํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย
1.1 นายประสิทธิ์ หนูกุง
ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
1.2 นายจีรยุทธ วิชญรักษ
รอง ผอ.สพป.ยล.1
รองประธานกรรมการ
1.3 นายเอกรัฐ สมจิต
รอง ผอ สพป.ยล.1
กรรมการ
1.4 ผูอํานวยการกลุม ทุกกลุม
กรรมการ
1.5 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ
2. คณะกรรมการจัดทํารางแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหนาที่ศึกษานโยบาย
มาตรการ จุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รวมกับบุคลากรในกลุมงาน จัดทําแผนงาน/โครงการ เขาแผน
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบดวย
2.1 นายประสิทธิ์ หนูกุง
ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
2.2 นายจีรยุทธ วิชญรักษ
รอง ผอ.สพป.ยล.1
รองประธานกรรมการ
2.3 นายเอกรัฐ สมจิต
รอง ผอ สพป.ยล.1
กรรมการ
2.4 ผูอํานวยกลุมทุกกลุม /ศูนย/หนวย
กรรมการ
2.5 ประธานศูนยเครือขายสถานศึกษา 13 ศูนย
กรรมการ
2.6 นายอครัญญ บากา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.7 นายอัฟฟาน เจะแต
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.8 น.ส.เนตรนพิชญ จําปาทองเทศ ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.9 น.ส.อรวรรณ ปลองไหม
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.10 นางปราณี อองหลี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๒๓

2.11 นางซารินดา บินวาฮับ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.12 นางอุษณีย ยะโกะ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.13 นางสาวจีรวรรณ ยืนยง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.14 นางโซเฟย คลานุรักษ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.15 นางรัตนาศรี ศิริประภา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.16 นางกชกร แทนรัตน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
2.17 นางวัฒนา ทิพยภักดี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
2.18 นางศุภมาศ อาลี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
2.19 นางอุบลรัตน กิมาคม
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
2.20 นางเพ็ญศรี พุฒยืน
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
2.21 นางสาวกัลยา กูดู
พนักงานราชการ
กรรมการ
2.22 นางวัลลภา นัคราเรือง
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
2.23 นางอรอนงค เมืองฝาย
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
2.24 นางจันทรัช พรหมรูปสวย
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
2.25 นางกุลธิดา จรัสเกือ้ กูลพงศ นักประชาสัมพันธ
กรรมการ
2.26 นางสุมาลี พลรักษ
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
2.27 นางธนภร พิมเสนศรี
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
2.28 นายนิกร แซฟุง
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
2.29 นางวิลาวัณย กองศิริวงศ
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ
2.30 น.ส.สุนันทา ยี่สุน
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
2.31 นางสุกญ
ั ญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ
2.32 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
2.33 นางขวัญสุดา เบ็ญมูอํามัด
เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
2.34 นางสาวการะตี พึงสยม
พนักงานราชการ
กรรมการ
2.35 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการ
2.36 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
2.37 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ
2.38 นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหนาที่
วิเคราะหแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางวันที่ 20-22
พฤศจิกายน 2560 ประกอบดวย
3.1 นายประสิทธิ์ หนูกุง
ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
3.2 นายจีรยุทธ วิชญรักษ
รอง ผอ.สพป.ยล.1
รองประธานกรรมการ
3.3 นายเอกรัฐ สมจิต
รอง ผอ สพป.ยล.1
กรรมการ
3.4 ผูอํานวยกลุมทุกกลุม /ศูนย/หนวย
กรรมการ
3.5 ประธานศูนยเครือขายสถานศึกษา 13 ศูนย
กรรมการ
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
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3.6 นายอครัญญ บากา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.7 นายอัฟฟาน เจะแต
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.8 น.ส.เนตรนพิชญ จําปาทองเทศ ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.9 น.ส.อรวรรณ ปลองไหม
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.10 นางปราณี อองหลี
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.11 นางซารินดา บินวาฮับ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.12 นางอุษณีย ยะโกะ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.13 นางสาวจีรวรรณ ยืนยง
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.14 นางโซเฟย คลานุรักษ
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.15 นางรัตนาศรี ศิริประภา
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.16 นางกชกร แทนรัตน
ศึกษานิเทศก
กรรมการ
3.17 นางวัฒนา ทิพยภักดี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
3.18 นางศุภมาศ อาลี
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
3.19 นางอุบลรัตน กิมาคม
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
3.20 นางเพ็ญศรี พุฒยืน
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
3.21 นางสาวกัลยา กูดู
พนักงานราชการ
กรรมการ
3.22 นางวัลลภา นัคราเรือง
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
3.23 นางอรอนงค เมืองฝาย
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
3.24 นางจันทรัช พรหมรูปสวย
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
3.25 นางกุลธิดา จรัสเกือ้ กูลพงศ นักประชาสัมพันธ
กรรมการ
3.26 นางสุมาลี พลรักษ
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
3.27 นางธนภร พิมเสนศรี
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
3.28 นายนิกร แซฟุง
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
3.29 น.ส.สุนันทา ยี่สุน
นักวิเคราะหนโยบายฯ
กรรมการ
3.30 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
3.31 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ
3.32 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
3.33 นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
4. คณะกรรมการฝายการเงิน มีหนาที่ยมื เงิน เบิกจายเงิน ดําเนินการจัดซื้อวัสดุที่จําเปนตองใชใน
การจัดประชุมสัมมนา รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงิน ประกอบดวย
4.1 นางวรรณฤดี สัตยาทิตย
ผอ.กลุมงานการเงินฯ
ประธานกรรมการ
4.2 นางวิลาวัณย กองศิริวงศ
นักวิชาการพัสดุ
รองประธานกรรมการ
4.3 นางอุทุมพร หนูลอม
เจาพนักงานพัสดุ
กรรมการ
4.4 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ
4.5 นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
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5. คณะกรรมการฝายประเมินผลและสรุปผลโครงการ มีหนาที่ ทําแบบประเมิน เก็บขอมูล และ
สรุปผลโครงการฯ ประกอบดวย
5.1 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุมนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวสุนันทา ยี่สุน
นักวิเคราะหนโยบายฯ
รองประธานกรรมการ
5.3 นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ
5.4 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการ
5.5 นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กรรมการและเลขานุการ
5.6 นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ ปฏิบัตหิ นาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายประสิทธิ์ หนูกงุ )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1

-
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แผนการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ที่
๑

2

กิจกรรม

ระยะเวลา/
สถานที่

เปาหมาย/
ผูรับผิดชอบ

20 ต.ค.60

นางพัชรียา

๑.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2561

9 พ.ย.60

นางอังคณา

1.2 เสนอขออนุมัติโครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ 2561

13 พ.ย.60

นางพัชรียา

๑.4 รวบรวมขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่
เกี่ยวของประกอบการจัดทํารางแผนปฏิบัติการ

ต.ค.60

บุคลากร
กลุม นผ.
ทุกคน

๑.5 จัดทําเครื่องมือ Workshop การจัดทําราง
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561

ต.ค.-พ.ย.60

ประชุมวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบาย
สูแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2559

- รอง ผอ.สพป.
- ผอ.กลุม/ศูนย/ ๑. นโยบาย รัฐบาล, นโยบาย รมต.ศธ,
นโยบาย รมช.ศธ. นโยบาย สพฐ,
หนวย
นโยบาย ผอ.สพป.ยล.1
- หน.งานทุก
๒. ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ.
กลุม
และ สพป.ยล.1 ปงบประมาณ
หองประชุม - ประธานศูนย
2561 ( วิสัยทัศน /พันธกิจ
บุหงาตันหยง เครือขายฯ
เปาประสงค/ กลยุทธ /จุดเนน )
๓. เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด/
บุคลากร
คาเปาหมายสอดคลอง ตอบสนอง
กลุม นผ.
ทิศทางการจัดการศึกษา
ทุกคน
๔. สรุปผลการดําเนินงานตามแผน
ปงบประมาณ 2560
๕. แบบนําเสนอโครงการ
- แบบยอ (เพื่อพิจารณาเขาแผน)
- แบบขออนุมัติ (เพื่อดําเนินการ)

เตรียมการกอนจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร
1.1 จัดทําแผน/ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ 2561

๑) นําเสนอนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา
๒) นําเสนอผลการดําเนินงานตามปฏิบัติการ
ปงบประมาณ ๒๕60
๓) กําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ป 2561
(วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
จุดเนน)
สอดคลองกับนโยบายที่เกี่ยวของ
4) กําหนดตัวชี้วัด/คาเปาหมายในแตละ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
5) กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามกลยุทธ/
จุดเนน
6) มอบภารกิจแตละกลุม แบงความรับผิดชอบ
ตามกลยุทธ/จุดเนน
พิจารณาจัดทํารางโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองตัวชี้วัด/
คาเปาหมายเชิงกลยุทธ เพื่อนําเสนอเขา
แผนปฏิบัติการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
- แผน/ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2561
- ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาป
การศึกษา 2556 – 2560
- นโยบายรัฐบาล
- นโยบาย รมต.ศธ.
- นโยบาย สพฐ,
- จุดเนน สพฐ.
- นโยบาย/จุดเนน ผอ.สพป.ยล.1
- สรุปผลตามแผนปฏิบัติการ ป 2560
- ขอมูลผลการสอบ O-Net /NT/I-Net
- ปการศึกษา 2559
- เครื่องมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
Workshop

ระยะที่ 1
9-10พ.ย.
2560
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แผนการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕61
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ที่

กิจกรรม

3

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนปฏิบัติ
การ
วันที่ ๑ ( เต็มวัน)
๑) ทบทวนทิศทางการจัดการศึกษาป 2560
๒) นําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ ๒๕60
3) วิเคราะห SWOT
4) นําเสนอนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา ป 2561
4) นําเสนอ รางทิศทางการจัดการศึกษา ป
2561
(วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
จุดเนน)
5) นําเสนอตัวชี้วัด/คาเปาหมายแตละ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
วันที่ 2 (เต็มวัน)
๑) พิจารณากําหนดกรอบวงเงินรายกลยุทธ
ตามผลการวิเคราะห SWOT และผลการ
ดําเนินงานป 2560
2) แบงกลุมคณะทํางานรายกลยุทธ พิจารณา
กําหนดโครงการ/กิจกรรมหลักที่ตอบสนอง
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย/จุดเนน ปงบประมาณ
๒๕61
วันที่ 3 (ครึ่งวันเชา)
นําเสนอภาพรวมรางแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ ๒๕61

4

แจง รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุม ทุกกลุม
- รับทราบรางแผนปฏิบัติการ ป 2561
- ปรับโครงการ/กิจกรรม เพื่อเขาแผนปฏิบัติ
การ ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร ปงบประมาณ ๒๕61

ระยะเวลา/
สถานที่
ระยะที่ 2
21-23
พ.ย.2560
นอกสถานที่

25 พ.ย.60
สพป.ยล.1

เปาหมาย/
เอกสารที่เกี่ยวของ
ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการจัด
ทําแผนปฏิบัติการ 1. นโยบาย รัฐบาล, นโยบาย รมต.ศธ,
ป 2561
นโยบาย รมช.ศธ. นโยบาย สพฐ,
(คําสั่งที่......../
นโยบาย ผอ.สพป.ยล.1
2561)
2. ทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ.
- รอง ผอ.สพป.
และ สพป.ยล.1 ปงบประมาณ
- ผอ.กลุม/ศูนยฯ
2561 ( วิสัยทัศน /พันธกิจ
- หน.งานทุกกลุม
เปาประสงค/ กลยุทธ /จุดเนน )
- ประธานศูนย
3. เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด/
เครือขายฯ
คาเปาหมายสอดคลอง ตอบสนอง
- ผูแทน ก.ต.ป.น.
ทิศทางการจัดการศึกษา
4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผน
กลุมนโยบาย
ปงบประมาณ 2560
และแผน
5. รางโครงการ/กิจกรรมรายกลยุทธ
เพื่อพิจารณาเขาแผนปฏิบัติ

- รอง ผอ.สพป.
- ผอ.กลุม/ศูนย/
หนวย
- หน.งานทุกกลุม
- ประธานศูนย
เครือขายฯ

- รางกรอบแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2561
- กรอบวงเงินงบประมาณรายกลยุทธ
- แบบงบหนาสรุปโครงการ
- แบบนําเสนอโครงการเต็มรูปแบบ

บุคลากรกลุม นผ.
ทุกคน

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๒๘

แผนการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕61
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ที่

กิจกรรม

5

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
รางแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

6

3 ธ.ค.2560
เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปงบประมาณ 2561
หองประชุม
๓.๑ จัดทํารางแผนปฏิบัติการ ประจําป
ศธจ.ยะลา
งบประมาณ ๒๕61
๓.๒ เสนอขอความเห็นชอบ ผอ.สพป.ยล.
๑
๓.๓ เสนอขอความเห็นชอบ กศจ.ยะลา

7

ระยะเวลา/
สถานที่
ระยะที่ 3
30 พ.ย.60
หองประชุม
บุหงาตันหยง

เปาหมาย/ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการกลั่นกรอง - รางแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ
2561
แผนปฏิบัติการ
- กรอบวงเงินงบประมาณรายกลยุทธ
ป 2561
- แบบงบหนาสรุปโครงการ
- แบบนําเสนอโครงการเต็มรูปแบบ
คณะกรรมการ กศจ.
ยะลา
กลุมนโยบายและแผน

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
- รอง ผอ.สพป.
(หลังจากแผนไดรับความเห็นชอบ จาก
- ผอ.กลุม/ศูนย/หนวย
กศจ.ยะลา.)
.....ม.ค.2561 - หน.งานทุกกลุม
๔.๑ สรางความเขาใจใหแกผูที่เกี่ยวของใน
- ประธานศูนยเครือขาย
การ
ฯ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
……ม.ค.
- ผูรับผิดชอบโครงการ/
2561
กิจกรรมตามแผนฯ
๔.๒ จัดทําแนวทางบริหารโครงการตาม
แผน
.......ม.ค.
2561
บุคลากรกลุม นผ.
๔.๓ จัดทําแผนกํากับ ติดตามการ
ทุกคน
ดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

- รางแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ
2561
- กรอบวงเงินงบประมาณรายกลยุทธ
- แบบงบหนาสรุปโครงการ
- แบบนําเสนอโครงการเต็มรูปแบบ

- แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2561
- แนวทางการบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
- มาตรการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ ป 2561
- แผนการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2561
ผลสําเร็จ
ผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจใน
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และมี
แผนการควบคุม กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนที่ชัดเจน

๑๒๙

แบบเสนอรายละเอียดโครงการเขาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………………
กลุมงบประมาณ ………………………………………………………………………………………………………………………………….
สนองยุทธศาสตร ที่ ............................................................................................................................................
กลยุทธ ที่ ………………………………………………………………………………………………………………………......................
จุดเนน ที่ ............................................................................................................................................................
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุม/ศูนยเครือขาย……………………………………………………………………………………….
ผูรับผิดชอบ
1. ……………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………..
ระยะเวลาดําเนินการ ……………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. วัตถุประสงค
2.1……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………………
3.1.2…………………………………………………………………………………………………………………….
3.2 เชิงคุณภาพ
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ตัวชี้วัด/ผลผลิต/ผลลัพธ ความสําเร็จ
ตัวชี้วัด
1. .......................................................................................................................
2. ………………………………………………………………………………………………………….
ผลผลิต (Output)
1. ……………………………………………………………………………………………………………
2. ........................................................................................................................
ผลลัพธ (Outcome)
1. ………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………….
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๓๐

5. ระยะเวลาดําเนินการ

วันที่........เดือน............พ.ศ........ ถึง วันที่......เดือน..........พ.ศ............

6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ
กิจกรรมสําคัญ

ระยะเวลาดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

7. งบประมาณ
- เงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ
วงเงิน........................................บาท
- เงินนอกงบประมาณ จาก.........................................วงเงิน........................................บาท
ดังมีรายละเอียดประกอบการใชงบประมาณดําเนินการ ดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ (ตามแผนงาน)
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
รวมทั้งสิ้น

8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

8.1
8.2

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๓๑

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 …………………………………………………………………………………………………………………….
9.2 …………………………………………………………………………………………………………………….
9.3 …………………………………………………………………………………………………………………….
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ…………………………………………..ผูเ สนอโครงการ
(......................................)
ตําแหนง..................................................
ลงชื่อ…………………………………………..ผูควบคุมโครงการ
(......................................)
ตําแหนง.ผูอ ํานวยการกลุม/ประธานศูนยเครือขาย.....
ลงชื่อ…………………………………………..ผูเ ห็นชอบโครงการ
(......................................)
ตําแหนง...รอง ผอ.สพป.ยล.1 .......
ลงชื่อ…………………………………………..ผูอนุมัติโครงการ
(......................................)
ตําแหนง..ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๓๒

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการ..............................................................

ชื่อผูรบั ผิดชอบ..............................................................
ตําแหนง........................................................................

กลุม.....................................................................
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๓๓

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป และโครงการตามยุทธศาสตร สพฐ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
1.ชื่อโครงการ....................................................................................................................................................
2. สนอง
ยุทธศาสตร............................................................................................................................
กลยุทธ...................................................................................................................................
จุดเนน..................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค (จากโครงการ)
3.1 ...........................................................................................................................................................
3.2 ...........................................................................................................................................................
4. เปาหมาย (จากโครงการ)
4.1 ............................................................................................................................................................
4.2 ............................................................................................................................................................
5. แนวทางการดําเนินงาน (ขั้นตอนการดําเนินงาน/สรุปรายงานผล)
5.1..............................................................................................................................................................
5.2...............................................................................................................................................................
6. งบประมาณดําเนินการ
6.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก........................................................ จํานวน..............................บาท
6.2 งบประมาณสนับสนุนเพิม่ เติมจาก................................................... จํานวน..............................บาท
6.3 งบประมาณที่ สพป. เปนผูดําเนินการ
จํานวน..............................บาท
6.4 งบประมาณทีจ่ ัดสรรใหโรงเรียนดําเนินการ
จํานวน..............................บาท
6.5 งบประมาณทีเ่ บิกจายจริง
จํานวน..............................บาท
6.6 งบประมาณคงเหลือ
จํานวน..............................บาท
7. ผลการดําเนินงาน
7.1 จําแนกตามกิจกรรม
ลําดับ
กิจกรรม
งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน
ที่
ไดรับ
ใชจายจริง คิดเปน %
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ .......

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๓๔

7.2 ผลการดําเนินงานที่เปนผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ
7.2.1 เชิงปริมาณ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.2.2 เชิงคุณภาพ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7.3 ผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
7.3.1 ชื่อผลงาน.............................................................................................................................
7.3.2 กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนสําคัญ
...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................
7.4 ผลการดําเนินงานระดับสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายของโครงการ
7.4.1 เชิงปริมาณ ...................................................................................................................
7.4.2 เชิงคุณภาพ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. สภาพปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
8.1 สภาพปญหา/อุปสรรค
1) .........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) ........................................................................................................................................................
8.2 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
1) .......................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๓๕

9. กลุมผูรับผิดชอบ................................................................................................................................
10. ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม............................................................................................................
11. เอกสารประกอบรายงาน
11.1 สําเนาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินดําเนินงาน
11.2 สําเนาคําสัง่ แตงตั้งคณะทํางาน
11.3 ตารางกําหนดการจัดกิจกรรม/หลักสูตรการประชุม/อบรม/สัมมนา
11.4 รายชื่อกลุม เปาหมายของกิจกรรม/โครงการ
11.5 อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ลงชื่อ..................................................ผูรายงาน
(.................................................)
ตําแหนง...........................................................
ลงชื่อ.................................................ผอ.กลุม
(................................................)
ตําแหนง...........................................................
ลงชื่อ.................................................รอง ผอ.สพป.
(.................................................)
ตําแหนง............................................................
ลงชื่อ....................................................ผอ.สพป.
(...............................................)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561

๑๓๖

12. ภาพถายผลการดําเนินงาน
***** ใหบันทึกลงแผน CD หรือนําไฟลรูปภาพไปมอบกับเจาหนาที่

ภาพ 1

ภาพ 2

ภาพ 3

ภาพ 4

ภาพ 5

ภาพ 6

แผนปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 1 ประจําปงบประมาณ 2561
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คณะผูจัดทํารูปเลม
ที่ปรึกษา
1. นายประสิทธิ์ หนูกุง
2. นายจีรยุทธ วิชญรักษ
3. นายเอกรัฐ สมจิต

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

คณะทํางาน
1. นางพัชรียา ปรีดางกูร
2. นางสาวสุนันทา ยี่สุน
3. นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
4. นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
5. นางสุกญ
ั ญา นาชัยเวียง
6. นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด
7. นายภาคภูมิ อินทรสกุล
8. นางสาวการะตี พึ่งสยม
9. นางสาวรอฮานี กาจิ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

ผูรวบรวม/เรียบเรียง
1. นางอังคณา เดนปรีชาวงศ
2. นางสาวรอฮานี กาจิ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พนักงานราชการ

ออกแบบรูปเลม/ปก
นางสาวรอฮานี กาจิ

พนักงานราชการ
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