คานา
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ฉบั บ นี้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้จัดทาขึ้น เพื่อให้กลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีการวิ เคราะห์ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงของ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี กั บ นโยบายของรั ฐ บาล แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนกลยุทธ์ และนโยบายสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีสาระสาคัญประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
ทิศทางการจัดการศึกษา จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
โดยกาหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ฉบับนี้ จะบรรลุผลตามเปูาหมายความสาเร็จที่กาหนดไว้ ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากกลุ่มงาน สถานศึกษาในสั งกัด และการสนับสนุนจากหน่วยงานทางการศึกษาและทุกภาคส่วนใน
การระดมสรรพกาลังร่วมกันผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด ต่อ การบริ ห ารจั ดการศึก ษา สามารถติด ตามตรวจสอบประเมิน ผลความส าเร็จ ได้ ตาม
เปูาหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต ๑ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายที่ ให้ความร่วมมือในการ
จัดทาและพิจารณากลั่น กรองแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
30 พฤศจิกายน 2558
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ภาคผนวก
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
- ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
- คาสั่งคณะกรรมการดาเนินการโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี

๓

บทนา
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบั บ นี้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อ
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น แผนที่ เชื่ อ มโยงความสอดคล้ อ งนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

นโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คานึง ถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคน
อีก เป็ น จ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจที่ ถู กต้ องและเป็ นจริง เกี่ ยวกับ พระมหากษัต ริ ย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วย
สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความพร้ อ มแก่ แ รงงานไทยและร่ ว มพั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครองทางสั ง คม
ของแรงงานอาเซียน
3.6 จั ดระเบี ย บสั ง คม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิ บาลให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่ อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๑

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบ การ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่ว ไปมีสิ ทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่ ว ไปมี โ อกาสร่ ว มจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและทั่ ว ถึ ง และร่ ว มในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศั ก ยภาพและความพร้ อ ม โดยให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถเป็ น นิ ติ บุ ค คลและบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งอิ ส ระ
และคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและจิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ น ต้น รวมทั้งปรั บ ระบบการประเมินสมรรถนะที่ส ะท้อนประสิ ทธิภ าพการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกี ฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นกาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อ นโยบายงบประมาณกระตุ้ นเศรษฐกิ จ ตามที่ ค ณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ
ได้จัดทาไว้ โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้
ความส าคั ญ ในการบรู ณ าการงบประมาณและความพร้ อ มในการด าเนิ น งานรวมทั้ ง น าแหล่ ง เงิ น อื่ น มา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้ งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรั บปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่ว ยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กับ นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ ที่มีประสิ ทธิภ าพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดาเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริ การเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
และระบบบูรณาการ
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10.4 เสริ มสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐวางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
มอบนโยบายแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บสู งของกระทรวงศึ กษาธิ การ ผู้ บริ หารส่ ว นภู มิ ภ าค และข้ าราชการสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม
ทัศนคติในการทางาน
เหตุผลและความจาเป็นที่เกิดขึ้นกั บประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติความ
ขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่องเริ่มจาก
การปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคง ยั่งยืนใน
การปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่ว น ระยะปานกลาง และระยะยาว
กระทรวงศึกษาธิการต้องดาเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคานึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา
ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลามากขึ้น เพราะมีงาน
เร่ งด่ ว นที่ต้ องทา ต้องการผลลั พ ธ์มากขึ้น เร็ว ขึ้น และต้องสื่ อสารกันเพื่อลดความรู้สึ ก ขัดแย้ งทั้งหมดใน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน
แนวคิดในการทางานของส่วนราชการ
ส่ ว นราชการตั้ ง แต่ ร ะดั บ พื้ น ที่ จะต้ อ งด าเนิ น การแปลงนโยบายทั้ ง ของรั ฐ บาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจ งานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อนาไปสู่ การปฏิบัติ มี
การศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การทางานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงเนื่องจาก
มีช่วงเวลาจากัด จึงต้องการความคิดเห็น เพื่อการหลอมรวมวิธีการทางานให้รวดเร็วและทางานรวมกันได้
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการดาเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้
1) งานที่ดาเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย
2) งานที่ดาเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย
3) งานที่ดาเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น
(1) งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดาเนินการ
(2) งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดาเนินการ
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แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
น้อมนากระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนากระแสพระราช
ดารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดารัส ทั้ง
3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความสาเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
1. ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถเข้าทางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558
เพื่อช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแจงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทาแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2 ต้องมอบภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกาหนดรายละเอียดของงานหลัก
งานรอง และงานที่ต้องดาเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
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1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก
และทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงานในแต่ละ
สาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น
2. ปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดาเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม
ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดาริ
3.1 ให้มีการดาเนินโครงการตามพระราชดาริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิด ชอบโดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินี น าถฯ หรื อ พระบรมวงศานุ ว งศ์พระองค์ใดที่ก ระทรวงศึกษาธิก ารดาเนิ นการ หรือให้ การ
สนับสนุน ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความสาคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิดของโครงการได้จัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารด าเนิ น งานโครงการตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ทาความเข้าใจและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได้
3.4 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ให้เตรียมการดาเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดาเนินการตามแผนที่กาหนดเพื่อให้เกิดการ
กระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จาเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 การใช้ ง บประมาณในการด าเนิ น งาน ต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้
ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่วยปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง
4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณา
การกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคาสั่งไปยังหน่วยรอง
และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กร หน่วยงาน
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน
6. อานวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่ าวหาพฤติกรรมผู้บริหารการประท้ว ง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บปุวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปูองกันแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทาการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้อง
มีรายละเอียดดังนี้
1) มีการจัดระบบและกาหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
3) สารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับขั้นตอนอย่างรวดเร็ว
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร
เช่น ร่วมกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทางานระหว่างกาลังศึกษา และการรับเข้า
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
8. ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 กาหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน
8.3 กาหนดความต้องการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานใน
ทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเปูาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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11. ให้มีการนา ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
11.1 ให้มีการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Leaming Thailand) โดยบูรณา
การเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อสร้างความ
เข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อสารความหมาย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี ต่าง ๆ
จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทาให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม
13.2 ดู แ ลความสวยงามและความสะอาด บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษาความ
ปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความสาคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคามของ
แต่ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
14.1 ให้น้อมนากระแสพระราชดารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่ อการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของ
ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้ านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เร่งรัดการดาเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
สนับสนุนการดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบการทาระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแล
นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ว
อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

๘

จุดเน้นของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1. การแปลงกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
2. การปฏิรูปการศึกษา
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การปรับปรุงโครงการเวลาเรียน (ระดับ ป.1 – ม.3)
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
8. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
10. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
11. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
12. การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
13. การผลิตนักศึกษาสู่มาตรฐานสากล
14. การกาหนดเปูาหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น
15. การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้”
17. การพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาของ กศน.
18. การส่งเสริม กศน. ตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
19. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20. การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกว่าใช้ความรู้สึกตามกระแสสังคม
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
22. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
23. การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
24. การบูรณาการการดาเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานอื่น
25. การขับเคลื่อนโครงการอบรม สัมมนา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
26. การนา ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
27. การอานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต
1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตาแหน่งหรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล
1) ดาเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2) ทาการตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทาการแก้ไข
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก
๙

1.3 ด าเนิ น การสุ่ มตรวจสอบ หากพบมี การทุ จริ ต ในหน่ ว ยงานใด ผู้ บั ง คั บ บัญ ชาหน่ว ยงาน
ตามลาดับขั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว
2. นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่ องหนี้สิ น ของครู ส่ งเสริมให้ ครูมีจิตสานึกรู้จักการดาเนินชีวิตโดยยึดหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3. นโยบายด้านการจัดการขยะ
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ
โรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึ้น
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูก
จิตสานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกาจัดขยะที่ถูกต้อง
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
ให้มีการจัดระบบดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการดาเนินการ ตามเหตุผลและ
ความจาเป็นของหน่วยงาน
4.2 ระบบการซ่อมบารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบารุง ตรวจสอบวงรอบ
การใช้งาน กาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบารุง
4.3 ระบบดู แ ลอาคารสถานที่ ให้ จั ด ระบบการดู แ ลรั ก ษาความสะอาด ความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคา โดย
ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2) กาหนดเปูาหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง
2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือออก
ทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานติดตามอย่างเป็นระบบ
3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพิ่มภาระ
นักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
๑๐

3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจาเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับ
เด็กยุคโลกไร้พรมแดน
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล
เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (LIT)
6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจน
ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อ
ช่วยลดภาระครู หรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทย
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็ นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดใน
ตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการ
ดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สั ม พัน ธ์ กับ เนื้ อ หา ทั กษะ และกระบวนการเรี ยนการสอน ประกอบไปด้ ว ย มาตรฐานและการประเมิ น
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดั บ ความแข็ ง แกร่ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ ค รู เ ป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการและเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่ ง สร้ า งระบบให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น องค์ ก รคุ ณ ภาพที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี

๑๑

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ
และข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริ การที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถ
ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รับชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รับชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

๑๒

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีการพัฒนาการทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๑๓

จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดจุดเน้นการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่
สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 นั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านคานวณ
และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
1.2.3 นั กเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางานและ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นั กเรี ยนที่มี ความต้ องการพิ เศษได้ รั บการส่ งเสริม สนั บสนุ น และพั ฒนาเต็ มศั กยภาพเป็ น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณะแห่งตน
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิ ศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่ มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๑๔

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครู ได้ รั บการพั ฒนาองค์ ความรู้ และทั กษะในการสื่ อสารมี สมรรถนะในการสอนอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2.1.1 ครู ได้รั บการพัฒนาวิ ธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่ าง ๆ และการวั ด
ประเมินผลให้สามารถาพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยานิมิต โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึด
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน
และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตามตรวจสอบ การบริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับทั้งส่วนกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

1. นักเรียนมีสมรรถนะ
สาคัญสู่มาตรฐานสากล

1. การเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัยและมีคุณภาพ
2. เร่งรัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ต้องอ่านออกเขียนได้
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความ
สามารถด้านภาษาอ่านออกเขียนได้ ด้าน
คานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนประถมศึกษา นักเรียนก่อนประถมศึกษาทุกคน มี
ให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญา ที่สมดุลเหมาะสมกับวัย
และเรียนรู้อย่างมีความสุข
เสริมสร้างความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของ นักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ปี 1
อ่านออกเขียนได้มีการประเมินผลที่เป็น
รูปธรรม
เสริมสร้างความสามารถนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถม
ด้านภาษาอ่านออกเขียนได้ ด้านคานวณ และด้านการใช้ ศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้น
เหตุผลที่เหมาะสม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1. เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และ
ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น
ส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงนักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
เร่งแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียน
3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการ
2. เสริมสร้างความสามารถ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ ทดสอบระดับชาติ O-NET ภาษาไทย
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน เน้น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
Collaboratve Problem Solving
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
3. เสริมสร้างความสามารถและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิ
ภาพของแต่ละกลุ่มสาระ เผยแพร่ให้ครูนาไปปรับการ
เรียนการสอน

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

ข้อ 2,4

ข้อ 2,25

ข้อ 4.4

ข้อ 2,3

ข้อ 2,25

ข้อ 4.4

ข้อ 4,9

ข้อ 2

ข้อ 1,2,3

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ข้อ 4,9

ข้อ 2

ข้อ 1,2,3

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ข้อ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

5. ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจรากเหง้า
ความเป็นชาติไทย ความเป็นประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวิถชี ีวิตวัฒนธรรม
ไทย
6. พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลทั้งระบบที่เน้นการ
สร้างข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ และการประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชัน้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี
ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขาวิชาชีพ เพื่อการวางแผน
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดย อาชีพในอนาคตได้
ครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง 2. เชื่อมโยงการศึกษากับการส่งเสริมวิชาชีพ ให้ตรงความ
ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมกับการ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการ
ประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
บริการ แนะแนวเพือ่ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตัวเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบ
อาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
และอยู่รว่ มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชา
สามัญระดับมัธยมศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้น ข้อ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต

กระทรวง

รัฐบาล

ข้อ 4,9,
25

ข้อ 4.1,
4.4

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ข้อ 2,3

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

6. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วง
วัย

1. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็น
ทักษะการสื่อสาร
2. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/ทางเลือกที่เหมาะสม
3. ใช้สื่อและโปรแกรม ICT เป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญใน
การพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน
4. จัดระบบเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งกลไกการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันผลิตครู/หน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญ
5. จัดตั้งศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
เพิ่มขึ้น ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
6. พัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
ข้อ 1,2,3 ข้อ 2,7,
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
25,26
จาแนกระดับ
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 5
- โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3-5
- โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 2-5
2. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80
- โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง
ร้อยละ 50
- โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30
3. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะผู้นานักเรียนอาเซียน
- ร้อยละ 100 ของจานวนโรงเรียน
ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
- จานวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่
การศึกษา

รัฐบาล
ข้อ 4.1,
4.4,4.8,
4.9

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ข้อ 5

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

๑๘

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

2. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม รักสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด
มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

ข้อ 2,25

ข้อ 4.1,
4.3,4.4

7. ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ทบทวนหลักสูตรในเรื่องเปูาหมาย โครงสร้าง
เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ปรับกระบวนทัศน์ในการบริการจัดการหลักสูตร
3. ปรับวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนให้
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
4. จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการวัดและประเมิน

มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร ข้อ 1,3
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการ
เรียนทุกคนมีความเข้มแข็งด้านการประเมิน

ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม รักความเป็นไทยห่างไกลยาเสพ
ติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม

1. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา
ใฝุเรียนใฝุดีและอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้
2. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีทักษะการแก้ปญ
ั หาและอยู่อย่างพอเพียง
3. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและทางาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. สร้างความตระหนักและเสริมสร้างค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการ

ระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย

ข้อ 1,2,6 ข้อ 3,20, ข้อ 1,4.1,
24,25
4.4

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ข้อ 3

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

๑๙

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น
3. นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล

แนวทาง
พัฒนาและส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กพิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ตามหลักวิชา
2. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่
พิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่ง
ตน
3. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ให้มีความเป็นเลิศ ด้ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่เรียนภายใต้การจัด
การศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และ
องค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
5. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
6. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษที่ได้รับโอกาสให้สามารถ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็น
รายบุคคล

สพฐ.

กระทรวง

ข้อ 1,2,3 ข้อ 2,4,
25

รัฐบาล
ข้อ 4.1,
4.2,4.4,
4.10

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

๒๐

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น
1. ครูได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะ
ในการสื่อสารมี
สมรรถนะในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการ
บริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ 1.1 พัฒนาครูทุกกลุ่มสาระ ให้มีความรู้ตามกลุ่มสาระ
มีองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มี
1.2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนิเทศ
สมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 ครูกลุ่มเปูาหมายจานวน 123,688
คน มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่กาหนดใน
ระดับดีขึ้นไป
1.2 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่ม
สาระ จานวน 225 เขต สามารถนิเทศ
และช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

ข้อ 3,4,
10

2. ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)

2. สนับสนุนงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
คนเองตาม ID Plan

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID
Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าได้รับการพัฒนา
2. พัฒนาการบริหารวิชาการในศตวรรษที่
21 (สาหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง)

1. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional
Leaning Community)
2. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนใน
ฝันและโรงเรียนดีประจาตาบล

1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทาง ข้อ 4
การเรียนต่ากลุ่ม 10 % ล่าง จานวน
3,000 โรงเรียนได้รับการพัฒนา
2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนดีประจาตาบล) มีความรู้ความ
สามารถในการบริหารวิชาการในศตวรรษที่
21 ในระดับดีขึ้นไป

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ 1,2,4, ข้อ 1,3.6, ข้อ 1,2,5
25
4.4,4.6,
4.7,4.8,
4.9,4.10,
10.5

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ข้อ 2,4,
25

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ข้อ 1,3.6, ข้อ 1,2,5
4.4,4.7,
4.8,4.9,
4.10,10.
5

๒๑

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา มีขวัญและ
กาลังใจในการทางาน

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน
พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคัดเลือกครูและบุคลากร
และมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
2. พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ
และความภูมิใจในการมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบมืออาชีพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ ข้อ 3,4
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน

ข้อ 23

ข้อ 1,3.6, ข้อ 1,2,5
4.4,4.6,
4.7,4.8,
4.9,4.10,
10.5

ยุทธศาสตร์ที่ 2

4. องค์กร คณะบุคคล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง วางแผน
และสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน
และสังคม

1. องค์กรและคณะบุคคลได้รับการพัฒนา
เพื่อสร้างความตระหนัก จิตสานึก ความ
รับผิดชอบและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคมโดย
มีระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 225 เขต มีการบริหารงานบุคคล
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อ 23,25 ข้อ 1,3.6, ข้อ 1,2,5
4.4,4.6,
4.7,4.8,
4.9,4.10,
8, 10.4,
10.5

ยุทธศาสตร์ที่ 2

1. พัฒนาองค์คณะบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
ภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบกากับ ติดตามการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ

ข้อ 4

๒๒

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

1. สถานศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสานักงาน
การศึกษาพิเศษบริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมี
ส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินงาน
1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศได้รับการ
แก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน และเป็นผู้ประสานงาน
หลักให้โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็น
รายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน
และองค์กรอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง

1. การกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานการศึกษาพิเศษ
และสถานศึกษา มีความสามารถและ
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในส่วนกลางเพื่อส่งเสริมให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตาม
บริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ
ติดตามและตรวจสอบการบริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

1. ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เช่น ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ วิธกี าร
แนวปฏิบัติ ประกาศกฎกระทรวงที่ไม่สอดคล้องกับ
การกระจายอานาจให้เกิดความคล่องตัวและ
สามารถกาหนดผู้รับผิดชอบได้อย่างแท้จริง เป็นต้น
2. สร้างความเชื่อมโยงของระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทุกระดับตามมิติการกระจายอานาจ 4 ด้าน
(วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และบริหาร
ทั่วไป)
3. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
4. วิจยั และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง
5. จัดทาแผนพัฒนารายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน
และองค์กรอื่น ๆ สาหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ข้อ 1,5,6, ข้อ 2,25
ผลสัมฤทธิ์ การกระจายอานาจที่ ร้อยละ 7,8,11
50
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
3. สถานศึกษาทุกแห่ง (114 โรง) ใน
โครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล มีความสามารถพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ร้อยละ 80 ของสถานที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน

ข้อ 1,2,3,5

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

๒๓

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

1.2 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดย
ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที
การศึกษา

1. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด
2. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
สู่ความเป็นเลิศ

1. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การ ข้อ 5,1
ศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน ระดับดีมากไปร้อยละ
80
3. หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง
มีผลงานที่เป็นเลิศ

ข้อ 4.3

ข้อ 1,2,3,5

เร่งรัดให้หน่วยงานทุกระดับ
ดาเนินการตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 อย่างเคร่งครัด

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สานักงาน ข้อ 1,5,7
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87

ข้อ 3.6,
4.2

ข้อ 1,2,3,5

1.3 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่
พัฒนาระบบการช่วยเหลือ กากับ เหมาะสม ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
รวดเร็ว
จัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์ระยะ
เร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๔

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น
1.4 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อัตราการออกกลางคันลดลงมี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง

แนวทาง

กิจกรรม

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสานักงานเขต คัดสรรนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่การศึกษาและองค์คณะบุคคลมีความ สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาที่มี
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ผลงานดีเด่นให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ
1.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องที่นักเรียนใน
พื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตรา
การออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง
1.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สพฐ.

ร้อยละ 50 ของนักเรียน ครู บุคลากร ข้อ 1,6,9
ทางการศึกษา สถานศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงาน
ดีเด่นให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

กระทรวง

รัฐบาล
-

ยุทธศาสตร์ระยะ
เร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ 1,2,3,5

๒๕

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจาเป็นและ
ประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา
1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึง
ความต้องการได้รับความช่วยเหลือของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนอยู่
ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร

1. ส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กร ชุมชน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนับสนุน
การเข้าถึงและได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด
สพฐ. ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กร
ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

1. ประสานหน่วยงานทุกภาพส่วนให้เข้ามา กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุนจากทุก
ช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ภาคส่วนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
คุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพฐ.
ข้อ 8,10

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์ระยะ
เร่งด่วน

ข้อ 4, 4.3, ข้อ 1,2,3,5
4.4,4.10

ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด
สพฐ.ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

๒๖

ส่วนที่ ๑
สภาพการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่ง ไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

1. อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง หน้า 40 วันที่ 14 กันยายน 2553 ) ได้แก่
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๗

โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
(กพป.)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
(ผู้อานวยการ สพป.ยล.1)

คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)

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

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองผู้อานวยการ สพป.ยล.1
(จานวน 5 คน)

กลุ่ม
อานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (ITE)

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

ศูนย์ส่งเสริม
อิสลามศึกษา
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
(๑๓ ศูนย์)

สถานศึกษา
(๑๑๑ โรง)

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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2. สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๒.1 พื้นที่และอาณาเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีพื้นที่ในการจัดการศึกษาในท้องที่
3 อาเภอของจังหวัดยะลา คืออาเภอเมืองยะลา อาเภอรามัน และอาเภอกรงปินัง ประกอบด้วย 34 ตาบล
193 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 1,343.271 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ตอนบนของจังหวัดยะลา โดย อาเภอเมืองยะลา
มีอาณาเขตติดต่อกับ อาเภอยะรังและอาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อาเภอรามันติดต่อกับอาเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี และอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อาเภอกรงปินัง ติดต่อกับอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
(ข้อมูลจังหวัดยะลา)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนตาบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต.และพื้นที่ จาแนกรายอาเภอในเขต สพป.ยะลา เขต 1
ที่
1
2
3

อาเภอ
เมืองยะลา
รามัน
กรงปินัง
รวม สพป.ยะลา 1

ตาบล
14
16
4
34

หมู่บ้าน
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 4-14 ปี) ในพื้นที่ สพป.ยะลา เขต 1 ณ 1 ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น
52,884 คน เพศชาย จานวน 27,140 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 เพศหญิง จานวน 25,744 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.68 จาแนกรายอาเภอ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรตามอายุในพืน้ ที่ สพป.ยะลา เขต 1 ณ ธันวาคม 2557
อายุ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม
%

อ.เมืองยะลา
อ.รามัน
อ.กรงปินัง
รวม สพป.ยะลา 1
ชาย
หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
ชาย หญิง รวม
ชาย
หญิง
รวม
1263 1198 2461 894 854 1748 319 244 563 2476 2296 4772
1288 1321 2609 862 859 1721 299 224 523 2449 2404 4853
1358 1285 2643 862 854 1716 312 244 556 2532 2383 4915
1338 1285 2623 842 816 1658 299 301 600 2479 2402 4881
1358 1235 2593 832 835 1667 272 269 541 2462 2339 4801
1252 1338 2590 791 741 1532 296 248 544 2339 2327 4666
1356 1238 2594 824 791 1615 260 305 565 2440 2334 4774
1309 1249 2558 794 787 1581 266 258 524 2369 2294 4663
1492 1311 2803 824 766 1590 280 261 541 2596 2338 4934
1339 1274 2613 784 752 1536 276 269 545 2399 2295 4694
1452 1308 2760 834 777 1611 313 247 560 2599 2332 4931
14805 14042 28847 9143 8832 17975 3192 2870 6062 27140 25744 52884
54.55
33.99
11.46 51.32 48.68
100

จากตารางที่ 2 ประชากรวัยเรียนรายอาเภอ พบว่า อาเภอเมืองยะลามีประชากรมากที่สุด ร้อยละ
54.55 รองลงมาคืออาเภอรามัน และอาเภอกรงปินัง ร้อยละ 33.99 และ 11.46 ตามลาดับ
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2.3 ผลการจัดการศึกษา
ก. ด้านการจัดบริการการศึกษา
การจัดการศึกษา ในที่นี้แบ่งการจัดบริการทางการศึกษาตามสภาพภูมิศาสตร์เป็น 3
เขตพื้นที่การศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (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 แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาจนถึ ง
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีจานวนหน่วยงาน/สถาบันที่จัด
การศึกษารวมทั้งสิ้น 976 แห่ง ดังนี้
ตารางที่ 3
ที่

แสดงจานวนสถาบันที่จัดการศึกษาจาแนกรายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประเภท/องค์กร/หน่วยงาน/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

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
สพม.เขต 15
โรงเรียนกีฬา
สพป.ยะลา
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนเทศบาล
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
สานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สถานศึกษาเอกชนในระบบ
1
2
3

ประเภทสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญศึกษา
ประเภทสามัญศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา

สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
1
๒
3

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
ประเภทสอนศาสนาอิสลามอย่างเดียว
สถาบันศึกษาปอเนาะ
รวม

ที่มา 1. สานักงานศึกษาธิการภาค 12 2. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา

๓๐

สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕8 จาแนกตามระดับการศึกษาดังนี้
ตารางที่ ๔ จานวนนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2554 - 2558
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมก่อนประถมศึกษา
+ เพิ่ม / - ลดลง ร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
+ เพิ่ม / - ลดลง ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
+ เพิ่ม / - ลดลง ร้อยละ

2554
2,746
2,712
5,458
-3.12
3,695
3,421
3,356
3,439
3,557
3,497
20,965
-2.68
219
200
237
656
-82.86

2555
2,629
2,638
5,267
-3.50
3,619
3,317
3,427
3,330
3,455
3,445
20,593
-1.77
283
187
194
664
1.22

ปีการศึกษา
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

รวมทั้งสิ้น
+ เพิ่ม / - ลดลง ร้อยละ
ร้อยละเทียบปี 2554
+ เพิ่ม / - ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ

27,079
-18.07
100.00
-

26,524
-2.50
97.95
-2.05

25,549
-3.68
94.35
-5.65

ชั้น

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

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

24,984
-2.21
92.26
-7.74

24,033
-3.81
88.75
-11.25

ที่มา : ข้อมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ปี งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

๓๑

ตารางที่ ๕ แสดงจานวนสถานศึกษา นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
ที่

โรงเรียน

๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
๑2
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
20
๒1
๒2
23
๒4
๒5
๒6
๒7
๒8
๒9
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ไทยรัฐวิทยา 24
วัดหน้าถ้า
บ้านถ้าศิลป์
บ้านสาคอ
บ้านบาโด
บ้านยุโป
บ้านคลองทราย
ศรีพัฒนาราม
วังธราธิปวิทยา
วัดชมพูสถิต
บ้านทุ่งเหรียง
บ้านต้นหยี
บ้านเหนือ
บ้านบาตัน
บ้านปอเยาะ
บ้านทุ่งคา
วัดลาใหม่
บ้านจาหนัน
บ้านบุรินทร์
บ้านปุาพ้อ
บ้านวังพญา
บ้านเจาะบือแม
ธารแร่
บ้านกาลอ
บ้านยะต๊ะ
คีรีบูรวัฒนา
บ้านละแอ
บ้านปูลัย
บ้านนาเตย
บ้านบาโงย
บ้านกาดือแป
วัดรังสิตาวาส
บ้านโต๊ะพราน
บ้านพรุ
บ้านบูเกะบือราแง
บ้านตะโละสดาร์
บ้านปาดาฮัน
บ้านบือเล็ง
บ้านแหลมทราย
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
อ.๑ อ.๒ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
15 10
4 14 10 24 14 17
2
3
5
9
1
6 10 10
7
6 16 15 18 14 16 15
28
6 13 15
9 17 17 11
6
7
7
6 12
8 10
5
8
4
3
4 12
9
5
7
1
1
1
3
2
3
5
2
3
6
4
5
8
5
9
7
8
9
8
8
8 10 16 10
6
3
6 14
9 10 12
8
8 12 15 18 14 18 17 18
6
6
3
7
5
4 11 11
9 12
5
5
9 10 15 14
7
8 23 10 20 14 13 12
6
6 11
7 12 13 13 12
8
5 10
4
6
8
9
7
5
7 13
8
5
6
9
8
17 13 12 13 14 18 17
8
5
3
7 10 11 13 15 12
10
9 15 12
7
6 15
9
9
8
9
9 15 13 17
8
15
5 10 10 15 17 10 11
5
4
9
9
6 14 11
9
4
9 13
9 17 20 16 22
16 14 12 13 14 20 11 13
4
9 15 10 11 11
9 11
12
9 18 15 19 18 14 10
4
8 21 13 11 13 11 13
11
9 18 15
8 13
9 11
8 14 18 13 10 16
9 10
8 10 17 12
3 11
5
8
8 11 14 12 10
5
5 11
10
8 21 13 16 13 13 21
16
9
7
9
7 11
8 14
4
3 11
4
2 10
9
8
8
6
4
5
4
8
6
9
10
8 12
8
7 11 14 10
3 10 12 11
9
9 16
9
8 12
8 16 15 19 15 13
325 302 435 385 396 468 456 424

ม.๑

ม.๒

ม.๓

4

10

9

4

10

9

รวม
108
47
107
116
61
52
19
47
77
68
120
53
79
107
80
57
61
112
76
83
88
93
67
110
113
80
115
94
94
98
74
99
115
81
51
50
80
79
103
3214

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕8 งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

๓๒

ข. ด้านโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 6 จานวนประชากร อายุ 3 – 17 ปี ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
(อาเภอเมืองยะลา รามัน และกรงปินัง) ณ เดือนธันวาคม ปี 2553 – 2557
อายุ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม
%

ชาย
2,482
2,454
2,341
2,461
2,393
2,599
2,380
2,577
2,447
2,487
2,778
2,620
2,644
2,590
2,642

ปี 2553
หญิง
2,352
2,359
2,345
2,329
2,301
2,353
2,329
2,358
2,282
2,364
2,568
2,670
2,597
2,480
2,578

รวม
4,834
4,813
4,686
4,790
4,694
4,952
4,709
4,935
4,729
4,851
5,346
5,290
5,241
5,070
5,220
74,160
-0.23

ชาย
2,528
2,477
2,458
2,351
2,449
2,376
2,605
2,384
2,583
2,432
2,481
2,766
2,605
2,645
2,582

ปี 2554
หญิง
2,390
2,368
2,351
2,353
2,341
2,305
2,360
2,320
2,345
2,271
2,368
2,554
2,661
2,609
2,482

รวม
4,918
4,845
4,807
4,704
4,790
4,681
4,965
4’704
4,928
7,703
4,849
5,320
5,266
5,254
5,064
73,798
-0.49

ชาย
2,447
2,545
2,472
2,463
2,354
2,441
2,382
2,611
2,387
2,569
2,425
2,488
2,741
2,605
2,626

ปี 2555
หญิง
2,391
2,387
2,381
2,355
2,362
2,340
2,319
2,354
2,318
2,333
2,259
2,382
2,549
2,659
2,614

รวม
ชาย
4,838 2,467
4,932 2,448
4,853 2,540
4,818 2,469
4,716 2,454
4,781 2,340
4,701 2,440
4,965 2,378
4,705 2,601
4,902 2,390
4,684 2,591
4,870 2,410
5,290 2,503
5,264 2,702
5,240 2,604
73,559
-0.32

ปี 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

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
72,964
-0.81

ชาย
2.629
2,476
2,449
2,532
2,479
2,462
2,339
2,440
2,369
2,596
2,399
2,599
2,405
2,503
2,708

ปี 2557
หญิง
2,363
2,296
2,404
2,383
2,402
2,339
2,327
2,334
2,294
2,338
2,295
2,332
2,265
2,387
2,554

รวม
4,992
4,772
4,853
4,915
4,881
4,801
4,666
4,774
4,663
4,934
4,694
4,931
4,670
4,890
5,262
72,698
-0.36

ที่มา จานวนประชากร : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ ๗ จานวนนักเรียนรายชั้น เพศ ต่อประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2558
ชั้น
อ.1
อ.2
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมฯ
ม.1
ม.2
ม.3
รวมม.ต้น
รวมทั้งสิ้น

ประชากรวัยเรียน ธันวาคม 2557
อายุ (ปี)
ชาย
หญิง
รวม
4
5
4-5
6
7
8
9
10
11
6-11
12
13
14
12-14
4-14

2,476
2,449
4,925
2,532
2,479
2,462
2,339
2,440
2,369
14,621
2,596
2,399
2,599
7,594
27,140

2,296
2,404
4,700
2,383
2,402
2,339
2,327
2,334
2,294
14,079
2,338
2,295
2,332
6,965
25,744

4,772
4,853
9,625
4,915
4,881
4,801
4,666
4,774
4,663
28,700
4,934
4,694
4,931
14,559
52,884

จานวนนักเรียน 2558
ชาย
หญิง
รวม
974
1,101
2,075
1,691
1,594
1,683
1,647
1,596
1,660
9,871
196
168
116
480
12,426

883
1,062
1,945
1,503
1,478
1,473
1,585
1,639
1,599
9,267
162
131
102
395
11,607

1,857
2,163
4,020
3,194
3,072
3,156
3,232
3,235
3,249
19,138
358
299
218
875
24,033

ร้อยละ
นร./ประชากร
38.91
44.57
41.77
64.98
62.94
65.74
69.27
67.76
69.68
66.68
7.26
6.37
4.42
6.01
45.44

๓๓

ตาราง 8 จานวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2557
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมก่อนประถมศึกษา
นักเรียนต้นปี
ร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
นักเรียนต้นปี
ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนต้นปี
ร้อยละ
รวมออกกลางคันทั้งสิ้น
รวมนักเรียนต้นปี
ออกกลางคันรวมร้อยละ

ปีการศึกษา/จานวนนักเรียนออกกลางคัน/ร้อยละ
2553
2554
2555
2556
2557
2
1
2
1
5,634
5,267
5,267
4,675
4,341
0.04
0.021
14
2
4
2
1
2
2
6
2
1
1
8
1
1
7
6
1
1
1
5
4
6
3
3
3
40
11
4
10
22
21,542 20,593
20,593
20,191
19,829
0.19
0.05
0.019
0.050
0.111
1
1
3
4
3
4
7
2
9
8
0
0
8
639
664
664
682
814
1.41
1.20
0.000
0.000
0.983
51
19
4
11
30
27,815 26,879
26,524
25,548
24,984
0.18
0.071
0.015
0.043
0.120

ที่มา : ข้อมูลสถิติการจัดการศึกษา 5 ปี งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.ยล.1

๓๔

ค. ด้านคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการสอบ NT ชั้น ป.3 และ O-NET ชั้น ป.6, และ ม.3
จาแนกรายวิชา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2557
ชั้น

วิชา

2553
44.24
47.66
46.46
27.76
38.70
23.79
29.98
36.40
50.88
34.81
46.40
42.22
39.69
17.80
25.18
28.69
70.80
26.52
47.47

ภาษาไทย
NT ป.3 คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
O-Net ป.6
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
O-Net ม.3 ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปีการศึกษา/ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
2554
2555
2556
47.27
42.95
41.43
47.66
41.43
32.71
45.51
47.01
37.31
46.66
37.56
35.71
46.30
35.71
30.95
42.29
33.65
30.20
46.60
27.65
31.16
38.48
31.20
31.13
52.02
42.99
48.40
41.25
44.54
39.76
47.94
41.70
40.27
43.53
45.14
32.49
43.77
36.06
29.99
37.98
27.44
27.95
32.81
23.52
20.37
31.14
28.50
30.07
47.72
44.21
45.43
39.95
38.50
34.45
43.66
36.38
32.92

2557
43.63
36.49
41.51
37.32
39.73
32.11
30.83
34.93
42.38
36.53
43.40
30.11
43.34
27.62
29.25
34.70
47.77
37.93
35.74

80
70
60
2553

50

2554

40

2555

30

2556

20

2557

10

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ

สุ ขศึกษาและพลศึกษา
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ภาพประกอบ ๑ กราฟเส้นแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๖
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒- ๒๕๕๖

๓๕

ง. ด้านการบริหารจัดการ
แม้ผ ลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕8 โรงเรียนสังกัด
สานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษายะลา เขต 1 จะได้รับ การรับ รองถึงร้อ ยละ 77.47 แต่ก าร
กระจายอานาจการบริหารจัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการมีส่ว นร่ว มของ
ทุกภาคส่วนในการบริห ารจัดการศึกษายังทาได้น้อย สถานศึก ษาที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการ
จัดการศึกษามีเพียงส่วนน้อย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศึกษา จึงมีข้อสังเกตดังนี้
1. ภาวะผู้นาของผู้บ ริห ารการศึก ษาและผู้บ ริห ารสถานศึกษา มีความจาเป็น อย่างยิ่ง ที่
ต้อ งพัฒ นาอย่า งต่อ เนื ่อ ง ตลอดจนควรมีก ารสร้า งความเข้ม แข็ง ขององค์ค ณะบุค คลเครือ ข่า ยทาง
การศึกษา ทั้งในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
2. ความร่ว มมือของผู้ป กครอง ชุมชน หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนมีความสาคัญ ต่อ
การส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรเน้น การสร้าง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสถานศึก ษาและชุม ชน สร้า งเครือ ข่า ยทางการศึก ษาให้ม ีส ่ว นร่ว มในการจัด
การศึกษาให้มากขึ้น
3. การมีกลไกที่ให้ทุกภาคฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ทั้ง ระบบการประเมิน ผลการทางานของครู ผู ้บ ริห าร และกลไกการรายงา น การติด ตามตรวจสอบ
คุณภาพโรงเรีย น โดยผู้ป กครอง ชุมชน และส่ว นกลาง จะส่งผลให้ประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการของ
โรงเรียนสูงขึ้นได้
4. โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามจานวนประชากรไทยที่มีแนวโน้มลดลง
นโยบายการบริห ารจัด การโรงเรีย นขนาดเล็ก ที่ม ีค วามชัด เจน มั่ น คงต่อ เนื่อ ง จึง เป็น สิ ่ง ส าคัญ ยิ่ ง ที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายทางการศึกษาจะต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการ
5. การกระจายอานาจการบริหารจัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ควรเน้นหลักการสาคัญดังนี้
1) มุ่งสนับสนุ นการทางานลงสู่ระดับห้องเรียนและโรงเรียนให้มากที่สุดตามหลักการ
พัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเน้นระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียน
เป็นรายโรง และการช่วยเหลือแก้ไขการทางานของโรงเรียน หากไม่สามารถดาเนินการได้ ตามเปูาหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
2) มุ่งพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นฐานการพัฒนา
3) สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึก ษา บูรณาการการดาเนิน การกิจกรรม
ต่าง ๆ สอดคล้องกับ นโยบายและเปูาหมายที่ส่ว นกลางกาหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผ ลงาน
(creation) และการมีส่ว นร่ว มของชุม ชน เอกชน องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และสัง คมทุก ภาคส่ว น
อย่างกว้างขวาง
4) สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามุ่ง เน้น การติด ตาม ประเมิน ผลการปฏิบัติง านของ
สถานศึกษาในสังกัด นามาซึ่งผลลัพธ์ทางการศึกษา ตามเปูาหมาย
6. หน่วยงานทุกระดับบูรณาการการจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ตลอดจนเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ให้แ ก่ส ถาบัน ทางสัง คม โดยเฉพาะสถาบัน ครอบครัว เพื่อ
สนับสนุนการดูแลเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ
๓๖

สภาพปัญหา ข้อจากัด และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ปีงบประมาณ 2559
จากผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า
ในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัวทางการศึกษาสูง ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ แต่เนื่องจาก
สภาพปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาค่อนข้างมาก
ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาอีกมากมาย
จากการศึกษาสภาพปัญหา ข้ อจากัด ในการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบว่ามีปัญหาข้อจากัดที่เป็นปัญหาระยะสั้นและระยะยาว
ซึ่งจะต้องหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาต่อไป สรุปได้ดังนี้
ปัญหา/ข้อจากัด
1. ด้านวิชาการ
1.1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และช่วงชั้นที่ 2 อ่านเขียนไม่คล่อง ยังมีอยู่มาก
1.3 นักเรียนทุกช่วงชั้นขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
1.4 ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอกและความถนัด
1.5 ครูมีภาระงานมากนอกเหนือจากการสอน
1.6 บุคลากรทางการศึกษามีข้อจากัดในเรื่องความถนัดเฉพาะด้าน
2. ด้านงบประมาณ
2.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษายังไม่
เพียงพอต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมตามความต้องการและบริบทของพื้นที่
2.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางโครงการ/กิจกรรม ได้รับการจัดสรรล่าช้า แต่การเบิกจ่าย
งบประมาณต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นข้อจากัด
ในการบริหารจัดการให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
2.3 การกาหนดราคากลางตามมาตรฐานที่ตั้งไว้มีราคาต่ากว่าสภาพความเป็นจริง ในปัจจุบันทา
ให้มีข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง หาผู้ว่าจ้างในพื้นที่ยาก และดาเนินการได้ล่าช้า
2.4 การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาล่าช้า
และบางรายการไม่มีความชัดเจนในการ
ดาเนินงาน ส่งผลให้สถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณได้ล่าช้า จึงไม่สามารถรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตรงตามไตรมาส
3. ด้านบริหารงานบุคคล
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่ทั่วถึงและเท่าที่ควรจะได้รับ
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีการโยกย้ายอยู่อย่างตลอดเวลา เนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน

๓๗

4. ด้านบริหารจัดการทั่วไป
4.1 สภาพปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทาให้การนิเทศติดตามประเมินผล ขาดความเข้มแข็ง
4.2 สภาพชุมชนและครอบครัวของประชากรวัยเรียนมีฐานะยากจนอยู่จานวนมาก
4.3 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการจัดการเรียน
การสอน ยังทาได้ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ และงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุน
4.4 นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและอย่างไม่ต่อเนื่อง
4.5 ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
1. ด้ านการบริ หารจั ดการ ควรส่ งเสริ มให้ มี การจั ดท าวิ จั ยเพื่ อก าหนดรู ปแบบการบริ หารจั ดการ
ประสิทธิภาพในด้านการศึกษา ให้มีความสอดคล้องในการจัดการศึกษาให้ กับคนในพื้นที่ มีความคล่องตัวและมี
เอกภาพในการทางาน สอดคล้องกับสภาพทางสังคม และวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายการทางานในการบริหารจัด
การศึกษาให้เกิดการเชื่อมโยงช่วยเหลือเกื้อกูลและสัมพันธ์กัน และพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น มุ่งให้ผู้เรียน
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งด้านวิชาสามัญ วิชาชีพ และวิชาศาสนา สามารถใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมบนพื้นฐานของศาสนาอย่างถูกต้อง
3. ด้านการพัฒนาสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพทางวิชาการมากขึ้น ควรทาให้
โรงเรียนของรัฐเป็นเสมือนโรงเรียนของชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
4. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ควรจัดทา ID-Plan เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาของแต่ละบุคคล สร้างแกน
นาหรือเครือข่ายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน
5. ด้านการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมสวัสดิการและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
ปรับครูอัตราจ้าง พนักงานราชการเป็นข้าราชการเพื่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน ดูแลความปลอดภัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
6. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาในเขตพื้นที่
6.1 สร้ างการมี ส่ วนร่ วมจากทุ กภาคส่ วนของสั งคมด้ วยการใช้ ทรั พยากรของท้ องถิ่ น เช่ น คน
งบประมาณ สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ.,อบต.) และ
การนาโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนโดยการนาทรัพยากรทางการศึกษาที่มีในโรงเรียนให้บริการชุมชน และให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาให้มากขึ้น
6.2 การจัดการศึกษาแบบพหุภาคี โดยใช้วิธีบูรณาการการจัดการศึกษาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทุกด้าน
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันในกระบวนการเรียนรู้
6.3 การสร้างความตระหนักและการยอมรับในกระบวนการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้ประชาชน
เห็ นว่าเป็นหน้าที่และภารกิจที่ตนเองจะต้องเข้ามามีส่ วนร่วมในการจั ดการศึกษา สร้างความเป็นเอกภาพทาง
การศึกษาไม่แปลกแยกจากวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓๘

ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
การกาหนดทิศทางการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็น
กระบวนการที่บุ คคลทุกฝุายร่ วมกันตั้งปณิธาน ความคาดหวัง ตั้งมั่น ใฝุฝั น ที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ไปสู่ความสาเร็จ โดยร่วมกันระดมพลังปัญญา วิจารณญาณ
ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง สร้างสรรค์สภาพที่พึงประสงค์ เพื่อการกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์
กลยุทธ์ จุดเน้น ให้สอดคล้องกับบทบาทอานาจหน้าที่ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ดังนี้

วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
6. การจัดการศึกษาในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามอัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และความต้องการเป็นพิเศษ
๓๙

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
๔๐

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยะลา เขต 1
1. สถานศึกษาทุกโรงจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. สถานศึกษาทุกโรงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น
สาหรับผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผลการทดสอบ
NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถ 3 ด้าน (ด้านภาษา ด้านการคิด ด้านเหตุผล) เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ ๕
3. สถานศึกษาทุกโรงมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการ
รับการประเมินภายนอก
4. สถานศึกษาทุกโรงพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตาม
แนวคิด BBL (Brain – Based Learning) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านเป็นเขียนเป็น
5. สถานศึกษาทุกโรงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
6. สถานศึกษาทุกโรง พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้
7. ผู้ บริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กคนในสถานศึ กษา ได้ รั บการนิ เทศ ติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง จัดระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการในระบบ
เครือข่าย การบริหารแบบกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
10. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทางาน และสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ
11. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง มีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
12. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

หลักการทางาน : รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ

๔๑

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของ สพป.ยะลา เขต 1 ปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นองค์กรที่มคี ุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลาการทาง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพผู้เรียนมีคุณธรรม
การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ ทักษะ
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
และสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐาน
หลักสูตร
วิชาชีพ

เป้าประสงค์

1. นักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามช่วงวัย และได้สมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตามช่วง
วัยและมีคุณภาพ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น มีทักษะที่เหมาะสม และ
มีวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

2. ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นไทย และ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

3. ขยายโอกาสทาง
4. พัฒนาคุณภาพครู
การศึกษา ให้ทั่วถึง
และบุคลากรทางการ
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ ศึกษาทัง้ ระบบ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

4. สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้

5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีกลไกบริหารจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งตาม
หลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนสังคมมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อยกระดับสูม่ าตรฐานสากล

6. การจัดการ
ศึกษาในพื้นที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตาม
อัตลักษณ์ วิถีชีวิต
และความต้องการ
เป็นพิเศษ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

6. จัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างสันติ
สุขในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

๔๒

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วดั ความสาเร็จ ตามกลยุทธ์
จุดเน้น

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สอดคล้องนโยบาย
สพฐ.
ศธ.

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะ
สาคัญสู่มาตรฐานสากล

1. การเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษามีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัยและมีคณ
ุ ภาพ
2. เร่งรัดนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก
เขียนได้
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีความสามารถด้าน
ภาษาอ่านออกเขียนได้ ด้าน
คานวณ และด้านการใช้
เหตุผลที่เหมาะสม
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจา
การทดสอบระดับชาติ
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
5. ปรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6. นักเรียนมีทักษะชีวิต
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรูเ้ หมาะสมตามช่วงวัย

1.1 นักเรียนก่อนประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ทีส่ มดุล
เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข

2,4

2,25

1.2 นักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
อ่านออกเขียนได้มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม

2,3

2,25

1.3 ค่าเฉลีย่ ร้อยละของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3

4,9

2

1.4 ค่าเฉลีย่ ร้อยละของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

4,9

2

1.5 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร
1,3
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียนระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการเรียนทุก
คนมีความเข้มแข็งด้านการประเมิน
1.6 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระ 1,2,3
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จาแนกระดับ
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
- โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 3-5
- โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2-5

2,25

2,7
25
26

๔๓

จุดเน้น

มาตรการ/แนวทาง

ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะ
สาคัญสู่มาตรฐานสากล

6. นักเรียนมีทักษะชีวิต
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรูเ้ หมาะสมตามช่วงวัย

สอดคล้องนโยบาย
สพฐ.
ศธ.
1.7 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร 1,2,3
2,7
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กาหนด
25
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80
26
- โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50
- โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30
1.8 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณลักษณะผู้นานักเรียนอาเซียน
- ร้อยละ 100 ของจานวนโรงเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานสากล
- จานวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่าย
เพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านผู้เรียน
2. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม รักสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม

ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มี 2.1 ระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียน 1,2,6
คุณธรรมจริยธรรม รักความ มีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว
เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด สอดคล้องตามช่วงวัย
มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม

3,20
24
25

กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะ
สาคัญสู่มาตรฐานสากล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการ
แนะแนวทั้งโดยครูและผู้
ประกอบอาชีพต่าง ๆ
(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะที่
เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต
3. นักเรียนที่มีความต้อง พัฒนาและส่งเสริมเด็กทีม่ ี
การพิเศษได้รับการ
ความต้องการพิเศษให้
ส่งเสริมและพัฒนาเต็ม สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ตามศักยภาพเป็น
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
รายบุคคล

3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะทีเ่ หมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต

3

4,9
25

3.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มคี วามต้องการ
พิเศษที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ
3.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มคี วามต้องการ
พิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล

1,2,3

2,4
25

๔๔

จุดเน้น

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สอดคล้องนโยบาย
สพฐ.
ศธ.

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. ครูได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะใน
การสื่อสารมีสมรรถนะ
ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการ
บริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญ
และกาลังใจในการ
ทางาน

1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้
และทักษะในการสื่อสาร มี
สมรรถนะสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน

4.1 ครูกลุ่มเปูาหมาย มีองค์ความรู้ตาม
เนื้อหาที่กาหนดในระดับดีขึ้นไป

2. ส่งเสริมและสนับสนุน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
การพัฒนาตนเองตามแผน
พัฒนาตนเอง (ID Plan)
1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
ได้รับการพัฒนา

4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2. พัฒนาการบริหารวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 (สาหรับ
โรงเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง)

4.5 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
ประจาตาบล) มีความรู้ความ สามารถในการ
บริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี
ขึน้ ไป
4.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติทุกคน

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้
มาตรฐานและมีความสอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาให้เกิดความศรัทธาใน
วิชาชีพและความภูมิใจในการ
มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ ผลงาน
แบบมืออาชีพ
4. องค์กร คณะบุคคล 1. องค์กรและคณะบุคคลได้รับ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ การพัฒนาเพื่อสร้างความ
เกี่ยวข้อง วางแผนและ ตระหนัก จิตสานึก ความ
สรรหาครูและบุคลากร รับผิดชอบและผลประโยชน์
ทางการศึกษาให้
ส่วนรวม
สอดคล้องกับความ
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ต้องการของโรงเรียน
วิธีการที่เกี่ยวข้องให้มีความ
และสังคม
สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยมี
ระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน

3,4
10

1,2,4
25

4

2,4
25

3,4

23

4

23,25

4.2 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่ม
สาระ สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ากลุ่ม 10 % ล่าง ได้รับการพัฒนา

4.7 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

๔๕

จุดเน้น

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สอดคล้องนโยบาย
สพฐ.
ศธ.

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นการ
กระจายอานาจ การมี
ส่วนร่วม และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน
1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศได้รับการแก้ไข
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล โดยสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทาหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน และเป็น
ผู้ประสานงานหลักให้
โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็น
รายโรงร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา

1. การกระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีความสามารถ
และมีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์
การกระจายอานาจที่ ร้อยละ 50

1.2 บูรณาการการทางาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ส่วนกลางเพื่อส่งเสริมให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ตามบริบทได้เพิม่ ขึ้น

5.3. สถานศึกษาทุกแห่ง (114 โรง) ในโครงการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล มี
ความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553

1,5,
6,7
8,11

2,25

5,1

-

1,5,7

-

1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ 5.4. ร้อยละ 80 ของสถานที่เข้ารับการประเมิน
กากับ ติดตามและตรวจสอบ คุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการรับรอง
การบริหารจัดการ
คุณภาพภายนอกจาก สมศ.
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
1. ส่งเสริมพัฒนาการบริหาร 5.5. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การ
จัดการสานักงานเขตพื้นที่ ศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาตามมาตรฐานที่
กาหนด
2. ส่งเสริมการใช้การวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

5.6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 80

5.7. หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ
1.3 สานักงานเขตพื้นทีก่ าร แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ 5.8 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักงาน
ศึกษาพัฒนาระบบการ
งบประมาณที่ไม่เหมาะสม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพืน้ ที่
ช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลได้ การศึกษา สถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ตรวจสอบการบริหารจัดการ อย่างรวดเร็ว
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่า
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 87
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๔๖

จุดเน้น

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สอดคล้องนโยบาย
สพฐ.
ศธ.

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ
1.4 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออก
กลางคันลดลงมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลงอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง

2. หน่วยในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกระดับส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2.1 หน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
ทั้งส่วนกลาง สานักงานเขต
พื้นทีการศึกษาและสถาน
ศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม
2.2 หน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ระดับทั้งส่วนกลาง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสานักงาน 5.9 ร้อยละ 50 ของนักเรียน ครู บุคลากร 1,6,9
เขตพื้นที่การศึกษาและองค์คณะบุคคล ทางการศึกษา สถานศึกษา และสานักงาน
มีความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาที่มผี ลงานดีเด่นให้ได้รับ
การเชิดชูเกียรติ
1.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและองค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องที่นักเรียนในพื้นที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตรา
การออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง
1.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจาเป็น
และประโยชน์ของการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนา
การศึกษา
1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
ทราบถึงความต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือของโรงเรียน โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่ขาดแคลนอยู่ในพื้นที่ห่าง
ไกล ทุรกันดาร
1. ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนให้
เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่มีความ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มี
ความขาดแคลนมาก
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

-

5.10 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด 8,10
สพฐ. ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กร ชุมชน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

-

5.11 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัด 8,10
สพฐ.ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

-

๔๗

จุดเน้น

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สอดคล้องนโยบาย
สพฐ.
ศธ.

กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

1. สถาบันการศึกษากลุม่
เปูาหมายทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้รับการยกระดับ
คุณภาพตามนโยบาย
ของรัฐ

6.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ จชต.

2,3

5

2. การจัดการศึกษาในพื้นที่ 6.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน จชต.ที่จัดการ
เป็นไปตามความต้องการของ เรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่นอย่าง
ประชาชนในพื้นที่ และเกิด เป็นรูปธรรม
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การศึกษา

6,8

5

3. บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ

4,9

5

2. การส่งเสริมและ
1. การจัดการศึกษาในพื้นที่ 6.7 จานวนเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
สนับสนุนการพัฒนากีฬา เป็นไปตามความต้องการของ ทางด้านกีฬาได้รับการสนับสนุนการเข้าศึกษาต่อ
สู่ระบบการศึกษา
ประชาชนในพื้นที่ และเกิด ในโรงเรียนกีฬาตามความถนัดและความสนใจ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
การศึกษา

2,10

5

3. การส่งเสริมความ
ปลอดภัย สวัสดิการของ
ครูและบุคลาการทาง
การศึกษา

6,8

5

6.2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น
6.3 ค่าเฉลี่ยผลการสอบด้านอิสลามศึกษาเพิม่ ขึ้น

6.5 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มเปูาหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู้
6.6 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ

1. เสริมสร้างระบบดูแลรักษา 6.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความปลอดภัยและสวัสดิการ ชุมชน มีความเข้าใจและร่วมมือในการจัดการศึกษา
ในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
มากยิ่งขึ้น
สถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

๔๘

จุดเน้น

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สอดคล้องนโยบาย
สพฐ.
ศธ.

กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การส่งเสริมความ
ปลอดภัย สวัสดิการ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1. เสริมสร้างระบบดูแล
รักษาความปลอดภัยและ
สวัสดิการในชีวิตและ
ทรัพย์สินของสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

6.9 จานวนโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6,8

5

6.10 จานวนโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้รับการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.11 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้
รับเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ

4. การเสริมสร้างโอกาส 1. นักเรียนและเยาวชนได้
ทางการศึกษา
รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทั้งภายใน
และต่างประเทศ

6.12 จานวนของนักเรียนทีไ่ ด้รับโอกาสให้เข้าเรียน 1,2,3
ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น

5

6.13 จานวนของนักเรียนทีไ่ ด้รับทุนการศึกษา
เพิ่มขึ้น

6.14 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ในการเตรียมศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษา
5. การเสริมสร้างความรู้ 1. เด็ก เยาวชน และ
6.15 จานวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
1,2,3
และความสามารถด้าน ประชาชนผู้อยู่นอกระบบ
ประสบการณ์อาชีพ มีงานทา และใช้เวลาว่างช่วง
อาชีพ
การศึกษา ได้รับ ความรู้และ ปิดภาคเรียน
เพิ่มทักษะอาชีพ
6. การเสริมสร้างการ
1. ประชาชนในพื้นที่
6.16 ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษาและ 5,6,8
ศึกษาเพื่อความมั่นคง
สามารถดาเนินชีวิตตาม
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประเพณี ศาสนา และ
องค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษา
วัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถิ่น
2. อัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ 6.17 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
6,8
วัฒนธรรมได้รับการพัฒนา ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ของ
และส่งเสริม
ท้องถิ่น

5

5

5

๔๙

ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษายะลา เขต 1 ได้ จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยจัดสรร
งบประมาณดาเนินการตามที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ยึดจุดเน้น และตัวชี้วัดความสาเร็จเป็นเปูาหมายในการดาเนินงาน ซึ่งมีโครงการตามกรอบ
งบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
1. งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (กลยุทธ์ 1-5)
จานวน
2. งบพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย (เร่งด่วน)
จานวน
3. งบพัฒนาคุณภาพตามความจาเป็น (สารอง)
จานวน
รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น
4. งบพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษฯ จชต. (กลยุทธ์ 6) จานวน
ลาดับที่

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนว
ทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 – 5
กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559

3,000,000
3,000,000
2,000,000
8,000,000
XX,XXX,XXX

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
โครงการ
12

1,617,355

4

755,490

4

578,700

14

1,767,225

20

3,281,230

54
27

8,000,000
XX,XXX,XXX

งบประมาณ

(รอรับจัดสรรจาก สพฐ.)

54

8,000,000

๕๐

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จัดเรียงลาดับความสาคัญ จาแนกตามกลยุทธ์
โครงการดาเนินการภายใต้ งบประมาณ 6,000,000 บาท
ที่
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ
งบประมาณ/บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ
งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ และ พัฒนาคุณภาพตามนโยบาย (กลยุทธ์ 1-5)
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา
204,900 กลุ่มนิเทศฯ
เร่งรัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้
68,865 กลุม่ นิเทศฯ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
70,000 กลุม่ นิเทศฯ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูส้ ู่การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-Net
224,000 กลุม่ นิเทศฯ
การสร้างเครือข่ายการนิเทศระดับศูนย์เครือข่าย
101,400 กลุม่ นิเทศฯ
พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
338,140 กลุม่ นิเทศฯ
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
58,650 กลุม่ นิเทศฯ
รวม 7 โครงการ งบประมาณรวม
1,065,955
กลยุทธ์ที่ 2
พอเพียงด้วยวิถีพุทธมุสลิม
94,490 กลุ่มนิเทศฯ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
111,000 กลุ่มนิเทศฯ
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยล.1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559
500,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
รวม 3 โครงการ งบประมาณรวม
705,490
กลยุทธ์ที่ 3
การนิเทศทางไกล : การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ "1 โรงเรียน 1 โครงการอาชีพ"
128,700 กลุ่มนิเทศฯ
แนะแนวการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต
30,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนมีความต้องการพิเศษ
300,000 กลุ่มนิเทศฯ
รวม 3 โครงการ งบประมาณรวม
458,700
กลยุทธ์ที่ 4
อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สู่ครูมืออาชีพ
27,450 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจาปี 2559
23,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
88,820 กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่การเปลีย่ นแปลง
683,625 กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
173,200 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ ว.10
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล "เพชรเสมา ยะลา เขต 1"
130,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประจาปี 2559
ประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
7,480 กลุ่มบริหารงานบุคคล
รวม 8 โครงการ งบประมาณรวม
1,153,575

๕๑

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จัดเรียงลาดับความสาคัญ จาแนกตามกลยุทธ์
โครงการดาเนินการภายใต้ งบประมาณ 6,000,000 บาท
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ
งบประมาณ/บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ
งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ และ พัฒนาคุณภาพตามนโยบาย (กลยุทธ์ 1-5)
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์
1,040,000 กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
139,460 กลุม่ นโยบายและแผน
การแข่งขันกีฬา “สพป.ยะลา 1 เกมส์” ประจาปี 2559
250,000 กลุม่ ส่งเสริมฯ
การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจาปี 2559
321,000 กลุม่ อานวยการ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ยล.1 และผู้อานวยกลุ่มใน สพป.ยล.1
82,000 กลุม่ อานวยการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
238,600 กลุม่ ส่งเสริมฯ
สัมมนาองค์คณะบุคคลเครือข่ายทางการศึกษายะลา เขต 1
471,580 กลุม่ บริหารงานบุคคล
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
60,100 กลุม่ นิเทศฯ
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจาปี 2558
13,000 กลุม่ ส่งเสริมฯ
รวม 9 โครงการ งบประมาณรวม
2,616,280
รวม 30 โครงการ งบประมาณรวม
6,000,000

๕๒

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จัดเรียงลาดับความสาคัญ ตามกลยุทธ์
โครงการดาเนินงานภายใต้งบประมาณ 2,000,000 บาท (โครงการสารอง)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โครงการ
งบพัฒนาคุณภาพตามความจาเป็น (งบสารอง)
กลยุทธ์ 1
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาอังกฤษ การทดสอบระดับชาติ O-Net
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ ขับเคลื่อน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ โดยเทคนิค
การนิเทศแบบให้คาปรึกษาชี้แนะ (Coaching and Mentoring)
พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
กลยุทธ์ 2
พัฒนาทักษะชีวิตสู่ 12 ค่านิยมหลัก ห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ 3
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กลยุทธ์ 4
พัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการ สพป.ยล.1
พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง "สูม่ ืออาชีพ"
การประชุมเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริต
พลิกโฉมการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน 1 ปี
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology : DLIT)
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ตลาดนัด IT)
กลยุทธ์ 5
การประเมินสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2559
การประกวด 1 โรงเรียน 1 ผลงานการปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ (Best Practice)
การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนการกากับ
ติดตามฯ ประจาปีงบประมาณ 2559
พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
พัฒนาระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ
การจัดกิจกรรมวันสาคัญ ประจาปี 2559
สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
รวม 24 โครงการงบประมาณรวม

งบประมาณ
130,000
120,000
90,400
160,300

กลุ่มรับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

50,700 กลุ่มนิเทศฯ
50,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
120,000 ศูนย์อิสลามศึกษา
161,850
199,500
50,400
62,200
81,800

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

58,000 ศูนย์ ITE
25,400 กลุ่มอานวยการ
49,600 กลุม่ อานวยการ
79,500 กลุ่มส่งเสริมฯ
42,000 กลุม่ ส่งเสริมฯ
36,340 กลุม่ นโยบายและแผน
35,250
45,550
44,310
20,000
56,900
230,000

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

ศูนย์ ITE
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน

2,000,000
๕๓

สรุปโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการกลยุทธ์ที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โครงการ
งบประมาณ/บาท
กลุ่มรับผิดชอบ
งบพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. (กลยุทธ์ที่ 6)
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
Xxxxx ศูนย์อิสลามศึกษา
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Xxxxx กลุม่ นิเทศฯ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย – มลายูถิ่น)
Xxxxx กลุม่ นิเทศฯ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใน จชต.
Xxxxx ศูนย์อิสลามศึกษา
สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
Xxxxx ศูนย์อิสลามศึกษา
รักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
Xxxxx กลุ่มบริหารงานบุคคล
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Xxxxx กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
Xxxxx กลุ่มนิเทศฯ
ให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับอาเภอให้มีคุณภาพ
Xxxxx กลุ่มนิเทศฯ
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
พัฒนาหมู่บ้านครูแบบยั่งยืน
Xxxxx กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาสภาพแวดล้อม ก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียน
Xxxxx กลุ่มนโยบายและแผน
พัฒนาโรงเรียนทีม่ ีศักยภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมในการจัด
Xxxxx กลุ่มนโยบายและแผน
การศึกษาและอิสลามวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อม
12.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ประกอบ
ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ
Xxxxx กลุ่มนิเทศฯ
การแข่งขันกีฬานักเรียน/กีฬาบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้
Xxxxx กลุ่มส่งเสริมฯ/กลุ่มอานวยการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Xxxxx กล่มส่งเสริมฯ
มหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้
Xxxxx กลุ่มส่งเสริมฯ
งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้
Xxxxx กลุ่มส่งเสริมฯ
ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Xxxxx กลุ่มส่งเสริมฯ
ทุนการศึกษาภูมิทายาท
Xxxxx กลุ่มส่งเสริมฯ
การพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
Xxxxx กลุ่มอานวยการ
School Safe Zone (ติดตั้งระบบกล้อง CCTV)
Xxxxx กลุ่มอานวยการ
ทุนการศึกษาสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จชต.
Xxxxx กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งเสริมศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในต่างประเทศ
Xxxxx กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัฒนารูปแบบเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ
Xxxxx กลุ่มส่งเสริมฯ
ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จชต. (อบรมครูสอนไม่ตรงวุฒิ)
Xxxxx กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษาในพื้นที่ จชต.
Xxxxx กลุ่มส่งเสริม/อานวยการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
Xxxxx กลุ่มนิเทศฯ
รวม 27 โครงการงบประมาณรวม
Xxx,xxx,xxx

๕๔

สรุปความเชื่อมโยงของกลยุทธ์/จุดเน้น/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.ยล.1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์

จุดเน้น

กลยุทธ์ที่ 1
1.ด้านผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพและ
1.1. นักเรียนมีสมรรถนะ
มาตรฐานการศึกษา
สาคัญ
ทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความ
สามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1.1

พัฒนาการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อม
นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา

1.2

งบประมาณ

กลุ่มรับผิดชอบ

204,900

กลุ่มนิเทศฯ
นางปราณี

เร่งรัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้

68,865

กลุ่มนิเทศฯ
นางอุษณีย์

1.3

ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการ
ประกันคุณภาพผู้เรียน

70,000

1.4

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-Net

กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.มานีซะห์/
นางอุษณีย์
กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.มานีซะห์

1.4

พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

1.1,1.2 การสร้างเครือข่ายการนิเทศระดับศูนย์เครือข่าย
1.4

224,000
50,700

กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.จีรวรรณ

101,400

กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.อรวรรณ

338,140

กลุ่มนิเทศฯ
นางกชกร
กลุ่มนิเทศฯ
นายกัมปนาท
กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.จิรวรรณ

1.5

พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1.5

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

58,650

1.5

พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขับเคลื่อน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้

90,400

1.5

ศึกษาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้โดยเทคนิคการนิเทศแบบให้คาปรึกษาชีแ้ นะ
(Coaching and Mentoring)

160,300

กลุ่มนิเทศฯ
นางพรรณี

1.6

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษการทดสอบ
ระดับชาติ O-Net

130,000

กลุ่มนิเทศฯ
นางโซเฟีย

120,000

กลุ่มนิเทศฯ
นางโซเฟีย

1.7,1.8 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รวม 12 โครงการงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 1 1,617,355
กลยุทธ์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็น
ไทยและวิถีชวี ิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านผู้เรียน
2. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม รักสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท์
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจใน ความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม

2.1

พอเพียงด้วยวิถพี ุทธมุสลิม

94,490

2.1

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

2.1

พัฒนาทักษะชีวิตสู่ 12 ค่านิยมหลักห่างไกลยาเสพติด

2.1

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยล.1 ครั้งที่ 2 ประจาปี
2559

500,000

รวม 4 โครงการ งบประมาณ กลยุทธ์ที่ 2

755,490

กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.อรวรรณ
กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.เนตรนพิชญ์
กลุ่มส่งเสริมฯ
นางอุบลรัตน์
กลุ่มส่งเสริม

111,000
50,000

นางวัฒนา/นายบัสรี

๕๕

สรุปความเชื่อมโยงของกลยุทธ์/จุดเน้น/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.ยล.1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์

จุดเน้น

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 3
การเพิ่มโอกาสการเข้า
ถึงบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้
รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ

ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะ
สาคัญสู่มาตรฐานสากล

3.1

การนิเทศทางไกล : การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 1
โรงเรียน 1 โครงการอาชีพ"

3.1

แนะแนวการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2,
3.3

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ

3.2

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

2. นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล

โครงการ/กิจกรรม

รวม 4 โครงการงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ
ให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
คุณภาพ

ด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.ครูได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะ
ในการสื่อสาร
มีสมรรถนะในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มรับผิดชอบ

128,700

กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.อรวรรณ

30,000

กลุ่มส่งเสริมฯ
นายอฐิฏสฏาณิส
300,000
กลุ่มนิเทศฯ
นางรัตนาศรี/
นางอุบลรัตน์
120,000

ศูนย์อิสลามฯ
นายมะหามะเพาซี

578,700

4.1

อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สู่ครูมืออาชีพ

27,450

4.1

พัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการ สพป.ยล.1

161,850

4.1

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ประจาปี 2559

23,000

กลุ่มบุคคล
นางสุมาลี
กลุ่มบุคคล

4.1

ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
(งบนอก 120,000 บาท รวม 140,000 บาท)

20,000

4.1

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information
Technology : DLIT)
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ตลาดนัด IT)
การสร้างเครือข่ายการนิเทศระดับศูนย์เครือข่าย

81,800
กลุ่มนิเทศฯ
58,000 นายนิยม รักมาก

4.3

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)

88,820

4.4

พลิกโฉมการบริหารเพือ่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน 1 ปี

62,200

4.5

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่การเปลี่ยนแปลง

683,525

กลุ่มบุคคล
นางสุมาลี

4.6

การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว.10

173,200

กลุ่มบุคคล
นางธนกร

นางพวงนิตย์/นายนิกร

4.1
4.2

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความสามารถในการ
บริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา มีขวัญและ
กาลังใจในการทางาน

งบประมาณ

กลุ่มส่งเสริมฯ
นางวัฒนา/นายบัสรี

กลุ่มส่งเสริมฯ
นางวัฒนา/นายบัสรี

ศูนย์ ITE
นายดลเหล๊าะ
- บรรจุในกลยุทธ์ 1
กลุ่มบุคคล
นางพวงนิตย์/นายนิกร

กลุ่มนิเทศฯ
นางพรรณี/นากชกร

๕๖

สรุปความเชื่อมโยงของกลยุทธ์/จุดเน้น/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.ยล.1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์

จุดเน้น

4. องค์กร คณะบุคคล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง วางแผน
และสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน
และสังคม

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

4.6

ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
รางวัล "เพชรเสมา ยะลา เขต 1" ประจาปี2559

130,000

กลุ่มบุคคล
นางสุมาลี

4.6

พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง "สู่มืออาชีพ"

199,500

กลุ่มบุคคล
นางธนภร

4.7

ประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1

7,480

กลุ่มบุคคล
นายนิกร

4.7

การประชุมเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

50,400

กลุ่มบุคคล
นายอภิสิทธิ์/
นายธีรศักดิ์

รวม 14 โครงการงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจาย
อานาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กร
ปกครอง

ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาสานักงาน
5.1
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษา
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
บริหารจัดการโดย
1.ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์
มุ่งเน้นการกระจาย
2.ศูนย์เครือข่ายคุรุมิตร
อานาจ การมีส่วนร่วม
3.ศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า
และมีความรับผิดชอบ
4.ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ
ต่อผลการดาเนินงาน
5.ศูนย์เครือข่ายสามพญา
1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่าน
6.ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์
การรับรองคุณภาพ
7.ศูนย์เครือข่ายรามัน
ภายนอกและผลสัมฤทธิ์
8.ศูนย์เครือข่ายดงตาล
ทางการเรียนของ
9.ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี
นักเรียนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
10.ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู
ประเทศได้รับการแก้ไข
11.ศูนย์เครือข่ายพญางาม
ช่วยเหลือนิเทศ ติดตาม
12.ศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี
แลประเมินผล โดย
13.ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทาหน้าที่
5.2,5.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนและเป็น
ผู้ประสานงานหลักให้
โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็น
รายโรงร่วมกับผู้ปกครอง
5.3
(โรงเรียนนิติบุคคล / ยล.1 ไม่มี)
ชุมชนและองค์กรอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
5.5
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยเทคนิคการนิเทศแบบให้
คาปรึกษาชี้แนะ (Coaching and Mentoring)

งบประมาณ

กลุ่มรับผิดชอบ

1,767,225
1,040,000
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000
O-Net/กีฬา
80,000
O-Net
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000 O-Net/กีฬา/ลูกเสือ
80,000 O-Net
60,100

กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.เนตรนพิชญ์/
นางรัตนาศรี

-

อยู่ในกลยุทธ์ที่ 1

๕๗

สรุปความเชื่อมโยงของกลยุทธ์/จุดเน้น/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.ยล.1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์

จุดเน้น

ตัวชี้วัด

1.2 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพโดยใช้
มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

5.5

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษารอง ผอ.สพป.ยล 1 และ
ผู้อานวยการกลุ่มในสังกัด สพป.ยล.1

5.5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558

5.6

การประเมินสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2557

25,400

5.6

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน

49,600

กลุ่มอานวยการ
นางวัลลภา

5.6

พัฒนาระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

44,310

ศูนย์ ITE
นายดลเหล๊ะ

5.7

การประกวดโครงงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถาน
ศึกษาในสังกัดประจาปี 2559

42,000

กลุ่มส่งเสริมฯ
นางศุภมาศ

5.8

การจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2559

140,100

กลุ่มนโยบายและแผน
นางสมถวิล/นางอังคณา

5.8

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการกากับติดตามฯประจาปีงบประมาณ 2559

36,340

กลุ่มนโยบายและแผน
นางสุกัญญา/นายภาคภูมิ

5.8

พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

35,250 กลุ่มนโยบายและแผนน.ส.

5.8

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ

45,550 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

1.3 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพัฒนาระบบ
การช่วยเหลือ กากับ
ติดตามตรวจสอบการ
บริหารจัดการ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มรับผิดชอบ

82,000

กลุ่มอานวยการ
นางอรอนงค์

238,600

กลุ่มส่งเสริมฯ
นางศุภมาศ
กลุ่มอานวยการ
นางวรรณี/นางวัลลภา

สุนันทา/นางระวิวรรณ
นางวรรณฤดี

1.4 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนที่นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นอัตราการออก
กลางคันลดลงมี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

5.9

การจัดทาทะเบียนข้อมูล นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ สพป.ที่มีผลงานดีเด่น
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

-

2. หน่วยงานในสังกัด
สานักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ระดับส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

5.10

สัมมนาองค์คณะบุคคลเครือข่ายทางการศึกษายะลา เขต 1

5.10

การประชุมสัญจรคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2559

-

5.10

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปี 2559

79,500

กลุ่มส่งเสริม
กลุ่มบุคคล

471,580

กลุ่มบุคคล
นายนิกร
กลุ่มนโยบายและแผน
นางพัชรียา/นายภาคภูมิ

กลุ่มส่งเสริม
นางศุภมาศ/นางเพ๊ญศรี

๕๘

สรุปความเชื่อมโยงของกลยุทธ์/จุดเน้น/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.ยล.1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์

จุดเน้น

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.1 หน่วยงานในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ระดับ ทั้งส่วนกลาง
สพท. และสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม

5.10

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ

20,000

2.2 หน่วยงานในสังกัด 5.11
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ระดับ ทั้งส่วนกลาง
สพท. และสถานศึกษา
ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
จุดเน้น สพป.ยล.1
เสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานได้เต็มตาม
ศักยภาพ มีความสุขใน
การทางาน และ
สร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด

-

การแข่งขันกีฬา “ สพป.ยะลา 1 เกมส์” ประจาปี
2559

250,000

กลุ่มส่งเสริมฯ
นางวัฒนา/
น.ส.นูรฮายาตี

การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจาปี 2559

321,000

กลุ่มอานวยการ
นางวรรณี/
นางอรอนงค์

29,100
27,800
13,000

กลุ่มอานวยการ
นางจันทรัช
นางจันทรัช

230,000

กลุ่มส่งเสริมฯ/
นางวัฒนา

การจัดกิจกรรมวันสา ประจาปี 2559
- ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้าดาหัวผู้ใหญ่
- วันสถาปนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประ จาปี 2558
สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน

งบประมาณ

กลุ่มรับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
นางกุลธิดา/
น.ส.โนรียา

กลุ่มนโยบายและแผน
นางพัชรียา/น.ส.สุนันทา

รวม 22 โครงการงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 5 3,281,230
รวม 60 โครงการงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 1 -5 8,000,000

๕๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.1
โครงการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ระยะเวลา/
สถานที่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑. เพื่อให้ครูปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การ
เตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา
๒. เพื่อให้โรงเรียนมี
แนวทางการส่งเสริม
ภาษาไทยสาหรับเด็ก
ปฐมวัย

๑. ร้อยละครูปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการจัดประสบการณ์
การเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา
๒. ร้อยละครูปฐมวัย
สามารถจัด
ประสบการณ์เตรียม
ความพร้อมภาษาไทย
นักเรียนก่อน
ประถมศึกษา
เหมาะสมกับ
พัฒนาการของ
นักเรียน

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ปฐมวัย เรื่อง การจัดกิจกรรมทดลอง
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนที่ไม่
ผ่านการอบรมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ ชั้น
ที่ 1 และชั้นที่ 2

เชิงปริมาณ
1. ครูปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
การเตรียมความพร้อมนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา
2. โรงเรียนทุกโรงจัดประสบการณ์
เตรียมความพร้อมภาษาไทย
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
เตรียมความพร้อมภาษาไทย
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ
2. ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์
เตรียมความพร้อมภาษาไทย
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
เหมาะสมกับพัฒนาการของ
นักเรียน

กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ปฐมวัย เรื่อง การจัดทาโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และการประเมินเพื่อ
ขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยออนไลน์
สาหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย
กิจกรรมที่ ๓ เตรียมความพร้อมด้านภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย ของ สพป.ยล.1
- สารวจคาพื้นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย
- จัดทาเอกสาร “คาพื้นฐานสาหรับเด็ก
ปฐมวัย”
- จัดทาเอกสาร “แนวทางการสอนภาษาไทย
สาหรับเด็กปฐมวัย”

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม

ผู้รับผิดชอบ

22 ธ.ค.๕๙

25,700

-

25,700

ปราณี อ่องหลี

23-24 ธ.ค.
๕๙

62,200

-

62,200

ปราณี อ่องหลี

1 ธ.ค. ๕๘ – 117,000
21 ต.ค. ๕๙

-

117,000

ปราณี อ่องหลี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 204,900

-

204,900

๖๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.2
โครงการ
เร่งรัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกเขียนได้
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑) เพื่อนิเทศติดตามการ ๑)นักเรียนชั้นประถม ๑)ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เชิงปริมาณ
ธ.ค.58-มี.ค.59/
8,593
8,593
จัดการเรียนการสอนการ ศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน
การอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้น
๑) นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดทุก สพป.ยล.1
อ่านแจกลูกสะกดคา
อ่านออกเขียนได้ มี ประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงในการจัดการเรียนการสอนการอ่าน
สาหรับชั้นประถมศึกษา ระบบการประเมินที่ ๒)ประชุมครูวิชาการเกีย่ วกับการ แจกลูกสะกดคาชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ธ.ค.58-ก.ย.59/
9,375
9,375
ปีที่ ๑
เป็นรูปธรรม
ดาเนินงานการอ่านออกเขียนได้
๒) จัดทาเครื่องมือประเมินการอ่าน สพป.ยล.1
๒) เพื่อจัดทาเครื่องมือ ๒)ครูชั้นประถมศึกษา ๓)นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ ออกเขียนได้ในการพัฒนานักเรียน
ประเมินการอ่านออก
ปีที่ ๑ ได้รบั การนิเทศ สอนการอ่านแจกลูกสะกดคาสาหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ธ.ค.58-ก.ย.59/
2,647
2,647
๓) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงประเมิน ศูนย์เครือข่าย
เขียนได้ในการพัฒนา
ติดตามการจัดการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เรียนการสอนการอ่าน ๔) จัดทาเครื่องมือประเมินการอ่าน การอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ ๒
ปีที่ ๑
แจกลูกสะกดคา
ออกเขียนได้ในการพัฒนานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียน
ธ.ค.58-มี.ค.59/
31,000
31,000
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓) เพื่อประเมินนักเรียน สาหรับชั้นประถม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สพป.ยล.1
ในการอ่านออกเขียนได้ ศึกษาปีที่ ๑
๕) วัดและประเมินผลการอ่านการ เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ธ.ค.58-ก.ย.59/
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น ๓)โรงเรียนทุกโรงใน เขียนสาหรับนักเรียนระดับชั้น
อ่านออกเขียนได้
ประถมศึกษาปีที่ ๑
สังกัดมีเครื่องมือ
ประถมศึกษา ภาคเรียนที่๒ปี
ศูนย์เครือข่ายฯ
๒) โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน
ประเมินการอ่านออก การศึกษา ๒๕๕๘
การสอนการอ่านแจกลูกสะกดคา
เขียนได้ในการพัฒนา ๖) เชิดชูเกียรติครูแกนนาพัฒนา
ก.ย.58/สพป.ยล.1
นักเรียนชั้นประถม
ประสิทธิภาพการอ่านออก-เขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
มี.ค.59,ก.ย.59/
๓) เครื่องมือประเมินการอ่านออก สพป.ยล.1
ศึกษาปีที่ ๑
7) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
เขียนได้ในการพัฒนานักเรียนชั้น
9,750
9,750
ประถมศึกษาปีที่ ๑มีประสิทธิภาพ
7,500
7,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 68,865
68,865

ผู้รับผิดชอบ
นางพรรณี ปานทอง
นางอุษณีย์ ยาโกะ
นางกชกร แท่นรัตน์
น.ส.รอสนี กามาเซ๊ะ

๖๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.3
โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อประเมินความ 1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของ 1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เชิงปริมาณ
ธันวาคม 2558
400
400 นางอุษณีย์ ยาโกะ
น.ส.มานีซะห์ หะยีดือรานิง
สามารถของนักเรียน นักเรียนชั้นประถม
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงประเมิน
สพป.ยล.1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่ 2. ดาเนินการโครงการเตรียมความ ความสามารถของนักเรียนชั้น
มกราคม 2559 22,600
22,600 นางกชกร แท่นรัตน์
3 ด้าน ได้แก่ ความ น้อยกว่าร้อยละ 5
พร้อมสู่การยกระดับผล สัมฤทธิ์การ ประถมศึกษาปีที่ 3
สพป.ยล.1
สามารถด้านภาษา
2. โรงเรียนทุกโรงใน ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
๒. จัดทาเครื่องมือประเมินความ
ความสามารถด้าน
สังกัดมีเครื่องมือ
ชาติ (NT)
สามารถของนักเรียน ป. 3
คานวณและความ
ประเมินความสามารถ 3. จัดทาเครื่องมือประเมินความ
3. นิเทศติดตามผลการประเมินความ มกราคม 2559 3,550
3,550
สามารถด้านเหตุผล
ของนักเรียนชั้น
สามารถของนักเรียนชั้นประถม
สามารถของนักเรียนชั้น ป. 3
สพป.ยล.1
2. เพื่อจัดทาเครื่องมือ ประถมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาปีที่ 3 (Pre-NT)
เชิงคุณภาพ
ประเมินนักเรียนชั้น
3. ครูชั้นประถมศึกษา 4. ประเมินความสามารถของ
๑. ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถม กุมภาพันธ์ 2559 20,000
20,000
ประถม ศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 3 ได้รบั การนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
สพป.ยล.1
3. เพื่อนิเทศติดตาม ติดตามการนาผลการ (Pre-NT) 3 ด้าน
ร้อยละ 5
ผลการประเมินความ ประเมินนักเรียนชั้น
5. นิเทศติดตามการนาผลการ
๒. เครื่องมือประเมินความสามารถ
มีนาคม 2559 2,000
2,000
สามารถของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ของนักเรียนชั้น ป. 3 มีประสิทธิภาพ
สพป.ยล.1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาปรับปรุงและ
ปีที่ 3 (Pre-NT) มาปรับปรุงและ
3. โรงเรียนในสังกัดนาผลการประเมิน
พัฒนาการจัดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนชั้น ป. 3 มาปรับปรุงและ
เรียนการสอน
6. กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
พฤษภาคม 2559 13,950
13,950
นักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.ยล.1
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
กันยายน 2559 7,500
7,500
สพป.ยล.1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000
70,000

๖๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.2
โครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สกู่ ารยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้า ใจ
แก่ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET
๒. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
สามารถจัดทาแผนยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติ O-NET
และดาเนินการตามแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๓. เพือ่ พัฒนาศักยภาพครูให้
สามารถสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลในระดับชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET
๔. เพื่อจัดทาเอกสารเผยแพร่
แนวข้อสอบที่สอดคล้องกับการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET
สาหรับนาไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหาร
และครูที่ได้รับการพัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยกระดับผลการสอบระดับชาติ
O-NET
๒. ร้อยละ ๘๐ ของโรงเรียน
สามารถวางแผนยกระดับผล
การสอบ O-NET และ
ดาเนินการตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลใน
ระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับ
การทดสอบระดับชาติ
๔. มีเอกสารเผยแพร่แนว
ข้อสอบที่สอดคล้องกับการ
ประเมินระดับชาติ O-NET ที่
มีคุณภาพ

๑. ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนด
กรอบแนวทางการดาเนินงาน
๒. ประชุมชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในการวางแผนยกระดับ
๓. ประชุมติดตามและปรับปรุง
แผนยกระดับ
O-NET (ติดตามระยะที่ ๑)
๔. ประชุมพัฒนาศักยภาพครูวัดผล
สร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับการ
ประเมินระดับชาติ
๕. จัดทาเอกสารแนวข้อสอบที่
สอดคล้องกับการประเมิน
ระดับชาติ
๖. ยกย่องและสร้างขวัญกาลังใจ
๗. นิเทศ ติดตามผลการพัฒนา
ผู้เรียน (ติดตามระยะที่ ๒)
๘. สรุปผลและรายงานผล

เชิงปริมาณ
๑. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
จานวน ๑๑๑ คน
๒. ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด
จานวน ๑๑๑ คน
๓. ศึกษานิเทศก์และคณะทางาน
จานวน ๒๐ คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยกระดับผลการสอบระดับชาติ
O-NET
2. โรงเรียนสามารถวางแผน
ยกระดับผลการสอบO-NETและ
ดาเนินการตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูสามารถสร้างเครื่องมือ วัด
และประเมินผลในระดับชั้นเรียนที่
สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ
4. สพป.ยล.1 มีเอกสารเผยแพร่
แนวข้อสอบที่สอดคล้องกับการ
ประเมินระดับชาติ

ธ.ค. ๕9/สพป.ยล.๑

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

ธ.ค. ๕๘/สพป.ยล.๑

9,46๐

9,46๐

ธ.ค. ๕๘ –ม.ค. ๕๙
/สพป.ยล.๑

77,๐9๐

77,๐9๐

เม.ย. ๕๙/สพป.ยล.๑

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

เม.ย. ๕๙/สพป.ยล.๑

๒7,5๐๐

๒7,5๐๐

เม.ย. ๕๙/สพป.ยล.๑
ม.ค. ๕๘– ก.ย. ๕๙
/ร.ร. ในสังกัด
ก.ย. ๕๙/สพป.ยล.๑

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

6,๐๐๐
9,95๐

6,๐๐๐
9,95๐

รวมงบประมาณทั้งสิน้

224,000

-

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.มานีซะห์
หะยีดือราอิง

224,000

๖๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.4
โครงการ
การสร้างเครือข่ายการนิเทศระดับศูนย์เครือข่าย
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพื่อสร้างความร่วมมือ
๑. ร้อยละศึกษา
๑. ประชุมศึกษานิเทศก์และ
เชิงปริมาณ
ธ.ค.58/สพป.ยล.1 16,900
16,900 น.ส.อรวรรณ ปล้องไหม
ระหว่างศึกษานิเทศก์และ
นิเทศก์และศูนย์
ประธานศูนย์เครือข่าย
๑. ศึกษานิเทศก์ทุกคนและทุก
นางภรณี สุวารักษ์
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนใน
เครือข่ายโรงเรียนได้ ๒. ศึกษานิเทศก์และ
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนได้
ม.ค.59/โรงเรียน
16,900
16,900
การนิเทศและติดตามการจัด ร่วมมือกันนิเทศและ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่าย ร่วมมือกันนิเทศและติดตาม
ในศูนย์เครือข่าย
การศึกษา
ติดตามการจัดการ
ร่วมจัดทาแผนดาเนินงาน
การจัดการศึกษา
๒. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ศึกษาได้อย่างมี
๓. ศูนย์เครือข่ายนาเสนอแผน
๒. ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ
ม.ค.59/
31,200
31,200
และประสิทธิผลการจัด
ประสิทธิภาพ
ดาเนินงานต่อ ผอ.สพป.ยล.1
และติดตามการจัดการศึกษา
สพป.ยล.1
การศึกษาของสถานศึกษา ๒. ร้อยละโรงเรียนจัด ๔. คณะกรรมการระดับศูนย์
จากศึกษานิเทศก์และศูนย์
ก.พ.,ก.ค.59/
การศึกษาได้อย่างมี
เครือข่ายนิเทศและติดตามการจัด เครือข่ายอย่างน้อยภาคเรียน
โรงเรียนในศูนย์
ประสิทธิภาพและมี
การศึกษาของโรงเรียน
ละ ๑ ครั้ง
เครือข่าย
7,800
7,800
ประสิทธิผล
๕. นาเสนอข้อมูลและสรุปรายงาน เชิงคุณภาพ
นิเทศและติดตามการจัดการศึกษา ๑. ศึกษานิเทศก์และศูนย์
มี.ค.,ส.ค.59/
ของศูนย์เครือข่าย ภาคเรียนละ ๑ เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมมือกัน โรงเรียนในศูนย์
28,600
28,600
ครั้ง ดังนี้
นิเทศและติดตามการจัดการ
เครือข่าย
ภาคเรียนที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคเรียนที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม ๒. โรงเรียนจัดการศึกษาได้
๖. ประชุมสรุปรายงานของศูนย์ อย่างมีประสิทธิภาพและมี
มี.ค.,ส.ค.59/
เครือข่าย
ประสิทธิผล
สพป.ยล.1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 101,400
101,4๐๐

๖๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.5
โครงการ
พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
นางกชกร แท่นรัตน์
๑. เพื่อประเมินความรู้
๑. นักเรียนชั้น ป.๒, กิจกรรมที่ ๑ การประเมินโดย ๑ เชิงปริมาณ
น.ส.มานีซะห์ หะยีดือราอิง
ความ คิดของผู้เรียนชั้น
ป.๔, ป.๕, ม.๑ และ ใช้ข้อสอบกลาง
๑.๑ นักเรียนชั้น ป.๒, ๔,๕ และ
ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑ และ ม.๒ ทุกคน ได้รับ
1. ประชุมคัดเลือกและคัดกรอง ม.๑, ๒ ของโรงเรียนในสังกัด
ม.ค.59/สพป.ยล.1
5,90๐
5,900 นางอุษณี ย ์ ยาโกะ
ม.๒ ด้วยข้อสอบกลาง
การประเมินด้วย
ข้อสอบ
สพป.ยะลา เขต ๑
๒. เพื่อพัฒนาคลังข้อสอบ ข้อสอบกลาง
2. จัดทาต้นฉบับและสาเนา
๑.๒ ผู้บริหารและครูวิชาการของ ม.ค.59/สพป.ยล.1 315,๐42
315,042
ชั้น ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑ ๒. ร้ อยละของ
ข้อสอบ
โรงเรียน ๑๑๑ โรงเรียน
และ ม.๒ ของสานักงาน นักเรียนชั้น ป.๒, ป. ๓. ดาเนินการสอบ
๒ เชิงคุณภาพ
มี.ค.59/โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม ๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒ ๔. สรุปและรายงานผล
๒.๑ เขตพื้นที่การศึกษา
เม.ย.59/สพป.ยล.1
2,000
2,000
ศึกษายะลา เขต 1
ที่มีคุณภาพ
ประถมศึกษายะลา เขต 1 มี
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทาคลัง
ข้อสอบที่มีคุณภาพสาหรับการ
ข้อสอบ
วัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่
๑. ประชุมคัดเลือกและคัดกรอง การศึกษา
ก.ค.59/สพป.ยล.1
5,900
5,900
ข้อสอบ
๒.๒ โรงเรียนนาข้อมูลผลการ
๒. หาคุณภาพข้อสอบ
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริม ก.พ.59/สพป.ยล.1
6,500
6,500
๓. จัดเก็บข้อสอบ
และพัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มศักยภาพ มี.ค.59/สพป.ยล.1
2,798
2,798
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

338,140

-

338,140

๖๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.5
โครงการ
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ครู 1. ร้อยละของ
1. จัดทาเอกสารแนวปฏิบัติการ
เชิงปริมาณ
ก.พ. 59/
13,800
13,800
วิชาการโรงเรียนขับเคลื่อน โรงเรียนทีม่ ีหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
1. โรงเรียน 111 โรงปรับปรุง สพป.ยล.1
การนาหลักสูตรสถานศึกษา เหมาะสมกับสภาพ
หลักสูตรสถานศึกษาตาม
ไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมี
ปัจจุบัน
2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น มี.ค.- มิ.ย.59
44,850
44,850
ประสิทธิภาพ
1) ประชุมปฏิบัติการ 2 วัน
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ /สพป.ยล.1
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 วัน
มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน
3. นิเทศติดตามผล
2. สร้างองค์ความรู้ครูวิชาการ ก.ค.-ส.ค.59
2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียน จานวน 115 คน ใน /สพป.ยล.1
สถานศึกษา ตามหลักสูตร 2. ร้อยละของครู
เวลา 3 วัน (2 ครั้ง)
แกนกลางการศึกษาขั้น
วิชาการโรงเรียนมีองค์ 4. สรุป/รายงาน
เชิงคุณภาพ
ก.ย. 2559
พื้นฐาน 2551
ความรู้ในการปรับปรุง
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน
หลักสูตรสถานศึกษา
ศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน
2. ครูวิชาการโรงเรียนมีองค์
ความรู้ในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 58,650
58,650
-

ผู้รับผิดชอบ
กัมปนาท จูฑังคะ
จิราวรรณ ยืนยง
ปราณี อ่องหลี

๖๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดเน้น สพฐ.ที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ฯ ตัวชี้วัดที่ 2.1
โครงการ
พอเพียงด้วยวิถีพุทธ มุสลิม
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพิ่มจานวนสถาน
๑. ร้อยละของ
๑. ประชุมการขับเคลื่อนหลัก
เชิงปริมาณ
ม.ค.59/สถาน ศึกษา
3,900
3,900
ศึกษาทั่วไปให้เป็นสถาน สถานศึกษาทั่วไป ปรัชญาของสถานศึกษาทั่วไป
๑. สานักงานเขตพื้นที่การ พอเพียง
ศึกษาพอเพียงทุกโรง
ที่ผ่านการประเมิน ๒. ประเมินสถานศึกษาทั่วไปเพื่อ
ศึกษาประถมศึกษายะลา
ส.ค.59/โรงเรียน
2,440
2,440
๒. ปลูกฝังคุณลักษณะ เป็นสถานศึกษา ยกระดับเป็นสถานศึกษาพอเพียงปี เขต ๑ มีสถานศึกษา
เปูาหมายรับการ
พอเพียงตามวิถพี ุทธ
พอเพียง
๕๙
พอเพียงทุกโรง
ประเมิน
มุสลิมของนักเรียน
๒. ร้อยละของ
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการนา
๒. สถานศึกษาพอเพียงทุก
๓. เผยแพร่การจัด
สถานศึกษา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ โรงจัดกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมการนาหลัก
พอเพียงที่จัด
การปฏิบัตติ ามวิถีพุทธ มุสลิม ดังนี้ คุณลักษณะ “พอเพียงตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
กิจกรรมส่งเสริม ๓.๑ จัดประชุมคณะทางานจัดทา
วิถีพุทธ มุสลิม”
ม.ค.59/สพป.ยล.1
7,800
7,800
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
คุณลักษณะ
คู่มือการจัดกิจกรรมพอเพียงด้วยวิถี เชิงคุณภาพ
ด้วยวิถีพุทธ มุสลิม
“พอเพียงด้วยวิถี พุทธ มุสลิม
๑. สถานศึกษามีความพร้อม
พุทธ มุสลิม”
๓.๒ ทาเอกสารคูม่ ือการจัดกิจกรรม รับการประเมินเป็นสถาน
ม.ค.59/สพป.ยล.1
60,000
60,000
พอเพียงตามวิถพี ุทธ มุสลิม
ศึกษาพอเพียง
๓.๓ ประชุมครูแกนนาการ
๒. สถานศึกษาพอเพียง
พ.ค.59/สพป.ยล.1
18,850
18,850
ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพอเพียง นาเสนอการจัดกิจกรรม
ตามวิถีพุทธ มุสลิม
กิจกรรมการส่งเสริม
๓.๔ นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม คุณลักษณะ“พอเพียงตาม ก.ค.59/โรงเรียนใน
พอเพียงตามวิถพี ุทธ มุสลิม
วิถีพุทธ มุสลิม” ได้อย่าง
สังกัดทุกโรง
๔. สรุปจัดทารายงานผลโครงการ
ถูกต้อง
ส.ค.59/สพป.ยล.1
1,500
1,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 94,490
94,490

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.อรวรรณ ปล้องไหม

๖๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดเน้น สพฐ.ที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ฯ ตัวชี้วัดที่ 2.1
โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
บุคลากรทางการ
๑. เพื่อสร้างความตระหนัก
๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัด สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ๑ มกราคม - ๓๐
111,000
111,000 1. น.ส.เนตรนพิชญ์
จาปาทองเทศ
ศึกษาที่รับผิดชอบ กิจกรรมการประกวด Best ที่ดาเนินกิจกรรมการ
ปลูกฝัง พัฒนาค่านิยมหลัก
กันยายน ๒๕๕๙
2.นางรัตนาศรี ศิริประภา
12 ประการ คุณลักษณะของ ด้านการเสริมสร้าง Practice ด้านการดาเนินการ เสริมสร้างคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา สพป.ยล. ๑ และ
นักเรียนโรงเรียนสุจริต
ในสถานศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘
ในสถานศึกษา เพื่อการปลูก รวมจานวน 111
โรงเรียน ในสังกัด
สามารถจัดกิจกรรม ฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียน
ประการ ให้เกิดแก่เยาวชน
๑๑๑โรง
จนเกิดเป็นรูปธรรม ๘ ประการ คุณลักษณะของ
ของชาติ
ที่เป็นแบบอย่าง
๒. เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนโรงเรียนสุจริต และ
สถานศึกษาที่มีผลการ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
(Best Practice)
ดาเนินงานด้านการปลูกฝัง
๒. จัดประกวดสถานศึกษา
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
และบุคลากรทางการศึกษา
คุณลักษณะของนักเรียน
ดีเด่นด้านการปลูกฝังคุณธรรม
โรงเรียนสุจริต คุณลักษณะที่
จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่าง
พึงประสงค์ ฯ
(Best Practice)
๓. เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรม
๓. สรุป-รายงานผลการ
จิตสานึกความเป็นไทยตลอด
ดาเนินงาน เผยแพร่
จนค่านิยม ๑๒ ประการ ให้
ประชาสัมพันธ์
เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 111,000
111,000

๖๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดเน้น สพฐ.ที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ฯ ตัวชี้วัดที่ 2.1
โครงการ
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยล.1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลกระทรวง
ศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนากิจการ
ลูกเสือไทยและส่งเสริมบทบาทลูกเสือให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
๒. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการลูกเสือไทยครบรอบ
๑๐๕ ปี
๓. เพื่อให้มีลูกเสือ เนตรนารี มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ยึดหลักค่านิยมไทย ๑๒ ประการ
๔. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กบั ลูกเสือ เนตร
นารี มีจิตอาสา มีความคิด ริเริ่ม กล้าแสดงออกความ
เป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ในการตัดสินใจ โดยใช้
กระบวนการลูกเสือ
๕. เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์ให้กับ
ลูกเสือ เนตรนารีในสังกัด และน้อมนาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๖. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ลูกเสือ- เนตรนารี
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมเต็ม
ศักยภาพเป็นคน
ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ

-กิจกรรมหน้าเสาธง
-กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
-กิจกรรมนันทนาการ
-กิจกรรมรอบกองไฟ
-กิจกรรมบุกเบิก
-กิจกรรมผจญภัย
-กิจกรรมทางน้า
-กิจกรรมเดินทางไกล
-กิจกรรมเดินตามรอย
พ่อสานต่อเศรษฐกิจ
พอเพียง

เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนได้รับความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ ยึดมั่นใน
หลักค่านิยมไทย 12 ประการ น้อมนาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต ประจาวัน
2. ลูกเสือ–เนตรนารี ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาในการแก้ปัญหาทั้งด้านการ
เรียนรู้และความสามารถในการตัดสินใจ
3. ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง มีความอดทนทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ
เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
2. ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ
3. ลูกเสือ-เนตรนารีมีระเบียบวินัย
มีคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต และทักษะชีวิต

ผู้รับผิดชอบ

ระหว่างวันที่
๕๐๐,๐๐๐
๒๒–๒๕
มีนาคม ๒๕๕๙
/ ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราวสวน
ขวัญเมือง
เทศบาล
นครยะลา

-

๕๐๐,๐๐๐ นางวัฒนา ทิพย์ภักดี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐

-

๕๐๐,๐๐๐

๖๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 3
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพจุดเน้น
จุดเน้น สพฐ.ที่ 1 ด้านผู้เรียน 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 3.1
โครงการ
การนิเทศทางไกล : การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ “๑ โรงเรียน ๑ โครงงานอาชีพ”
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
๑. เพื่อให้ครูจดั
๑. ร้อยละของครูที่ ๑. ประชุมครูที่รับผิดชอบการจัด
เชิงปริมาณ
ธ.ค.58/สพป.ยล.1
กิจกรรมแนะแนวงาน รับผิดชอบกิจกรรม กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 120 คน
๑. ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมแนะ
อาชีพผ่านการจัด
แนะแนวสามารถจัด ๒. นิเทศทางไกล : การจัดกิจกรรม
แนวทุกคนจัดกิจกรรมบูรณาการ ม.ค.-ส.ค.59/สพป.
กิจกรรม ๑ โรงเรียน กิจกรรมที่บรู ณาการ แนะแนวอาชีพ “๑ โรงเรียน ๑
หลักการแนะแนวสู่การจัด
ยล.1
๑ โครงงานงานอาชีพ หลักการแนะแนวสู่ โครงงานอาชีพ”
กิจกรรม
๒. เพื่อให้นักเรียนชั้น ๒. ร้อยละของ
เดือนละ ๑ ครั้ง
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่ ๖
ผู้เรียนที่สามารถนา ๓. จัดประชุมครูทรี่ ับผิดชอบเพื่อ
๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุก มิ.ย.59/สพป.ยล.1
และชั้นมัธยมศึกษาปี องค์ความรู้จากการ ติดตามการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ คนร่วมกันทา ๑ โครงงานอาชีพ
ที่ ๓ สามารถทา
เรียนรูไ้ ปทา
120 คน
๓. โรงเรียนทุกโรงมีโครงงาน
โครงงานอาชีพ
โครงงานได้
๔. จัดประกวดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ อาชีพของนักเรียนอย่างน้อย ๑ ก.ค.59/สพป.ยล.1
๓. ร้อยละของ
๕. รวบรวมผลงานของครูที่เป็น
โครงงาน
ก.ค.59/สพป.ยล.1
โรงเรียนทีม่ ีโครงงาน แบบอย่างเพื่อจัดทาเอกสารเผยแพร่ เชิงคุณภาพ
อาชีพอย่างน้อย ๑ “การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพของ ๑. ครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรม ๑
โครงงาน
ครู”
โรงเรียน ๑ โครงงานอาชีพได้
๖. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส.ค.59/หอประชุม
ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ “1 ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ม.ราชภัฏยะลา
โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ” 400 คน ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๗.ประเมินผล สรุป จัดทารายงานผล สามารถนาองค์ความรู้จากการ ส.ค.59/สพป.ยล.1
โครงการ
เรียนไปทาโครงงานอาชีพได้
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
15,600
15,600
15,600

15,600

10,400

10,400

30,000

30,000

55,600

55,600

1,500

1,500

128,700

128,700

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.อรวรรณ ปล้องไหม

นางกรกช แท่นรัตน์

๗๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 3
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพจุดเน้น
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ ด้านผู้เรียน 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 3.1
โครงการ
แนะแนวการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในวิชาสายสามัญและสายอาชีพ
สามารถนาไปศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ
๒. เพื่อแนะแนวการศึกษาหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส.
สายสามัญและสายอาชีพ
ตามความถนัดของนักเรียนในการวาง
แผนการเรียนและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
๓.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและรู้จกั
ตนเอง และเห็นคุณค่าของการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
๔. เพื่อให้นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มี
จิตสานึกในการประกอบอาชีพที่สจุ ริต

1. นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะที่
เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพสุจริต
ในอนาคต

ระยะเวลา/
สถานที่
๑.ประชุมคณะกรรมการจัดทา เชิงปริมาณ
18 ก.พ.25๕๙/
รายละเอียด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้องประชุมรายา
๒.ประชาสัมพันธ์โครงการไป จานวน 218 คน
สพป.ยล.1
ยังสถานศึกษาในสังกัดที่
เชิงคุณภาพ
เกี่ยวข้อง
๑. นักเรียนมีความรู้ความ
๓.ประสานวิทยากรให้ความรู้ เข้าใจในการเลือกสายสามัญ
๔.จัดอบรมให้ความรู้แนะแนว หรือสายอาชีพที่ถูกต้อง
อาชีพทั้งสายสามัญและสาย ๒. นักเรียนได้พัฒนาและรู้จัก
อาชีพภาคปฏิบัติและ
ตนเองในการเลือกศึกษาต่อ
ภาคทฤษฎี
สายอาชีพหรือสายสามัญ
๕.ศึกษาดูงาน
๓. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
๖.การสารวจความต้องการ
จริยธรรม มีความสานึกที่ดีใน
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่ การประกอบอาชีพที่สุจริต
สุจริต
กิจกรรม

เป้าหมาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
30,000
30,000 นางวัฒนา ทิพย์ภกั ดี
นายอฐิฏสฎาณิส
จันทร์ประสิทธิ์

30,000

30,000

๗๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 3
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพจุดเน้น
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ ด้านผู้เรียน 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 และ 3.2
โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนที่จัด
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษให้
พัฒนาคุณภาพได้ตามมาตร
ฐานการเรียนร่วมเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาปี พ.ศ.2555
2. เพื่อให้ครู บุคลากรที่จดั
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษตามศักยภาพของแต่ละ
คนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

ระยะเวลา/
สถานที่
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ 1. พัฒนาโรงเรียนที่จัด
เชิงปริมาณ
ธ.ค.58-มี.ค.
จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่ การศึกษาสาหรับนักเรียนที่มี 1. โรงเรียนที่จัดการศึกษา
59/สพป.ยล.1/
มีความต้องการพิเศษจัด
ความต้องการพิเศษสู่มาตรฐาน สาหรับ นักเรียนที่มีความ
โรงเรียน สพป.
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่ การเรียนร่วมเพื่อการประกัน ต้องการพิเศษ จานวน 85 โรง ยล.1
มีความต้องการพิเศษได้ตาม คุณภาพภายในของ
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียน
มาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อ สถานศึกษา พ.ศ.2555
ที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียน
การประกันคุณภาพภายใน
1) จัดทาเอกสาร แนวทางการ ที่มีความต้องการพิเศษ
สถานศึกษา พ.ศ.2555
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน จานวน 85 คน
2. ร้อยละ 80ของครูและ
การเรียนร่วมเพื่อการประกัน
3. นักเรียนทีม่ ีความต้องการ
บุคลากรในโรงเรียนที่จัด
คุณภาพภายในของสถานศึกษา พิเศษ(บกพร่องทางการเรียนรู้)
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่มี พ.ศ.2555
ชั้น ป. 4-6 ในโรงเรียนสังกัด
ความต้องการพิเศษ จัด
2) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง สพป.ยล.1 ทุกคน (620 คน)
กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มี
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เชิงคุณภาพ
ความต้องการพิเศษได้อย่างได้ และการประเมินคุณภาพตาม
1. โรงเรียนที่จัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการ สาหรับนักเรียนที่มคี วาม
ประสิทธิผล
ประกันคุณภาพภายในของ
ต้องการพิเศษ จัดการศึกษาได้
3. ร้อยละ 80ของนักเรียนทีม่ ี สถานศึกษา พ.ศ.2555
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ความ ต้องการพิเศษได้รับการ 3) ประเมินโรงเรียนที่จดั การ
การเรียนร่วมเพื่อการประกัน
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น ศึกษาสาหรับนักเรียนทีม่ ีความ คุณภาพภายในของสถานศึกษา
รายบุคคลในการดารงชีวิต
ต้องการพิเศษตามมาตรฐานการ พ.ศ.2555
ประจาวันได้
เรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
48,700
48,700 นางรัตนาศรี ศิรปิ ระภา
นางภรณี สุวารักษ์

๗๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 3
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพจุดเน้น
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ ด้านผู้เรียน 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษฯ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 และ 3.3
โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา/
สถานที่

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

4. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ (บกพร่อง
ทางการเรียนรู้)ชั้น ป.46 ผ่านการพัฒนาสร้าง
เสริมประสบการณ์และ
สามารถนา
ประสบการณ์ไปใช้ใน
การดารงชีวิตประจาวัน
ได้

ภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2555
4. สรุป รายงานผลการประเมิน
2. พัฒนาครู บุคลากร ที่จัดการศึกษาสาหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
1) จัดทาเอกสารคู่มือพัฒนาเด็กทีม่ ีความ
ต้องการพิเศษ
2) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การออกแบบ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3. ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้)
ชั้น ป.4-6
1) จัดทาสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกิจกรรมค่าย
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
(บกพร่องทางการเรียนรู้) ชั้น ป. 4-6
2) จัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.4-6
4. รายงานผลการดาเนินงาน

2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่
จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษสามารถจัด
กิจกรรมและพัฒนานักเรียนที่มี
ความต้องพิเศษได้เต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
3. นักเรียนทีม่ ีความต้องการ
พิเศษ (บกพร่องทางการเรียนรู้)
ชั้น ป.4-6 ทุกคนได้รับการ
พัฒนาสร้างเสริมประสบการณ์
และสามารถนาไปใช้ในการ
ดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

มี.ค-เม.ย.59/
สพป.ยล.1

49,500

-

49,500

มิ.ย.-ก.ค.59/
สพป.ยล.1

199,800

-

199,800

2,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000

-

2,000
300,000

ส.ค.59/สพป.ยล.1

ผู้รับผิดชอบ

๗๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.1
โครงการ
อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สู่มอื อาชีพ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อให้ครูบรรจุใหม่ มีคุณลักษณะ
เป็นครูมืออาชีพและครูที่ดีตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2. เพื่อให้ครูบรรจุใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ครูบรรจุใหม่ มีทิศทาง
และแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่
ชัดเจน

ร้อยละของ
ครูบรรจุใหม่
ที่ได้รับการ
อบรม

1. ขออนุมัติโครงการและ
ประสานงานสถานที่/
วิทยากรและผู้เข้ารับการ
อบรม/จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม
2. อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุ
ใหม่และศึกษาดูงานด้านการ
จัดการเรียนรู้จากครูผู้สอนที่
มีผลงานดีเด่น
3. ติดตามผลหลังการอบรม
4. สรุปผล/ประเมินผล/
รายงานผล

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูบรรจุใหม่
จานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูบรรจุใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ครูบรรจุใหม่มีทิศทาง และ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
3. ครูบรรจุใหม่มีคณ
ุ ลักษณะ
เป็นครูมืออาชีพและครูที่มี
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู

ระยะเวลา/
สถานที่
มิ.ย.2559/
ณ สพป.ยล.1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
27,450
27,450

27,450

-

ผู้รับผิดชอบ
นางสุมาลี พลรักษ์

27,450

๗๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.1
โครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๕๙
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลกระทรวง -ผู้บริหารสถาน
1. แนวทางพัฒนา เชิงปริมาณ
๑๒ ก.พ.2559 ๒๓,๐๐๐
๒๓,๐๐๐ นางวัฒนา ทิพย์ภักดี
ศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมลูกเสือใน 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน /ห้องประชุม
ศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะลูกเสือแห่งชาติ ใน
ได้รับการพัฒนา สถานศึกษา
ได้รับความรูค้ วามเข้าใจในหลักสูตร
รายา สพป.ยล.
การพัฒนากิจการลูกเสือไทยและส่งเสริม
และส่งเสริมเต็ม 2. หลักสูตรการ การเรียนการสอนกระบวนการลูกเสือ ๑
บทบาทลูกเสือให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ศักยภาพเป็นคนที่ เรียนการสอน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน
๒. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการลูกเสือไทย
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 3. การส่งเสริม
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุน
ครบรอบ ๑๐๕ ปี
อารมณ์ และจิตใจ กิจการลูกเสือ
กิจการลูกเสือในสถานศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
4. การสนับสนุน 3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน
ในสังกัดให้มีความเจริญก้าวหน้า
กิจการลูกเสือ
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการรับการ
๔. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับ
5. การเข้าค่ายพัก คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ
แรม
เขตพื้นที่การศึกษา
๕. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลก
เชิงคุณภาพ
เปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๖. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจ
ได้รับความรูค้ วามเข้าใจการเข้าค่ายพักแรม
ในกระบวนการลูกเสือ
ลูกเสือ
3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
พัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษาให้
มีความเจริญก้าวหน้า
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

๗๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.1
โครงการ
ฝึกอบรมผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่ออบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมที่จะจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญให้มีความรู้ใน
ระดับเบื้องต้น
3. เพื่อให้ผผู้ ่านการอบรมนา
ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้สอน
นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ให้รู้
รักสามัคคี การช่วยเหลือ
บ้านเมืองในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความมั่นคงของ
บ้านเมืองและปลูกฝังความรัก
ชาติ รักแผ่นดินถิ่นเกิด

1. ร้อยละ ๙๕
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผู้บังคับ
บัญชาลูกเสือ
๒. ร้อยละ ๙๕
ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวน
การลูกเสือ

ระยะเวลา/
สถานที่
1. พิธีเปิดกอง
เชิงปริมาณ
๒๘–๓๑ มกราคม
2. กิจกรรมรอบกองไฟ 1. ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับ ๒๕๕๙ ณ ค่าย
3. กิจกรรมนันทนาการ ความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร
ลูกเสือชั่วคราว
3. กิจกรรมบุกเบิก
การเรียนการสอนลูกเสือใน
มูลนิธิสุขแก้ว –
4. กิจกรรมผจญภัย
สถานศึกษา
แก้วแดง
4. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน
ต.ลาพะยา
5. กิจกรรมสวนสนาม ได้รับการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน อ.เมือง จ.ยะลา
6. กิจกรรมประวัติ
กิจการลูกเสือในสถานศึกษา
ลูกเสือโลก
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน
สามารถพัฒนาและส่งเสริมกิจการ
ลูกเสือในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
เข้าใจในกระบวนการลูกเสือ
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
พัฒนากิจการลูกเสือในสถาน
ศึกษาได้มคี วามเจริญก้าวหน้า
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ นางวัฒนา ทิพย์ภักดี

๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐

๗๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.3
โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
ระยะเวลา/
สถานที่
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
ร้อยละของข้าราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิงปริมาณ
สถานที่ ห้อง
บุคลากร ทางการศึกษามี
ครูและบุคลากร
จานวน 3 รุ่นๆละ 1 วัน 1. ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน ประชุมรายา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทางการศึกษาใน
111 คน และเจ้าหน้าที่ จานวน สพป.ยล.1
การจัดทาแผน พัฒนาตนเอง สานักงานเขตพื้นที่
7 คน
รายบุคคล (ID Plan)
การศึกษาประถม
รุ่นที่ 1
2. ข้าราชการครูและบุคลากร 23 กุมภาพันธ์
และสามารถนาไปขยายผลได้ ศึกษายะลา เขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษา
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
2559
2. เพื่อวางแผนดาเนินการ
จานวน 111 คน และเจ้าหน้าที่
พัฒนาบุคลากรได้ตรงความ
รุ่นที่ 2 ข้าราชการครู
7 คน
24 กุมภาพันธ์
จาเป็นของบุคลากรรายบุคคล
และบุคลากรทางการ
3. ข้าราชการครูและ บุคลากร 2559
และเป็นระบบ
ศึกษาในสถานศึกษา
ทางการศึกษาในสานักงานเขต
3. เพื่อให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็น
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แนวทางในการประเมินผลการ
รุ่นที่ 3 ข้าราชการครู
ยะลา เขต 1 จานวน 100 คน 25 กุมภาพันธ์
ปฏิบัติงานของบุคลากร
และบุคลากรทางการ
เชิงคุณภาพ
2559
ศึกษาใน สพป.ยล.1
ร้อยละของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความรูค้ วามเข้าใจใน
การจัดทาแผนพัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
88,820
88,820

88,820

-

ผู้รับผิดชอบ
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
นายนิกร แซ่ฟุูง

88,820

๗๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.5
โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ร้อยละของผู้บริหาร 1. ประชุมสัมมนา
และความภาคภูมิใจในบทบาท ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 2. ศึกษาดูงานด้านการ
ของผู้บริหาร
บริหาร
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
บริหารและการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มและ
เจ้าหน้าที่ใน สพป.ยล.1
จานวน 12 คน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สพป.ยล.1 จานวน
111 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา/
สถานที่
18-22 ธ.ค.58 /
ณ จ.เชียงใหม่เชียงราย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
683,525
683,525

683,525

-

ผู้รับผิดชอบ
นางสุมาลี พลรักษ์

683,525

๗๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.6
โครงการ
การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว.10
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

๑. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถนาเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์ ว.๑๐ ได้
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถนาเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญได้
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนานวัตกรรม
เพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้

ร้อยละของ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
สายผูส้ อนและ
สายผูบ้ ริหารใน
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ยะลา เขต 1

1. อบรมพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะครูชานาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์ ว.10

เป้าหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
1 มกราคม – ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๙
ณ สพป.ยล.1

เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายผู้สอนใน สพป.
ยล.1 จานวน 100 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายผู้บริหารใน
สพป.ยล.1 จานวน 60 คน
2. อบรมพัฒนาข้าราชการ เชิงคุณภาพ
8 เมษายน -17
ครูและบุคลากรทางการ
- ข้าราชการครูและบุคลากร
มิถนุ ายน 2559
ศึกษาการเสนอผลงานทาง ทางการศึกษา สายผู้สอนและสาย ณ สพป.ยล.1
วิชาการเพื่อประเมินวิทย ผู้บริหารใน สพป.ยล.1 สามารถ
ฐานะผู้อานวยการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้มีวิทย
เชี่ยวชาญ
ฐานะที่สูงขึ้นได้

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
122,400 57,600
180,000

50,800

30,000

80,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 173,200

87,600

260,800

ผู้รับผิดชอบ
นางธนภร พิมเสนศรี

๗๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.6
โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล “เพชรเสมายะลา เขต 1” ประจาปี พ.ศ. 2559
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
1. เพื่อสรรหาครูและ ร้อยละของครูและ 1. ประชุมกรรมการ
เชิงปริมาณ
ก.พ.-ก.ย.59 130,000
130,000
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการ
ปรับปรุงเครื่องมือ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานและมี
ศึกษาที่ผ่านการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ รางวัล
ผลงานดีเด่น
ประเมินตามเกณฑ์ ประเมิน
ยอดเยี่ยม 1 รางวัล จานวน 1 คน
2. เพื่อเผยแพร่ผลงาน การประเมินผลและ 3. ประเมินครูและบุคลากร 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่นของครูและ
ได้รับรางวัล ยกย่อง ทางการศึกษาระดับศูนย์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ รางวัล
บุคลากรทางการศึกษา เชิดชูเกียรติ รางวัล เครือข่ายและระดับ สพป. ดีเด่น 3 อันดับ จานวน 60 คน
3. เพื่อพัฒนาและ
“เพชรเสมายะลา
4. จัดงานยกย่องเชิดชู
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสริมสร้างขวัญกาลังใจ เขต 1”
เกียรติ รางวัล “เพชรเสมา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ รางวัล
ครูและบุคลากรทางการ
ยะลา เขต 1” ประจาปี
ชมเชย 2 อันดับ จานวน 40 คน
ศึกษา
2559
เชิงคุณภาพ
5. สรุปผลการดาเนินงาน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ประเมินผล/รายงานผล
ขวัญและกาลังใจและมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
กระบวนการทางานที่เป็นเลิศและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 130,000
130,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสุมาลี พลรักษ์

๘๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.7
โครงการ
ประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อให้องค์กรและ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 และผูม้ ีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนใน
ด้านการบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและสังคม สร้างความ
ตระหนัก จิตสานึก ความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ โดย
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้
การบริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

องค์กรและ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต
1 และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
มกราคม 2559/
ห้องประชุม สพป.
ยล.1

เชิงปริมาณ
1. องค์คณะบุคคลในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 จานวน 10คน
2. ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนใน
สังกัด จานวน 13 คน
3. ผู้แทนประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
จานวน 13 คน
4. เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง จานวน 10
คน
เชิงคุณภาพ
องค์กร และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความ
เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานบุคคลของ สพป.ยล.1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
7,480
7,480

7,480

-

ผู้รับผิดชอบ
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
นายนิกร แซ่ฟุูง

7,480

๘๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นให้
สูงขึ้น
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและบุคลากรภายใน
ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้
มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองด้านการจัดการ
เรียนการสอนสู่เปูาหมายในการ
สอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ทางการเรียนมาตรฐานเดียวกัน
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3,6 จานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระเฉลี่ยสูงขึ้น และมีผล
การทดสอบ NT,O-NET คะแนน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
คะแนนเฉลี่ยของต้นสังกัด
2. ครูผู้สอนสามารถใช้ทักษะหรือ
วิธีการสอนที่หลากหลายในการ
สอนเสริมความรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้
สูงขึ้น
3. มีแนวข้อสอบประกอบการสอน
เสริมความรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สาหรับครูและนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของศูนย์
เครือข่ายเป็นมาตรฐานเดียวกัน

- กิจกรรมยกระดับ เชิงปริมาณ
ผลสัมฤทธิ์
1. นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ภายในศูนย์
เครือข่ายเรืองวิทย์ ร้อยละ 95 ได้ รับการสอนเสริม
ความรู้ความสามารถเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ทดสอบทุกระดับชั้น และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. ครูผู้สอนภายในศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ร้อยละ
- กิจกรรมการ
100 สามารถใช้แนวข้อสอบจริงฝึกปฏิบัติการทา
แข่งขันกีฬาครู
ข้อสอบ NT และ O-net เพื่อใช้ในการสอนเสริม
และบุคลากร
ความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่
นักเรียนชั้น ป. 3 และ ป.6
3. นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ของศูนย์เครือข่าย
เรืองวิทย์ ร้อยละ 100 ได้รับการสอนเสริมแบบ
- กิจกรรมเข้าค่าย ติวเข้มและการกวดวิชา โดยวิทยากรที่มีความรู้
ลูกเสือ - เนตรนารี ความสามารถจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายร้อยละ
100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
5. นักเรียนชั้น ป.5 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

มกราคม
2559
ศูนย์เครือข่าย
เรืองวิทย์

40,000

40,000

ธันวาคม
2558
สพป.ยล.1

10,000

10,000

กุมภาพันธ์
2559
สวนขวัญเมือง
ยะลา

30,000

30,000

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
เครือข่ายเรืองวิทย์

๘๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ (ต่อ)
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ของศูนย์
เครือข่ายเรืองวิทย์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น และมีผลการ
ทดสอบคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ทุกคน
2. นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ของศูนย์
เครือข่ายเรืองวิทย์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 95 ได้รับการ
สอนเสริมแบบติวเข้มและการกวดวิชา และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 50 ขึ้นไป
3. นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ของศูนย์เครือข่าย
เรืองวิทย์ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่าร้อย 90
5. นักเรียนชั้น ป.5 มีความรู้ความเข้าใจในการเข้า
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000

-

80,000

๘๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3
โครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการสอบ ONET ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ศูนย์ เครือข่ายคุรุ
มิตร
2. เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพด้วย
กิจกรรมลูกเสือ -ยุว
กาชาด และ
เนตรนารี
3. เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์
เครือข่ายคุรุมิตร

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายคุรมุ ิตร
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. ผลการทดสอบ
1. กิจกรรม ติวสอบ เชิงปริมาณ
มกราคม-กุมภาพันธ์
20,000
20,000 นายอาหามะ สะอะ
นายดุสิต ณ สุวรรณ
O-NET ปีการศึกษา
O-NET นักเรียนชั้น 1. นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย์เครือข่ายคุรุมติ ร 2559
2558 เพิ่มขึ้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 472 คน ร่วมกันติวสอบ O-NET
ศูนย์เครือข่ายคุรุมติ ร
2. ร้อยละ 80 ครูและ
2. นักเรียนชั้น ป.5 – 6 ในศูนย์เครือข่ายคุรุ
บุคลากรทางการศึกษามี
มิตร จานวน 60 คน ร่วมกิจกรรมงานชุมนุม
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง
ลูกเสือ ของ สพป.ยล.1
ร่างกายและจิตใจ
2. กิจกรรมแข่งขัน 3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนในศูนย์
ธันวาคม 255840,000
40,000
3. ร้อยละ 80 ลูกเสือกีฬาเสมายะลา 1
เครือข่ายคุรุมิตร จานวน 202 คน เข้าร่วม
มกราคม2559
เนตรนารีได้ฝึกความ
เกมส์
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสมายะลา 1 เกมส์ สถาบันพลศึกษา
อดทนความมีระเบียบวินยั
เชิงคุณภาพ
วิทยาเขตยะลา
รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความ
และทางานร่วมกับผู้อื่น
พร้อมในการสอบ O-NET และมีผลสัมฤทธิ์ใน
4. เพื่อให้นักเรียนได้
3. กิจกรรมงาน
การสอบ O-NET สูงขึ้น
กุมภาพันธ์ 2559
20,000
20,000
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ชุมนุมลูกเสือ ยุว
2. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สวนขวัญเมืองยะลา
จากประสบการณ์ตรงและ กาชาด และเนตร
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เรียนรูเ้ พิ่มเติม
นารีในระดับ สพป. 3. ครูและบุคลากรของโรงเรียนในศูนย์
ยล. 1
เครือข่ายคุรุมิตรมีความรัก ความสามัคคีและมี
ขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000
80,000

๘๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
เชิงปริมาณ
1. เพื่อพัฒนาทักษะ
ระดับความสาเร็จ 1. เสนอขออนุมัตโิ ครงการ
พฤศจิกายน 2558 80,000
80,000
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ – มีนาคม 2559
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนด้าน
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า
และการแก้ปญ
ั หา
ผู้เรียนด้านทักษะ ทักษะวิชาการ
จานวน 188 คน ได้รับการพัฒนา
2. เพื่อส่งเสริมทักษะ
วิชาการของ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
ทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมสู่
กระบวนการทางานของ นักเรียนชั้น
กิจกรรมตามโครงการ
นักเรียน การวางแผนและ ประถมศึกษาปีที่ 3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ การทดสอบระดับชาติใน 5 สาระวิชา
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
การแก้ปัญหา
6 โรงเรียนในศูนย์ ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า
3. เพื่อยกระดับผลการทด เครือข่ายร่มเกล้า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ จานวน 188 คน เข้าร่วมกิจกรรม
สอบระดับชาติ
ผู้เรียนด้านทักษะวิชาการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิชาลูกเสือ
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
4. คณะทางานจัดทาราย
เชิงคุณภาพ
มีระเบียบวินัย เกิดความ
ละเอียดของกิจกรรมและ
- นักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
รักความสามัคคีในหมูค่ ณะ
จัดเตรียมเอกสาร
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายร่วมเกล้า
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
5. ดาเนินกิจกรรมที่ 1 การ สามารถนาทักษะกระบวนการคิด
ทัง้ ต่อตนเองและสังคม
ติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี วิเคราะห์สู่การทาแบบทดสอบระดับ
ที่ 6
ชาติใน 5 กลุ่มสาระวิชา ซึ่งจะส่งผลให้
มีระดับผลการทดสอบที่สูงขึ้น บน
6. ดาเนินกิจกรรมที่ 2 เข้า
พื้นฐานการมีระเบียบวินัย เกิดความรัก
ค่ายพักแรมลูกเสือ
7. กากับติดตามประเมินผล ความสามัคคีในหมู่คณะ ปฏิบัติตนให้

ผู้รับผิดชอบ
นางวันเพ็ญ แซ่แต้

เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

-

80,000
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แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. ส่งเสริมสมรรถภาพด้าน
1. ครูและบุคลากร 1. กิจกรรมการแข่งขัน เชิงปริมาณ
มกราคม 2559
40,000
40,000 คณะกรรมการศูนย์
เครือข่ายไตรสัมพันธ์
กีฬาแก่บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาศูนย์ กีฬาและงานสังสรรค์ 1. บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถภาพทาง
และขวัญกาลังใจแก่บุคลากร เครือข่ายไตร
ร่างการที่ดีและมีขวัญกาลังใจในการ
ทางการศึกษา
สัมพันธ์ร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติงาน
2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
กีฬาวันครูฯ
2. กิจกรรม OD พัฒนา 2. ผู้บริหารในสังกัดมีประสิทธิภาพในการ ธันวาคม 2558
20,000
20,000
ผู้บริหารสถานศึกษาในการ
2. ผู้บริหารในสังกัด ศักยภาพผู้บริหาร
บริหารสถานศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ยะลาเขต 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มีประสิทธิภาพใน
3. นักเรียนในศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ร่วม
3. เพื่อให้ลูกเสือ- เนตรนารี
การบริหารส่งผลต่อ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ได้มาอยูค่ ่ายพักแรม ประกอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมร่วมกัน อันนามาซึ่ง เรียนสูงขึ้น 0.05
3. กิจกรรมงานชุมนุม 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กุมภาพันธ์ 2559
20,000
20,000
ความรัก ความสามัคคี
3. นักเรียน ครู และ ลูกเสือเขตพื้นที่
ในศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ร่วมสร้างพลัง สวนขวัญเมืองยะลา
เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย บุคลากรทางการ
การศึกษาประถมศึกษา ความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในศูนย์
มีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูน ศึกษาศูนย์เครือข่าย ยะลา เขต 1
เครือข่าย
ทักษะพัฒนาสติปัญญาและ
ไตรสัมพันธ์ร่วมงาน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายไตร
ความรู้เพื่อความเป็นพลเมือง ชุมนุมลูกเสือของ
สัมพันธ์ มีประสิทธิทางการบริหารที่สูงขึ้น
ที่มีคุณภาพและการอยู่ร่วมกัน สพป.ยล.1
3. ลูกเสือ-เนตรนารีมีระเบียบวินยั มี
ในสังคมอย่างสันติสุขและก้าว
คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์
ไกลสู่ประชาคมอาเซียน
ชีวิต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

-

80,000

๘๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน 1. กิจกรรมเข้าค่าย เชิงปริมาณ
มกราคม –
40,000
40,000 นายนพรัตน์ นอบแก้ว
ทางการเรียนผลการสอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาการ ระยะเวลา 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
กุมภาพันธ์
O-NET ของนักเรียนระดับชั้น
จากโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย 5 วัน
ศูนย์เครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน จานวน 2559/
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เพิ่มขึ้น มิตรภาพ 8 โรง ได้รับความรู้
228 คน
ศูนย์เครือข่าย
จากฐานเดิมร้อยละ 5 ทุกสาระ ในการเตรียมความพร้อมใน
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มิตรภาพ
2. เพื่อพัฒนาการจัดคุณภาพ
การสอบ O-NET
ของศูนย์เครือข่ายมิตรภาพทั้ง 8 โรงเรียน
การศึกษาของโรงเรียนในศูนย์ 2.ร้อยละ 100 ของนักเรียน
จานวน 130 คน
เครือข่ายมิตรภาพให้ได้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เชิญคุณภาพ
มาตรฐาน
6 จากโรงเรียนในศูนย์
2. กิจกรรมแข่งขัน 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
มกราคม
20,000
20,000
3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ เครือข่ายมิตรภาพทั้ง 8 โรง กีฬาครูและ
ศูนย์เครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน ได้รบั
2559
นักเรียนโดยใช้กิจกรรมเข้าค่าย ได้พัฒนาทักษะชีวิตด้วย
บุคลากรทางการ
ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการ สนามกีฬา
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของ
กิจกรรมเข้า ค่ายพักแรม
ศึกษา ระยะเวลา 3 สอบ O-NET
นักเรียนในศูนย์เครือข่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี
วัน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ใน
มิตรภาพ
3. ร้อยละ 100 ของครูและ
ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ ทั้ง 8 โรงเรียน
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูมสี ุขภาพดี บุคลากรทางการศึกษาของ 3 -กิจกรรมเข้าค่าย ได้พัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมเข้าค่าย มีนาคม
20,000
20,000
และสร้างความสามัคคีให้กับครู ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพมี
พักแรมลูกเสือ-เนตร พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
2559
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สุขภาพดีและมีความสามัคคี นารี ระยะเวลา 3 วัน 3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ
ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ ทั้ง 8 โรงเรียน มี มิตรภาพ
สุขภาพดีและมีความสามัคคี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000
80,000

๘๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายสามพญา
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 1.นักเรียนชั้นประถม 1. กิจกรรมยกระดับ
เชิงปริมาณ
1 พฤศจิกายน 2558
20,000
20,000 คณะกรรมการศูนย์
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ศึกษาปีที่ 6 ในศูนย์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา – 31 มีนาคม 2559
เครือข่ายสามพญา
ที่ 6 ใน 8 สาระการเรียนรู้
เครือข่ายสามพญามี O-NET ใน 8 สาระการ ปีที่ 6 ในศูนย์เครือข่ายสาม
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวน ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้
พญา จานวน 143 คน
การวัดผลและประเมินผลในการ
เรียน 8 สาระการ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
2.
กิ
จ
กรรมพั
ฒ
นาการ
10,000
10,000
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เรียนรูเ้ พิ่มขึ้นจาก
ปีที่ 3 ในศูนย์เครือข่ายสาม
อ่
า
นออก
เขี
ย
นได้
อ่
า
น
3. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
ฐานเดิมร้อยละ 5
พญา จานวน 146 คน
คล่
อ
งเขี
ย
นคล่
อ
ง
ของ
ความสามารถ มีร่างกายแข็งแรงใน 2.นักเรียนชั้นประถม
เชิงคุณภาพ
นั
ก
เรี
ย
นชั
้
น
ป.
3
และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ศึกษาปีที่ 3 และ 6
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ป.
6
เน้นทักษะกระบวนการคิด การ
ในศูนย์เครือข่ายสาม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม
พญา มีพัฒนาการ 3. กิจกรรมแข่งขันกีฬา ปีที่ 6 ใน 8 สาระการเรียนรู้
30,000
30,000
4. เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ด้านอ่านออก เขียน ครูและบุคลากรทางการ ในเครือข่ายสามพญา เพิม่ ขึ้น
อ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียน ได้ อ่านคล่อง เขียน ศึกษาศูนย์เครือข่ายสาม จากฐานเดิมร้อยละ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6
คล่องอยู่ในระดับดี พญา
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
5. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ขึ้นไปไม่น้อยกว่า
ที่ 3 และ 6 ในศูนย์เครือข่าย
4.
กิ
จ
กรรมเข้
า
ค่
า
ยพั
ก
20,000
20,000
ที่ 3 และ 6 มีคุณลักษณะอันพึง
ร้อยละ80
สามพญา มีผลการประเมิน
แรมการชุมนุมลูกเสือ
ประสงค์ของผูเ้ รียน 8 ข้อตาม
การอ่านออก เขียนได้ อ่าน
สามั
ญ
ศู
น
ย์
เ
ครื
อ
ข่
า
ย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
คล่อง เขียนคล่อง อยู่ในระดับ
สามพญา
พื้นฐาน
ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000
80,000

๘๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายรามัน
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
44,000
44,000 นายอาบัส สาเหล็ม
1. เพื่อให้สถานศึกษามี
1. โรงเรียนทุกโรงใน 1. กิจกรรมโอเน็ต
เชิงปริมาณ
พฤศจิกายน
ความเข้มแข็งในการบริหาร ศูนย์เครือข่ายรามัน
แคมป์ การยกระดับ 1. โรงเรียน จานวน 6โรง ในศูนย์เครือข่ายรามัน
2558 นางสุวรรณา อิสือเมาะ
นายสมาน หงะหงอ
และการจัดการเรียนการ
มีความเข้มแข็งในการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กุมภาพันธ์ 2559
สอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้ บริหารจัดการ และ
เรียนให้สูงขึ้นอย่าง 2. ศูนย์เครือข่ายรามันจัดกิจกรรมโอเน็ตแคมป์
ณ โรงเรียนบ้านรา
มาตรฐานเท่าเทียม กัน โดย การจัดการเรียนการ น้อยเฉลีย่ ร้อยละ 5 สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 200 มัน
ใช้ศูนย์เครือข่ายรามัน
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
คน จานวน 4 วัน
ร่วมกันพัฒนา
2. ผลการเรียนของ
2. กิจกรรมการ
3. ศูนย์เครือข่ายรามันร่วมกิจกรรมกีฬาวันครูยะลา พฤศจิกายน
36,000
36,000
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ นักเรียนศูนย์เครือข่าย แข่งขันกีฬาครูยะลา 1 เกมส์ สาหรับบุคลากรในศูนย์เครือข่ายรามัน
2558 ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่าง รามันมีผลการทดสอบ 1 เกมส์ ของบุคลากร จานวน 120 คน จานวน 10 วัน (เสาร์-อาทิตย์)
กุมภาพันธ์ 2559
น้อยเฉลี่ยร้อยละ 5
ระดับชาติเพิ่มขึ้นไม่ต่า ทางการศึกษา เพื่อ
เชิงคุณภาพ
ณ โรงเรียนบ้านรา
3. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ กว่าร้อยละ 5
สร้างความสามัคคีใน 1. โรงเรียน จานวน 6 โรงในศูนย์เครือข่ายรามันมี มัน
3 ร้อยละ 80 ของ
ให้บุคลากรมุ่งพัฒนา
หมู่คณะ
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ
บุ
ค
ลากรในศู
น
ย์
เ
ครื
อ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
ข่
า
ยรามั
น
มี
ค
วาม
การศึกษา
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในศูนย์เครือข่าย
สามัคคีในหมู่คณะ
รามันมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
3. บุคลากรในศูนย์เครือข่ายรามันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 มีขวัญกาลังใจและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
80,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000

๘๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายโกตาบารู
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
1. เพื่อให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
ได้มีการติวเข้มให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมในการ
สอบ O-NET
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการ
สอบO-NET ทุกกลุ่มสาระของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายให้สูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายให้ได้มาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารี
1. เพื่อพัฒนาให้เยาวชนมีความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดหลักค่านิยม
ไทย 12 ประการ
2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้มาอยู่
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือเพื่อความเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

1. นักเรียนในศูนย์เครือ
ข่ายได้รับความรู้และมี
ความพร้อมในการสอบ ONET ร้อยละ 100
2.ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
O-NET ของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 6 ทุก
โรงเรียน ในศูนย์เครือ
ข่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ5

จัดกิจกรรมติวเข้มนักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนทุกโรง ใน
ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 203 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 47 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละ 100 ได้รับการติวเข้ม
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET
เพิ่มขึ้นร้อยละ5

ธันวาคม 2558
-มีนาคม 2559

30,000

30,000

นายไพศาล ว่องภาณุ
สกุล

ร้อยละ 100 ของจานวน
ลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้า
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีศูนย์เครือข่ายโก
ตาบารู ได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรง

จัดกิจกรรมงานชุมนุม
ลูกเสือ-เนตรนารี ของ
นักเรียนในศูนย์เครือข่าย
โกตาบารู

เชิงปริมาณ
กุมภาพันธ์ 1. โรงเรียนศูนย์เครือข่ายโกตาบารู มีนาคม 2559
จานวน 8 โรงส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 203 คน งานชุมนุม
ลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู

25,000

25,000

นายไพศาล ว่องภาณุ
สกุล

๙๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายโกตาบารู (ต่อ)
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
3. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ
105 ปีการลูกเสือไทย
4. เพื่อให้ลูกเสือมีทักษะสัมพันธ์โดย
ใช้กระบวนการลูกเสือและมีจิตอาสา

กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาเสมา
ยะลา 1 เกมส์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้
ความสนใจในการออกกาลังกายและ
เล่นกีฬา
2. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง
บุคลากรภายในศูนย์เครือข่ายโกตา
บารูและเขตพื้นที่
3. เพื่อให้บุลากรได้ทากิจกรรม
ร่วมกันโดยการเล่นกีฬาให้รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย และมีน้าใจนักกีฬา

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ เนตรนารีมีความอดทน
อยู่ในระเบียบวินัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รัก
สามัคคีในหมู่คณะ
2. ลูกเสือ เนตรนารีมีทักษะ
กระบวนการลูกเสือและมีจิตอาสา
จานวนบุคลากรภายใน
ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาให้ครูเพื่อเข้าร่วม
ในโครงการแข่งขันกีฬา
เสมายะลา 1 เกมส์

เชิงปริมาณ
ธันวาคม 2558 –
ครูและบุคลากรในศูนย์เครือข่ายโก มกราคม 2559
ตาบารู จานวน 130 คน เข้าร่วม
โครงการเข่งขันกีฬาเสมายะลา 1
เกมส์
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรในศูนย์เครือข่าย
โกตาบารูมีความสนใจในการเล่นกีฬา
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
บุคลากรภายในศูนย์เครือข่ายโกตา
บารูกับบุคลากร สพป.ยล.1

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,000

80,000

25,000

-

นายไพศาล ว่องภานุ
สกุล

80,000

๙๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายพญางาม
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 1.กิจกรรมการยกระดับ เชิงปริมาณ
16 พ.ย.58 - 27
40,000
40,000
ทางการเรียน ผลสอบ Oทางการเรียนสูงขึ้น
ผลการสอบ O-NET
1. นักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ก.พ.59
NET เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม
มากกว่าร้อยละ 60
ชั้น ป.6
พญางามทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนในศูนย์
ร้อยละ 5
2.นักเรียนได้เข้าร่วม
ทางการเรียนสูงขึ้น
เครือข่ายพญางาม
2. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกชั้น กิจกรรมที่ศูนย์จัดขึ้น
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถ
เพื่อพัฒนาทักษะ
ให้มีความรู้ความสามารถตาม
ตามหลักสูตร
ร้อยละ 60
2.กิจกรรมเข้าค่าย
หลักสูตรทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 8 - 10 ก.พ. 59
20,000
20,000
3. เพื่อให้นักเรียนได้มี
ลูกเสือ
เชิงคุณภาพ
ค่ายลูกเสือเทศบาล
ประสบการณ์ในการ
1. นักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย นครหาดใหญ่
ประกวดแข่งขัน
พญางามทุกระดับชั้นมีความรู้
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้
ความรู้และคุณธรรม
3.กิจกรรมแข่งขัน
ทุกกลุ่มสาระและมีผลสัมฤทธิ์
10 - 11 ส.ค.59
20,000
20,000
ทักษะทาง
ทางการเรียนสูงขึ้น
ศูนย์เครือข่ายพญา
วิชาการ
งาม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

-

ผู้รับผิดชอบ
นางกมลทิพย์ หนูพล

80,000

๙๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร
เงิน
รวม
สถานที่
นอก
พฤศจิกายน 2558
25,000
25,000 ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 1. ร้อยละ 100 ของ
1. การเข้าค่าย
เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย์
- มีนาคม 2559
เรียน O--NET ของนักเรียน
วิชาการแบบไม่คา้ ง 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ระดับชั้น ป.6 ให้เพิ่มขึ้นจากฐาน เครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี ทั้ง คืน ระยะเวลา 5 4-6 ในศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าสาย
12 โรงใน สพป.ยล.1 ได้รับ วัน
เดิมร้อยละ 5 ทุกสาระ
บุรี ทั้ง 12 โรง จานวน 250 คน
ความรู
ใ
้
นการเตรี
ย
มความ
30,000
30,000
2. เพื่อพัฒนาการจัดคุณภาพการ
2. การเข้าค่ายพัก 2. คณะครูและบุคลากรทางการ
พร้อมการสอบ O-NET
ศึกษาของโรงเรียนในศูนย์
แรมลูกเสือ-เนตร ศึกษาของศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าสาย
2. ร้อยละ 100 ของ
เครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี สังกัด
นารี ระยะเวลา 3 บุรี ทั้ง 12 โรง จานวน 138 คน
นักเรียนชั้น ป.4,6 ในศูนย์
สพป. ยล.1 ให้ได้มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
เครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี ทั้ง วัน
การศึกษา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12 โรง สังกัด สพป.ยล.1 3. การแข่งขัน
25,000
25,000
3. เพือ่ พัฒนาทักษะชีวิตให้กับ ได้พัฒนาทักษะชีวิตด้วย
กีฬาสากล กีฬา
ทั้ง 12 โรงได้รับความรู้จากการ
นักเรียนโดยใช้กิจกรรมเข้าค่ายพัก กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
พื้นบ้าน
เตรียมความพร้อมในการสอบ
แรม ลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี
ระยะเวลา 3 วัน O-net
ในศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3. ร้อยละ 100 ของคณะ
ครูและบุคลากรในศูนย์
4. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
4-6 ทั้ง 12 โรง ได้พัฒนาทักษะ
เครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี มี
และสร้างความสามัคคีให้กับครู
ชีวิตจากการเข้าค่ายพักแรม
ทักษะด้านกีฬา และมีความ
และบุคลากรทางการศึกษาใน
3. คณะครูและบุคลากรมีทักษะ
สามัคคี
สพป.ยล.1
ทางด้านกีฬา และมีความสามัคคี
80,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000

๙๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 1.ร้อยละ 100 ของ
กิจกรรมที่ 1
เชิงปริมาณ
พฤศจิกายน
80,000
80,000 นายอนันต์ กะดะแซ
น.ส.ปรีดา ไชยคีรี
เรียน ผลการสอบ O-NET ของ นักเรียนระดับชั้น ป.6จาก กิจกรรมค่ายวิชาการ 1. นักเรียนชั้น ป.5-6 ในศูนย์เครือข่าย 2558-มีนาคม
นักเรียนระดับชั้น ป. 6 ให้เพิ่มขึ้น โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย เพื่อยกระดับ
สันกาลาคีรีทั้ง 10 โรง จานวน 375คน 2559
จากฐานเดิมร้อยละ 5 ทุกสาระ
สันกาลาคีรีทั้ง 10 โรง
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการจัดคุณภาพการ สังกัด สพป.ยล.1 ได้รับ
เรียนของนักเรียนชั้น ศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี ทั้ง 10 โรง
ศึกษาของโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ความรู้ในการเตรียมความ ประถม ศึกษาปีที่ 6 จานวน 150 คน
สันกาลาคีรี สังกัดสานักงานเขต
พร้อมในการสอบ O-NET ระยะเวลา 5 วัน (ไม่ เชิงคุณภาพ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 2.ร้อยละ 100 ของ
ค้างคืน)
1. นักเรียนชั้น ป.6 ในศูนย์เครือข่ายสัน
เขต 1 ให้ได้มาตรฐานการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ป.6จาก กิจกรรมที่ 2
กาลาคีรี ทั้ง 10 โรงได้รับความรู้ในการ
3. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย กิจกรรมเข้าค่ายพัก
เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
นักเรียนโดยใช้กิจกรรมเข้าค่ายพัก สันกาลาคีรีทั้ง 10 โรงได้ แรมลูกเสือ-เนตรนารี 2. นักเรียนชั้น ป.5-6 ในศูนย์เครือข่าย
แรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียน พัฒนาทักษะชีวิตด้วย
ระยะเวลา 3 วัน
สันกาลาคีรีทั้ง 10 โรงได้พัฒนาทักษะ
ในศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กิจกรรมที่ 3
ชีวิตด้วยกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ4. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการกีฬา ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมการแข่งขัน
เนตรนารี
และสร้างความสามัคคีให้กับครู
3. ร้อยละ 100 ของครู กีฬาสากล กีฬา
3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาใน
และบุคลากรทางการ
พื้นบ้าน สาหรับครู
ของศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรีทั้ง 10
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาของศูนย์เครือข่ายฯ และบุคลากร
โรงเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
มีทักษะด้านกีฬา มีความ ระยะเวลา 3 วัน
สามัคคี
80,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000

๙๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายดงตาล
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ 1. นักเรียนชั้นประถม กิจกรรมการยกระดับ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี พฤศจิกายน 2558 80,000
80,000 นายมูฮาหมัดมาร์ซูกี ยีเฮง
น.ส.ซากูรา หลงแซ
อย่างถูกวิธีและเหมาะสมในทุก
ศึกษาปีที่ 6 และชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – มกราคม 2559/
กลุ่มสาระการเรียนรู้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน ของนักเรียนชั้น
ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่าย
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้ ศูนย์เครือข่ายดงตาลมี ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ดงตาล 170 คน สามารถอ่าน ดงตาล
ความสามารถเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระ ทักษะสามารถเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุก คล่อง เขียนคล่อง คิดเป็น ทา
การเรียนรู้
อ่านคล่อง เขียนคล่อง โรงในศูนย์เครือข่ายดง เป็น แก้ปัญหาได้สามารถ
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ คิดเป็น ทาเป็น แก้
ตาลให้สูงขึ้น (O-NET) เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้เป็น
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปัญหาได้ร้อยละ 100
อย่างดี
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. ผลการสอบ o-net
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ในศูนย์เครือข่ายดงตาลให้สูงขึ้น ของนักเรียนชั้น
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6
ในศูนย์เครือข่ายดงตาล
และชั้นมัธยมศึกษาปี
จานวน 9 โรงเรียน นักเรียน
ที่ 3 ในศูนย์เครือข่าย
170 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ดงตาล จานวน 9 โรง
เรียนสูงขึ้นร้อยละ 5
นักเรียน 170 คน ทุก
กลุ่มสาระสูงขึ้นเกิน
ร้อยละ5
80,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000

๙๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1
โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายกรงปินัง
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน ร้อยละ 100 ของนักเรียน เข้าค่ายเพื่อยกระดับ เชิงปริมาณ
ธันวาคม 2558 –
80,000
80,000 นายพลวัฒน์ บุญช่วย
การทดสอบระดับชาติขั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ ครูและนักเรียนชั้นประถม
มีนาคม 2559
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยม
ใน 5 สาระวิชาหลักให้สูงขึ้น โรงเรียนในสังกัดศูนย์
(O-net) ปีการศึกษา ศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดศูนย์
อย่างน้อยร้อยละ 5
เครือข่ายกรงปินัง ได้รับการ 2558 จานวน 5 วัน เครือข่ายกรงปินัง จานวน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เตรียมความพร้อมและ
ของนักเรียนชั้น
400 คน
ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
ความรู้เพื่อยกระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6
เชิงคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ
และชั้นมัธยมศึกษาปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ที่ 3
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
เรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
ที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการ
ศึกษา 2558 สูงขึ้นร้อยละ
5 จากฐานเดิม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

80,000

-

80,000

๙๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.8
โครงการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่ ระดับความ 1. เสนอขออนุมตั ิโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ 1. ประชุมชี้แจง 1-5 พ.ย.58
140,100
140,100 นางสมถวิล ทองตะเภา
นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
การศึกษาประถมศึกษายะลา สาเร็จในการ ประจาปี 2559
รายละเอียดการ
เขต 1 มีแผนปฏิบตั ิการ
จัดทาแผน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างแผนฯ และ
เขียนโครงการ
1-5 พ.ย.58
ประจาปีเป็นเครื่องมือในการ ปฏิบัติการ คณะกรรมการกลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการ
จานวน 55 คน
บริหารจัดการขับเคลื่อน
ประจาปี
ประจาปี 2559
2. ประชุม
นโยบายสู่การปฏิบัติ
งบประมาณ 3. จัดประชุมบุคลากร สพป.ยล.1 เพื่อชี้แจง
คณะทางานจัดทา 9 พ.ย.58
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่ พ.ศ.2559 รายละเอียดการจัดทาโครงการเข้าแผนปฏิบตั ิ
ร่างแผน 40 คน
การศึกษาประถมศึกษายะลา
การประจาปี 2559
3. ประชุม
เขต 1 มีแผนงาน โครงการ/
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการจัดทา คณะกรรมการ
20-22 พ.ย.58
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับ
ร่างแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2559 กลั่นกรองร่างแผน
นโยบายของ
5. คณะทางานวิเคราะห์/สรุปจัดทาเอกสารร่าง 15 คน
23-25 พ.ย.58
กระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
4. จัดทา
สานักงานคณะกรรมการ
6. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง แผนปฏิบัติการ
26 พ.ย.58
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ร่างแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2559
ประจาปีเป็น
และตอบสนองความต้องการ
7. นาเสนอร่างแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559 รูปเล่ม จานวน
30 พ.ย.58
จาเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อ กพป. เพื่อขอความเห็นชอบ
40 เล่ม
8. จัดทาเอกสารแผนปฏิบตั ิการเป็นรูปเล่ม
1-3 ธ.ค.58
9. เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ
ธ.ค.58
10. กากับ ติดตาม ตามแผนปฏิบตั ิการ
15 ม.ค.-15ต.ค.59
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 140,100
140,100

๙๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.10
โครงการ
การแข่งขันกีฬา “ สพป.ยล.1 เกมส์” ประจาปี 2559
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสังกัด
แข่งขันกีฬา
ครูและบุคลากร ธันวาคม 2558 - 250,000
250,000
ได้ร่วมแข่งขันกีฬาและออกกาลังกายอย่าง สานักงานเขตพื้นที่
- กีฬาวอลเลย์บอล
ในโรงเรียนใน
มกราคม2559
สม่ าเสมอ มี สุ ข ภาพจิ ต และสุ ข ภาพที่ การศึกษา
- กีฬาฟุตบอล
สังกัด๑๑๑ โรง
สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็นการพัฒนา ประถมศึกษายะลา
- กีฬาเซปักตะกร้อ
และบุคลากร
คุณภาพชีวิตที่ดี
เขต 1 ได้เข้าร่วม
- กีฬาเปตอง
สานักงานเขต
2. เพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ ครู แข่งขันกีฬา และออก - วิ่งผลัดกระสอบ
พื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และการ กาลังกายอย่างทั่วถึง
- วิ่งสามขา
ประถมศึกษา
พัฒนากีฬาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความ
- วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ยะลาเขต 1
เจริญก้าวหน้า ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- วิ่งผลัดอุ้มลูกโปุง
จานวน ๑๑๒
โดยการออกกาลังกาย การเล่นกีฬาและ
คน
เป็นการปูองกันไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดและอบายมุขทั้งหลาย
3.เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
รัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย
มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม มีค วามรับ ผิด ชอบ
และเสี ย สละ เพื่ อ ก้ า วไกลสู่ ป ระชาคม
อาเซียน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 250,000
250,000

ผู้รับผิดชอบ
1. น.ส. นูรฮายาตี ยูโซ๊ะ
2. นางวัฒนา ทิพย์ภักดี

๙๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.10
โครงการ
การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจาปี ๒๕๕๙
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
ร้อยละของ
๑.ขออนุมัติโครงการ/ เชิงปริมาณ
พฤศจิกายน 2558 321,000
321,000 นางวรรณี ปูุเพ็ชร์
๑) เพื่อราลึกถึงพระคุณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
นางอรอนงค์ เมืองฝูาย
บูรพาจารย์ และสืบทอด ข้าราชการครู กาหนดปฏิทินการ
ศึกษาในจังหวัดยะลา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และบุคลากร ดาเนินงาน
ทางการศึกษา ๒.แต่งตั้งคณะทางาน 2. ครูอาวุโสนอกประจาการ
ธันวาคม 2558
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ที่เข้าร่วม
และประชุมเตรียมการ 3. หัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหาร
ของชาติ
กิจกรรมงาน จัดงาน
การศึกษา หัวหน้าหน่วยงานทาง
๒) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ วันครูจังหวัด ๓.กิจกรรมรับบริจาค การศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนใน
7 มกราคม 2559
ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ยะลา
โลหิต
จังหวัดยะลา
๔. พิธีทาบุญตักบาตร/ เชิงคุณภาพ
๓) เพื่อส่งเสริมความ
พิธีละหมาดฮายัด/
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
16 มกราคม 2559
สามัคคีระหว่างครูและ
พิธีราลึกถึงพระคุณ
ศึกษามีความกตัญญูกตเวทีและราลึกถึง
บุคลากรทางการศึกษา
บูรพาจารย์/งานเลี้ยง พระคุณบูรพาจารย์
“ชอล์กสี ที่รัก”
2. ข้าราชการครูได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ทาให้เกิดขวัญและกาลังใจที่ดี เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นๆ
3. บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา
ภาครัฐ/เอกชนจังหวัดยะลา เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจและความสามัคคีในหมู่คณะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 321,000
321,000

๙๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.5
โครงการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ยล.๑ และผู้อานวยการกลุม่ ในสังกัด สพป.ยล.๑
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑ เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาของ ร้อยละ 100 ประชุมประจา เชิงปริมาณ
เดือนละ ๑
82,๐๐๐
82,๐๐๐ นางอรอนงค์ เมืองฝูาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑
ผู้บริหาสถาน เดือนผู้บริหารใน ๑. ผอ.สพป.ยล.1 และ รอง ผอ.สพป.ยล.1 ครั้ง รวม 12
เป็นไปตามทิศทางที่กาหนด
ศึกษา
สังกัด
จานวน 6 คน
เดือน/ ณ
๒ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.
ผู้บริหาร
๒. ผู้บริหาสถานศึกษา จานวน 111 คน
สพป.ยล.1
สพป.ยล.1 และผู้อานวยการกลุม่ /ศูนย์/
การศึกษา
๓. ผู้อานวยการกลุม่ /ศูนย์/หน่วย จานวน
หน่วย มีความรูค้ วามเข้าใจในการ
ผู้อานวยการ
9 คน
บริหารงานที่ตรงกัน ลดปัญหาอันอาจจะ
กลุ่มและ
๔. บุคลากร สพป.ยล.๑ แลผู้เกี่ยวข้อง รวม
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
บุคลากร
14 คน
๓ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.
ทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
สพป.ยล.1 และผู้อานวยการกลุม่ /ศูนย์/
ที่เข้าร่วม
1. ผู้บริหารสถานศึกษา รองผอ.สพป.ยล.1
หน่วย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
โครงการ
และผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ดาเนินการ
และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับใช้ใน
จัดการศึกษาเป็นไปตามทิศทางทีก่ าหนด
การทางาน
2. สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ลด
4 เพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาความรู้ ความ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล
3. สามารถแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการ
ในด้านต่าง ๆ สามารถนาไปแก้ไขปัญหาใน
ปฏิบัติงานและเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และหาแนวทางการ
4. ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการศึกษาให้มี
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 82,๐๐๐
82,๐๐๐

๑๐๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.5
โครงการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๒๓๘,๖๐๐ นางศุภมาศ อาลี
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้ นักเรียนในสังกัด
๑. ส่งนักเรียนและครูผสู้ อน ๑.๑ นักเรียนใน
๙–๑๑ ธ.ค.๒๕๕๘ ๒๓๘,๖๐๐
แสดงออกถึงความสามารถและ
สานักงานเขตพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนสังกัด
ณ จังหวัดสงขลา
สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะ การศึกษาประถม
ทักษะในกลุม่ สาระ การเรียนรู้ สานักงานเขตพื้นที่
วัฒนธรรม ทักษะชีวิต และทักษะด้าน ศึกษายะลา เขต ๑ ได้ ที่กาหนด ทั้งระดับก่อน
การศึกษา
วิชาชีพ ในเวทีระดับภูมิภาค
เข้าแข่งขันทักษะ ใน ประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษายะลา
๒. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
งานศิลปหัตถกรรม
ประถมศึกษา และระดับ
เขต ๑ จานวน ๒๗๑
นาเสนอผลงานของนักเรียนในสังกัด
นักเรียนระดับภาคใต้ มัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๔๘ คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา กิจกรรม ๘๗ รายการ
๑.๒ ครูผู้ควบคุม
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ ให้ปรากฏแก่ ๒๕๕๘ และได้รับ
๒. จัดเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องไป นักเรียน จานวน
สาธารณชน
เหรียญรางวัลจากการ ร่วมกิจกรรมและประสานงาน ๑๕๕ คน
๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
แข่งขันไม่น้อยกว่า
ระหว่างการแข่งขันทักษะ
๒. ผู้บริหาร
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ร้อยละ ๗๕
บุคลากรทางการ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้น
ศึกษาและเจ้าหน้าที่
พื้นฐาน
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน
๑๘ คน
๓. สรุปผลการเข้าร่วม
๓. รายงานสรุปผลฯ ๑๔-๒๐ ธ.ค.๒๕๕๘
กิจกรรม
จานวน ๑๕ เล่ม
ณ สพป.ยล.๑
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๘,๖๐๐
๒๓๘,๖๐๐

๑๐๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.10
โครงการ
สัมมนาองค์คณะบุคคลเครือข่ายทางการศึกษายะลา เขต 1
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
องค์คณะบุคคล 1 สัมมนาแลกเปลี่ยน เชิงปริมาณ
25 มกราคม
3,330
3,330
นายนิกร แซ่ฟุูง
ความเข้าใจในแนวคิด และ
เข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ 3 องค์คณะ
- องค์คณะบุคคลในสานักงานเขต
2559
นโยบายต่อการมีส่วนร่วมใน ไม่น้อยกว่า
บุคคลใน สพป.ยล.1 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
ห้องประชุมรายา
การจัดการศึกษาตามนโยบาย ร้อยละ 80
จานวน 1 วัน
เขต 1 ประกอบด้วย คณะกรรมการ สพป.ยล.1
ของกระทรวง ศึกษาธิการ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา/คณะอนุกรรมการ
2. เพื่อเสริมสร้างความ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
เข้มแข็ง เสริมสร้างหลักการมี
ศึกษา/คณะกรรมการติดตาม
ส่วนร่วม และแลกเปลีย่ น
ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
เรียนรู้กาหนดแนวทาง ในการ
2. สัมมนาแลกเปลีย่ น การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง 26 - 29
468,250
468,250
จัดการศึกษาที่เกีย่ วข้องกับ
เรียนรู้และศึกษาดูงาน จานวน 45 คน
มกราคม 2559
บทบาทหน้าที่ ให้สามารถ
ณ สพป.กาญจนบุรี
เชิงคุณภาพ
สพป. กาญจนบุรี
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
เขต 3 (4 วัน)
- คณะกรรมการทั้ง 3 องค์คณะ
เขต 3
เปูาหมายได้อย่างมี
บุคคล เข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความ
ประสิทธิภาพ
เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 471,580
471,580

๑๐๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.2 , 5.4
โครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ๑. จัดทาคูม่ ือและประชุม เชิงปริมาณ
26-30 มี.ค. 31,200
31,200 น.ส.เนตรนพิชญ์ จาปาทองเทศ
นางรัตนาศรี ศิริประไพ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเขต
ระดับเขตพื้นที่ สัมมนาการใช้คู่มือแบบ
59/
พื้นที่การศึกษาในการ
การศึกษานา
บันทึกภาคสนามเพื่อการ (ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา รองผอ.สพป.ยล. สพป.ยล. ๑
ติดตาม ตรวจสอบ ระบบ
คู่มือและบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และ ๑ ศึกษานิเทศก์ และองค์คณะบุคคล กพป. /
การประกันคุณภาพภายใน ภาคสนามไป
ประเมินระบบการประกัน ก.ต.ป.น./อ.ก.ค.ศ. จานวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน )
2. เอกสารคู่มือและบันทึกภาคสนาม จานวน 120
ของสถานศึกษาตาม
ดาเนินการ
คุณภาพภายในสถาน
เล่ม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ
ติดตาม
ศึกษา ทั้งระดับปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
๒. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ
ตรวจสอบและ และระดับการศึกษาขั้น
1. ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นที่ได้มีความรู้ความ
ประเมินระบบการประกัน ประเมินระบบ พื้นฐาน
เข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
คุณภาพภายในของ
ประกันคุณภาพ
ศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
สถานศึกษา
ภายในสถาน
๒. ติดตาม ตรวจสอบ
1 มิ.ย.-15
28,900
28,900
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เพื่อให้สถานศึกษานาผล ศึกษาทั้งการ
ประเมิน ระบบการประกัน 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้นา
ก.ค.59/สพป.
การประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาระดับ
คุณภาพภายใน
ยล.1โรงเรียน
คู่มือและแบบบันทึกภาคสนามไปใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสังกัด 111
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ปฐมวัยและ
สถานศึกษา
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
โรง
ระดั
บ
การศึ
ก
ษาขั
้
น
พื
้
น
ฐาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ขั้นพืน้ ฐานได้
3. โรงเรียนนาผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 1-30 ก.ย.59
อย่างมี
3. สรุป-รายงานผลการ
ของผู
ท
้
รงคุ
ณ
ในระดั
บ
เขตพื
้
น
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษาไปพั
ฒ
นา
ประสิทธิภาพ
ดาเนินงาน
/โรงเรียนใน
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
สังกัด 111 โรง
ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,100

-

60,100

๑๐๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.10
โครงการ
จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจาปี 2558
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
๑. เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู จานวนลูกเสือ เนตรนารี 1. วางพวงมาลา
เชิงปริมาณ
๒๕ พฤศจิกายน
๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
กตเวที และความจงรักภักดีและ
ที่เข้าร่วมประกอบพิธี
2. พิธีถวายราชสดุดี - ลูกเสือ เนตรนารี
๒๕๕๘/
น้อมราลึกถึง
3. มอบเกียรติบตั ร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้า ณ ศูนย์เยาวชน
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมี
4. กิจกรรมบาเพ็ญ ร่วมประกอบพิธี จานวน เทศบาลนครยะลา
ต่อกิจการลูกเสือ
ประโยชน์
800 คน
๒. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วม
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
- ลูกเสือ เนตรนารี
สถานศึกษา ชุมชนและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สาธารณประโยชน์
ตลอดจนลูกเสือชาวบ้าน
๓. เพื่อให้ลูกเสือ เนตนารี ได้ร่วม
ได้ร่วมแสดงความกตัญญู
กันวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
กตเวที แสดงถึงความ
จงรักภักดี และน้อมราลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่
พระองค์ทรงมีต่อกิจการ
ลูกเสือ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๑๓,๐๐๐

-

ผู้รับผิดชอบ
นางวัฒนา ทิพย์ภักดี

๑๓,๐๐๐

๑๐๔

โครงการสารอง

๑๐๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.6
โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ การทดสอบระดับชาติ O-NET
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพื่อยกระดับผล
ผลการทดสอบ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชิงปริมาณ
9 ม.ค.59/
32,500
32,500 นางโซเฟีย คลานุรักษ์
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ O-NET
1.1 ประชุมชี้แจงคณะทางานและครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ 1. ผลการสอบ O-NETของ สพป.ยล.1
ของนักเรียนใน
กลุ่มสาระการ
ทุกคน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
สานักงานเขตพื้นที่
เรียนรูภ้ าษา
1.2 แบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
การศึกษาประถม
ต่างประเทศ
1) โรงเรียนที่มคี วามพร้อมสูง
ที่ 3 สูงขึ้นไม้น้อยกว่าร้อย
ศึกษายะลา เขต 1
(ภาษาอังกฤษ)
2) โรงเรียนที่มคี วามพร้อมปานกลาง
ละ 5 ในกลุม่ สาระการ
๒. เพื่อพัฒนาเครื่อง 1. โรงเรียนมี
3) โรงเรียนที่มคี วามพร้อมน้อย
เรียนรูภ้ าษาต่าง ประเทศ
มือในการทดสอบวัด ความพร้อมสูง
2. จัดทาคลังข้อสอบ O-NET
(ภาษาอังกฤษ)
20-22
59,500
59,500
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2.1 ประชุมชี้แจงคณะทางานและครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ เชิงคุณภาพ
ม.ค.59/
เรียนและระบบการ
ร้อยละ 5
ทุกคน
1. สานักงานเขตพื้นที่การ สพป.ยล.1
วัดผลประเมินผลของ 2. โรงเรียนมี
2.2 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบการจัดเก็บ
ศึกษาประถมศึกษายะลา
โรงเรียนในสานักงาน ความพร้อมปาน ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ
เขต 1 มีคลังข้อสอบที่ได้
เขตพื้นที่การศึกษา
กลางเพิ่มขึ้นไม่
2.3 จัดทา/จัดหาแนวข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 มาตรฐานใกล้เคียงข้อสอบ
ประถมศึกษายะลา
น้อยกว่าร้อยละ
ย้อนหลัง 3-4 ปี
O-NET ที่เป็นปัจจุบันและ
เขต 1
3-5
2.4 รวบรวมข้อสอบส่งศูนย์ Peer Center ทั้ง 3 ศูนย์ พร้อมใช้งาน
๓. เพื่อจัดเก็บคลัง
3. โรงเรียนมี
2.5 รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้
ข้อสอบของสานักงาน ความพร้อมน้อย 3. ค่าติวเตอร์ O-Net
ความสามารถตามหลักสูตร 1-26 ก.พ. 33,000
33,000
เขตพื้นที่การศึกษา
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3.1 ประชุมชี้แจงคณะทางานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
59/ศูนย์
ประถมศึกษายะลา
ร้อยละ 2-5
3.2 ดาเนินการติดตามตาราง/รายงานผล
พุทธศักราช 2551
Peer
Centet
เขต 1
4. จัดทาสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม
5,000
5,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 130,000
130,00๐

๑๐๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.7 และ 1.8
โครงการ
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อให้นักเรียนมี นักเรียนมีความ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชิงปริมาณ
11 มี.ค.59/
32,500
32,500 นางโซเฟีย คลานุรักษ์
ทักษะในด้านการ
สามารถด้าน
๑. นักเรียนระดับชั้น ป.6 ในกลุ่มโรงเรียนทีม่ ีความ สพป.ยล.1
สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร
พร้อมน้อยทุกคนใน สพป.ยล.1 ได้ร่วมกิจกรรมค่าย
2. เพื่อส่งเสริมให้
ภาษาอังกฤษตาม 2. จัดทาหลักสูตรค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
24-26 มี.ค.59/
49,500
49,500
บุคลากรครูพัฒนา มาตรฐานที่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. บุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ สพป.ยล.1
การสอนภาษา
กาหนด
มีความพร้อมน้อยทุกคนได้เรียนรูก้ ระบวนการสอน
อังกฤษมากขึ้น
1) โรงเรียนที่มี
3. ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
และการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษและสามารถ
1-30 เม.ย.59/
33,000
33,000
3. เพื่อสร้างความ ความพร้อมสูง
การสื่อสาร
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษของตนเองได้
สพป.ยล.1
มั่นใจ และความ
ร้อยละ 80
3. ผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการของ
เชื่อมั่นต่อผู้ปกครอง 2) โรงเรียนที่มี
4. จัดทาสรุปผลการ
สถานศึกษาในโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ
5,000
5,000
และชุมชนในการจัด ความพร้อมปาน ดาเนินงานเป็นรูปเล่ม
90 พึงพอใจกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การศึกษาของ
กลาง ร้อยละ 50
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษา
3) โรงเรียนที่มี
1. นักเรียนชั้น ป.6 ในโรงเรียนทีม่ ีความพร้อมน้อย
ความพร้อมน้อย
มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถ
ร้อยละ 30
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และเกิดความพร้อม
พื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ผู้มสี ่วนได้เสียมีความภาคภูมิใจจากการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและองค์กรต่างๆในชุมชน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000
120,0
๐๐

๑๐๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.5
โครงการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ ขับเคลื่อน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อพัฒนาครูผสู้ อน
1. ร้อยละของครูที่จดั 1. ประชุมคณะกรรมการ
เชิงปริมาณ
มกราคม 2559 ห้อง 12,350
12,350
ศิลปะให้มคี วามรู้
กระบวนการเรียนรู้ได้ จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมการ ๑. อบรมปฏิบัติการ “พัฒนา
ประชุมบุหงาตันหยง
ความสามารถในการจัด
อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดกิจกรรมการ
สพป.ยล.1
กิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
2. ร้อยละของ
ศิลปะ
เรียนรูศ้ ิลปะ” โรงเรียนในสังกัด
หลักสูตรแกนกลาง
โรงเรียนทีม่ ี
2. อบรมปฏิบัติการพัฒนา
โรงเรียนละ 1 คน รวม 111 คน พฤษภาคม 2559
71,900
71,900
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนการจัด
ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒. ระยะเวลาในการอบรมเชิง
ห้องประชุมรายา
พุทธศักราช 2551
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ ศิลปะ
ปฏิบัติการ 2 วัน
สพป.ยล.1
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ อย่างเหมาะสม
3. นิเทศ กากับ ติดตามและ เชิงคุณภาพ
มิถุนายน-สิงหาคม
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
๑. ครูผู้สอนที่ผา่ นการอบรม
2559 โรงเรียนใน
เรียนรูศ้ ิลปะ ของโรงเรียนใน
การเรียนรู้กลุม่ สาระการ
ปฏิบัติการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สังกัด
สังกัดให้เกิดประสิทธิภาพ
เรียนรูศ้ ิลปะ
และทักษะปฏิบตั ิสามารถนาไปใช้
4. สรุป/รายงานผล
ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ กันยายน 2559
6,150
6,150
เรียนรูต้ ามหลักสูตรการศึกษาขั้น สพป.ยล.1
พื้นฐาน
๒. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 90,400
90,400

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จิราวรรณ ยืนยง
นางรัตนาศรี ศิริประภา
และคณะกรรมการ

๑๐๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.5
โครงการ
ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยเทคนิคการนิเทศแบบให้คาปรึกษาชี้แนะ (Coaching and Mentoring)
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อศึกษาผลการ 1 ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง เชิงปริมาณ
ตุลาคม 2558/สพป.ยล.1
31,200
31,200 นางพรรณี ปานทอง
นายกัมปนาถ จูฑังคะ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ร่วมมือกันนิเทศแบบให้ ความรู้ความเข้าใจการลดเวลา ๑. โรงเรียนในโครงการ “ลด
นางกชกร แท่นรัตน์
ตามนโยบาย “ลด
คาปรึกษาชี้แนะ
เรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับผู้บริหาร เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาค
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Coaching และ
สถานศึกษา ครูวิชาการ
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
2. เพื่อศึกษาผลการ Mentoring)
จานวน 11 โรง
นิเทศแบบให้คา
2. ครูร้อยละ 80
2. นิเทศโรงเรียนในโครงการ คือ 1. อนุบาลยะลา 2. บ้านกะ พฤศจิกายน 2558 –
10,000
10,000
ปรึกษาชี้แนะ
ปรับเปลีย่ นจากการเป็น
ตูปะ 3. วัดหน้าถ้า 4.บ้านบาโด กุมภาพันธ์ 2559/โรงเรียน
(Coaching และ
ผู้สอนเป็นผู้ให้คาปรึกษา
5. บ้านธารน้าผึ้ง 6. บ้านตาโละ ในโครงการ 11 โรง
Mentoring) การจัด ชี้แนะกับนักเรียน
7. บ้านโกตาบารู 8. บ้านปาดา
กิจกรรม “ลดเวลา
3. โรงเรียนในโครงการ 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฮัน 9. บ้านมาแฮ 10. บ้านโต๊ะ มีนาคม 2559/สพป.ยล.1
94,000
94,000
เรียน เพิ่มเวลารู้”
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ปาแก๊ะ 11. บ้านกรงปินัง
3. เพื่อศึกษาความพึง รู้” จานวน 11 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
พอใจการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการ 4. จัดประชุมสัมมนาสะท้อน 1. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย เมษายน 2559/สพป.ยล.1 20,600
20,600
ของโรงเรียน และ
นิเทศแบบให้คาปรึกษา ผลการดาเนินลดเวลาเรียน
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แนะ (Coaching และ เพิ่มเวลารู้
บริหารจัดการเวลาเรียนที่เอื้อต่อ
Mentoring)
การ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
5. รายงานผลโครงการเป็น
เมษายน-พฤษภาคม 2559/ 4,500
4,500
เอกสาร
สพป.ยล.1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 160,300
160,300

๑๐๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดที่ 1.4
โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. เพื่อพัฒนาระบบการ
1. ร้อยละของ
1. จัดทาเครื่องมือนิเทศการจัดการ เชิงปริมาณ
ม.ค.2559
8,150
5,150
จัดการเรียนการสอนที่มี
โรงเรียนขนาดเล็กที่ เรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ห้องประชุม
ประสิทธิภาพส่งผลให้
จัดการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559 จานวน บุหงาตันหยง
นักเรียนได้รับโอกาสทาง
อย่างมีประสิทธิภาพ
39 โรงเรียน
สพป.ยล.1
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
2. ประชุมผู้บริหาร และครูวิชาการ เชิงคุณภาพ
ก.พ.2559
11,050
11,050
การจั
ด
การเรี
ย
นการสอนของ
การศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
ห้องรายา
โรงเรียนขนาดเล็กเป็นไปอย่าง สพป.ยล.1
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
3. นิทรรศการแสดงผลงาน
มิ.ย.255934,500
34,500
ก.ย.2559
ห้องรายา
สพป.ยล.1
4. นิเทศ กากับ ติดตาม
ก.ย.2559
5. จัดทารายงานผลการจัด
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จิราวรรณ ยืนยง
นางรัตนาศรี ศิริประภา
และคณะกรรมการ

ก.ย.2559
ห้องรายา
สพป.ยล.1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,700

-

50,700

๑๑๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 2
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จุดเน้น สพฐ.ที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ฯ ตัวชี้วัดที่ 2.1
โครงการ
พัฒนาทักษะชีวิตสู่ 12 ค่านิยมหลัก ห่างไกลยาเสพติด
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
เชิงปริมาณ
มกราคม 2559/ 50,000
50,000
๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี ร้อยละ 100 ของ 1. จัดประชุมคณะ
นั
ก
เรี
ย
นที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
วิ
ท
ยากรและคณะท
างาน
1.
นั
ก
เรี
ย
นแกนน
าโรงเรี
ย
นขยายโอกาส
สพป.ยล.1
ทักษะชีวิตที่ดีและห่างไกล
ยาเสพติด มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี การพัฒนาทักษะ เพื่อกาหนดแนวทางการ จานวน 120 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อห่างไกลยาเสพติด
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง ชีวิตและได้รับการ จัดกิจกรรมและวาง
ปลูกฝังค่านิยม
แผนการดาเนินงานให้
2. นักเรียนแกนนาในโรงเรียนขยาย
มีความสุข
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก โอกาส จานวน 100 คน ได้รับการ
๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ มี
ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
12 ประการให้กับนักเรียน ความตระหนักรู้ 12 ประการ
กรกฎาคม 2559
เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าใน 2. ดาเนินโครงการพัฒนา เชิงคุณภาพ
ทักษะชีวิตสู่ 12 ค่านิยม 1. นักเรียนแกนนาในโรงเรียนขยาย
และเห็นคุณค่าในตนเองและ ตนเองและผู้อื่น
รู้จักคิดวิเคราะห์ หลัก ห่างไกลยาเสพติด
โอกาสทุกคนมีทักษะชีวิตที่ดี ห่างไกลยา
ผู้อื่น รู้จักคิด วิเคราะห์
3. ติดตามและประเมินผล เสพติดมีคณ
ุ ลักษณะที่ดสี ามารถอยู่ใน
กรกฎาคมตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาอย่าง ตัดสินใจและ
การดาเนินงาน
สังคมได้อย่างมีความสุข
สิงหาคม 2559
สร้างสรรค์ รู้จักการจัดการ แก้ปัญหาอย่าง
4. สรุปรายงานโครงการ 2. นักเรียนแกนนาในโรงเรียนขยาย
กันยายน 2559
กับอารมณ์และความเครียด สร้างสรรค์ รู้จัก
จัดการกับอารมณ์
โอกาสทุกคนมีค่านิยม 12ประการ และ
และมีทักษะการสร้าง
มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
สัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่นและ และความเครียด
มีทกั ษะการสร้าง
ตนเองและผู้อื่น รู้จัดคิดวิเคราะห์
ห่างไกลยาเสพติด
สัมพันธ์ภาพที่ดี
ตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
กับผู้อื่นและ
รู้จักการจัดการกับอารมณ์และ
ห่างไกลยาเสพติด
ความเครียดและมีทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000
50,000

ผู้รับผิดชอบ
1. นางอุบลรัตน์ กิมาคม
2. นางสุพัฒนา ชุมแสง

๑๑๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 3
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
จุดเน้น สพฐ.ที่ ๑ ด้านผู้เรียน 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 3.1
โครงการ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒ พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ
๓ เพื่อเป็นต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐานและเป็นเลิศ
๔ เพื่อยกระดับการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐานตาม
กาหนดเวลาของ
หลักสูตร

ระยะเวลา/
สถานที่
๑.พัฒนาศักยภาพครูผสู้ อนทุก เชิงปริมาณ
๒ กุมภาพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน - ครูในโรงเรียนสังกัด สพป.
๒๕๕๙– ๓๐
ที่จัดการเรียนการสอนทางไกล ยะลา เขต ๑ เข้าร่วมโครงการ มิถุนายน
ผ่านดาวเทียม
๗๐ โรง
๒๕๕๙
เชิงคุณภาพ
สพป.ยล.๑
ครูในโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางสังกัด สพป.ยะลา
เขต ๑ ที่ร่วมโครงการการจัด
๒.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน การศึกษาทางไกลผ่าน
โรงเรียนขนาด
ขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ดาวเทียม จานวน ๗๐ โรงมี เล็ก+ขนาดกลาง
อุปกรณ์ทางไกล
การจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพตรงตามหลักสูตร
๓. นิเทศ ติดตาม
และต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๓๗,๒๐๐
๓๗,๒๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
นายมะหามะเพาซี
นางสาวสารีปฺะ โต๊ะแว

82,800

82,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000

120,000

๑๑๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.1
โครงการ
พัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อให้พนักงานราชการได้รับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ ความรู้
ความเข้าใจทักษะพื้นฐานต่างๆ ในการปฏิบัติ
งานและสามารถนาทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้
มีคุณธรรมและจิตสานึกทีด่ ี ศรัทธาในอาชีพ
มุ่งเน้น ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุข
ส่วนรวม มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน และ
สามารถผลักดันให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้พนักงานราชการ ได้สร้างเครือข่าย
บุคลากร ระหว่างหน่วยงานในสังกัด และได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ลอดจนสร้างความร่วมมือ
และประสานงานที่ดรี ะหว่างหน่วยงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

ร้อยละ 100
พนักงาน
ราชการมี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

1. ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการ
2. ส่งเสริมค่านิยม
หลัก 12 ประการ
และพัฒนา
สมรรถนะพนักงาน
ราชการ สพป.ยล.1
3. รายงานผล

เป้าหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
ก.พ.-มี.ค.59

เชิงปริมาณ
พนักงานราชการ ในสังกัด
จานวน 100 คน และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องจานวน 10 คน
มี.ค.2559
เชิงคุณภาพ
1. พนักงานราชการมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องค่านิยมหลัก 12
ประการ มีทักษะพื้นฐาน ต่างๆ
ในการปฏิบัติงานและสามารถนา
ทักษะความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2. พนักงานราชการมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีคณ
ุ ธรรม มี
จิตสานึกที่ดี มีความชื่อสัตย์สุจริต
และศรัทธาในอาชีพ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
3,150
3,150
158,700

-

158,700

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 161,850

-

161,850

ผู้รับผิดชอบ
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
นายนิกร แซ่ฟุูง

๑๑๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.6
โครงการ
พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง “สู่มืออาชีพ” (ต่อเนื่อง)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างให้มีความรู้ มีทักษะ
และประสบการณ์สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
งานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ
๒. สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และมีผลการปฏิบตั ิงาน
ดีเด่น
๓. สร้างขวัญ กาลังใจใน
การปฏิบัติงาน

ร้อยละของ
ลูกจ้างใน
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษา
ยะลา เขต ๑

ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานการจัดภูมิ
ทัศน์ผสมผสาน
เกษตรกรรมตาม
โครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดาริ อาเภอ
ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

เชิงปริมาณ
- ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่ส่ง
แผนพัฒนางานและส่งรายงานการพัฒนา
งานในปีงบประมาณ 2558 จานวน 50
คน
เชิงคุณภาพ
- ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถม ศึกษายะลา เขต 1 มีสมรรถนะ
ตามสายงานเป็นไปตามมาตรฐานการ
กาหนดตาแหน่ง มีความรู้ มีทักษะและ
ประสบการณ์สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับไป
พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น มีขวัญ กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน

งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1๐ มกราคม 2559 – ๑๙๙,๕๐๐
๑๙๙,๕๐๐ นางธนภร พิมเสนศรี
30 พฤษภาคม ๒๕๕๙
- ศึกษาดูงานโครงการชั่ง
หัวมันตามพระราชดาริ
อาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี รวม 3 วันตาม
ช่วงเวลา ๑ – ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๙,๕๐๐

-

๑๙๙,๕๐๐

๑๑๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.7
โครงการ
ประชุมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริต
ระยะเวลา/
สถานที่
1. เพื่อสร้างเครือข่ายเฝูา ร้อยละของจานวนเครือข่าย 1. ขออนุมัติโครงการ
เชิงปริมาณ
1-30 มิ.ย. 59
ระวังปูองกันและปราบปราม เฝูาระวังที่เข้าอบรมรับ
2. ประสานงาน วิทยากร/
- ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ณ สพป.ยล.1
ทุจริตในสถานศึกษาให้มี
ความรู้ด้านปูองกันและ
สถานที่/ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายปูองกัน
ความเข้มแข็ง
ปราบปรามทุจริต
3. ประชุมเครือข่ายปูองกัน
และปราบปรามทุจริต จานวน
และปราบปรามทุจริต
111 คน
4. ศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต เชิงคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรมในสานักงาน - เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ
เขตพื้นที่การศึกษา
และสามารถนาไปขยายผลใน
ประถมศึกษายะลา เขต 1
โรงเรียน
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
50,400
50,400

50,400

-

ผู้รับผิดชอบ
นายอภิสิทธิ์ สัตยมาศ
นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล

50,400

๑๑๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.5
โครงการ
พลิกโฉมการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน 1 ปี
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพื่อให้ผู้บริหารสถาน
1. ผู้บริหาร
๑. ประชุมคณะกรรมการบริหาร เชิงปริมาณ
พฤศจิกายน 2558
6,900
6,900
1. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่า จานวน
ศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติ
สถานศึกษาทุก การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพ
กรรมการบริหาร
คนเป็นผู้นาทาง ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 25 โรงเรียน
2. โรงเรียนมาตรฐานสากล จานวน
๒. เพื่อให้ครูผู้สอน
วิชาการ
พื้นฐาน
2 โรงเรียน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ 2. ครูร้อยละ
๒. จัดทาคูม่ ือการบริหารงาน
ธันวาคม 2558
20,000
20,000
3.
โรงเรี
ย
นในฝั
น
จ
านวน
5
จัดการเรียนการสอน
80 ปรับเปลี่ยน วิชาการ
โรงเรียน
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพ พฤติกรรมการ 3. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ 4. โรงเรียนดีประจาตาบล จานวน มกราคม 2559
14,800
14,800
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น จัดการเรียนการ 4. เยี่ยมโรงเรียนและห้องเรียน
กุมภาพันธ์ 2559
11 โรง
พื้นฐาน
สอน
5. นิเทศ ติดตามการบริหาร
มีนาคม 2559
5,000
5,000
เชิงคุณภาพ
จัดการห้องเรียนด้านกายภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาขับเคลื่อน
6. ประเมินผลการดาเนินงานพลิก การดาเนินงานวิชาการได้ตามสภาพ มิถุนายน 2559
5,000
5,000
โฉมการบริหารใน 1 ปี
บริบทของโรงเรียน
7. วางแผนการพัฒนากระบวน
สิงหาคม 2559
10,500
10,500
การบริหาร การนิเทศภายในปี
การศึกษาใหม่
8. รายงานผล
กันยายน 2559
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

62,200

-

ผู้รับผิดชอบ
นางพรรณี ปานทอง
นางกชกร แท่นรัตน์
น.ส.รอสนี กามาเซ๊ะ

62,200

๑๑๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.1
โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology; DLIT)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ครูมคี วามรู้ความ
เข้าใจและสามารถส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างขวาง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายใน
สพป.ยล.1 ให้มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติงานทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้

1. ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัด
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและนักเรียนใช้
เทคโนโลยีสาร
สนเทศแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
2. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทีผ่ ่านการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติงานทางไกล
ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ทุกคน

1. แต่งตั้งคณะทางานและประชุม
วิทยากร
2. จัดเตรียม สถานที่ วัสดุและเดิน
ระบบ lan
3. อบรมปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับผู้บริหาร สพป.
ยล.1 2 รุ่นๆละ 2 วัน
4. อบรมปฏิบัติการทางไกล (on
line) ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับเจ้าหน้าที่ สพป.ยล.1 2
รุ่นๆละ 2 วัน
5. สรุป/รายงานผล

1. ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัด
จานวน 111 คน
วิทยากรและ
คณะทางาน 15
คน
2. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใน สพป.ยล.
1 จานวน 60 คน
วิทยากรและ
คณะทางาน 10
คน

ระยะเวลา/
สถานที่
25-26 เม.ย.59

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
81,800
81,800

ผู้รับผิดชอบ
นายนิยม รักมาก

30 เม.ย.59
1-4 พ.ค.59

7-10 พ.ค.59
11-14 พ.ค.59
ณ ห้องประชุมรายา
สพป.ยล.1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

81,800

-

81,800

๑๑๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้น สพฐ.ที่. 4 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.1
โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตลาดนัด IT)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
ICT ให้มีความรู้และ
ทักษะ สามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

ผู้เข้าอบรมทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการใช้
งานโปรแกรม
Photoshop การซ่อม
บารุงคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น พัฒนา
เว็บไซต์ด้วย Maxsite
และตัดต่อ Vedeo

1. อบรมหลักสูตร Photoshop

เป้าหมาย

ระยะเวลา/
สถานที่
4-5 เม.ย. 59

เชิงปริมาณ
- จัดอบรมพัฒนาครูและ
2. อบรมหลักสูตรซ่อมบารุงรักษา บุคลากรทางการศึกษาด้าน
7-8 เม.ย. 59
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ตลาดนัด IT) จานวน 4
3. อบรมหลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์ หลักสูตร ๆ ละ 40 คน
25-26 เม.ย. 59
ด้วย atomy Maxsite
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ และ
บุคลากร สพป.ยล.1 จานวน 9
4. อบรมหลักสูตรการตัดต่อ
คน โรงเรียนละ 1 คน จานวน 27-28 เม.ย.59/
Video
111 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ณ ห้องประชุม
เชิงคุณภาพ
บุหงาตันหยง
- เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ตลอดจนสามารถ
พัฒนาระบบและสื่อการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
14,000
14,000 นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้า
14,500

14,500

15,500

15,500

14,000

14,000

58,000

-

นายรอมฏอน อุทาย
นายอับดุลรอพา ยามาสา
เร๊ะ

58,000

๑๑๘

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.6
โครงการ
การประเมินสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕7
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพื่อเป็นกรอบกาหนด
สพป.ยล.๑ ผ่าน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม เชิงปริมาณ
๒๕ มีนาคม 2558 2๕,4๐๐
2๕,4๐๐
ทิศทางในการดาเนินงาน ให้ การประเมิน
การจัดทามาตรฐานสานักงาน
- บุคลากรในสังกัด
เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพตาม
2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา สพป.ยล.1 จานวน
25 เมษายน 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน งานให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
80 คน
๒. เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองที่ สานักงานเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
จะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการ พื้นที่การศึกษา 3. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลและ
- สานักงานเขตพื้นที่ 4-31 พฤษภาคม
ปฏิบัติงาน
ระดับดีมากขึ้น รายงานการประเมินตนเองของแต่ การศึกษาประถม
2559
๓. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่ ไป ร้อยละ 80 ละมาตรฐาน
ศึกษายะลา เขต 1
การศึกษาประถมศึกษายะลา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผ่านการประเมิน
15 มิถุนายน 2559
เขต ๑ มีผลการประเมิน
การดาเนินงานแต่ละกลุ่มตาม
มาตรฐาน ระดับดีมาก
สานักงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
ขึ้นไปร้อยละ 80
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา
ตามเกณฑ์ประเมิน
5. ประชุมคณะกรรมการประเมิน
20 กรกฎาคม2559
ความสาเร็จทุกรายการ
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
6. สรุป รายงานและทบทวน
30 กันยายน 2559
ปรับปรุง
ณ ห้องประชุมรายา
สพป.ยล.1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2๕,4๐๐
2๕,4๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณี ปูุเพ็ชร์
นางวัลลภา นัคราเรือง

๑๑๙

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.6
โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑.เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ ร้อยละ ๘๐
1. จัดทาแผนงาน/
เชิงปริมาณ
13 พฤศจิกายน 2558
49,6๐๐
49,6๐๐ นางวัลลภา นัคราเรือง
ความเข้าใจในการจัดทารายงานการ ของบุคลากร โครงการ/และกรอบ ๑. บุคลากรในสังกัด สพป.ยล.๑
ควบคุมภายในและแนวทางในการ
ในสังกัด สพป. การดาเนินงาน
จานวน ๖๐ คน
จัดทารายงานการควบคุมภายใน
ยล.๑ ทีเ่ ข้ารับ 2. เสนอขออนุมตั ิ
๒. บุคลากรจากโรงเรียนในสังกัด 20 พฤษภาคม 2559
๒. เพื่อให้สามารถจัดทารายงานการ การอบรมมี
โครงการ
สพป.ยล.๑ จานวน ๑๑๑ คน
ประเมินการควบคุมภายในได้ถูกต้อง ความรู้ ความ 3. จัดทารายละเอียด ๓. ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด 20 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
เข้าใจ ในการ คู่มือในการจัดอบรม หรือหัวหน้างาน จานวน ๑๑๑
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
จัดทารายงาน 4. ดาเนินการจัด
คน
20-22 กรกฎาคม 2559
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
การควบคุม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เชิงคุณภาพ
๒๕๔๔
ภายใน
5. สรุปและ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
31 สิงหาคม 2559
๓. เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุม
ประเมินผลการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่
ดาเนินงาน
ภายในและการจัดทารายงานผล
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
การควบคุมภายใน
และสถานศึกษาในสังกัด มีความ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ครอบคลุมทุกภารกิจ มีประสิทธิภาพ
เขียนรายงานการควบคุมภายใน
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทัง้
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เป็นการปูองกันและลดความผิดพลาด
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
ความเสียหาย การรั่วไหล สิ้นเปลือง
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
หรือการทุจริตในหน่วยงาน
2544 ได้
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 49,6๐๐
49,6๐๐

๑๒๐

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.10
โครงการ
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2559
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
๑. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ๑. ระดับความรู้
๑.จัดประชุมสัมมนา
เชิงปริมาณ
78,500
14 ก.ค.59/ห้อง 78,500
ขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจของ
คณะกรรมการสถาน
1. ประธานกรรมการ
ประชุมรายา
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.ยล.1
การศึกษา
สัมมนา
โรงเรียนละ 1 คน รวม
๒. วิเคราะห์ สรุปผล
๒. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ๓. ระดับความพึง
111 คน
14-25 ก.ค.59/
1,000
1,000
และจัดทารายงานผล
ขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม พอใจต่อการจัด
2. เจ้าหน้าที่และ
การดาเนินงานโครงการ ผู้เกี่ยวข้อง รวม 19 คน สพป.ยล.1
ระเบียบกฎหมายที่กาหนดได้อย่างมี ประชุมสัมมนา
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ตาม
ระเบียบกฎหมายที่กาหนด
2. คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
ประชุมสัมมนา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 79,500
79,500

ผู้รับผิดชอบ
นางศุภมาศ อาลี

๑๒๑

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.7
โครงการ
ประกวด 1 โรงเรียน 1 ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
3 มีนาคม 2559/ 42,000
42,000
๑. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ 1. โรงเรียนในสังกัด จัดประกวดโรงเรียนที่มี
โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงมีผลงานที่มีการ ผลงานการปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ จานวน 111 โรง
ห้องประชุมรายา
จัดการเรียนรู้และการบริหาร
(Best Practice) และมอบ
สานักงานเขตพื้นที่
จัดการให้กับโรงเรียนที่เป็นเลิศ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบตั ร
การศึกษาประถม
2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนใน
อย่างน้อย 1 กิจกรรม เชิดชูเกียรติ โดย
ศึกษายะลา เขต 1
สังกัดสร้างผลงาน/นวัตกรรมใน 2. ทุกศูนย์เครือข่าย 1. โรงเรียนสร้างผลงาน/
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาส่งผลงาน นวัตกรรมทีม่ ีวิธีปฏิบัติทเี่ ป็น
3. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางด้าน ที่สามารถเป็นแบบ
เลิศ
2. ศูนย์เครือข่ายสถาน
การบริหารจัดการศึกษาให้กับ อย่างที่ดีเข้าร่วม
ประกวดระดับเขต
ศึกษาคัดเลือกโรงเรียนที่มี
โรงเรียนในสังกัด
ผลงานการปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ
4. เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ พื้นที่การศึกษา
3. สานักงานเขตพื้นที่ จานวน 1 โรง เข้าประกวด
ผลงานที่มีวิธีปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ
การศึกษามีข้อมูล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(Best Practice) ซึ่งมีคุณภาพ ผลงานการปฏิบัติที่
3. สานักงานเขตพื้นที่
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา เป็นเลิศของสถาน
การศึกษาจัดประกวดฯ และ
คุณภาพการศึกษาให้ปรากฏ
ศึกษาในสังกัด
มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ/เผยแพร่
แก่สาธารณชน
ผลงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000
42,000

ผู้รับผิดชอบ
นางศุภมาศ อาลี

๑๒๒

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.8
โครงการ
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการกากับติดตามประจาปีงบประมาณ 2559
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
/สถานที่ รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนฯ
ตุลาคม
36,340
36,340
1. เพื่อให้การรายงานผลการ 1. ระดับการ
เชิงปริมาณ
ดาเนินงานโครงการตามแผน รายงานผลการ 2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ 1. คณะกรรมการผู้เข้า ร่วม 2558 –
ดาเนินงานของ รายงานผลตามแผนฯ ครั้งที่ 1 ไตรมาส ประชุม จานวน 35 คน
กันยายน
การติดตามและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
ที่ 1
2559
การดาเนินงานตามนโยบาย
2.
จั
ด
ท
าแผนการติ
ด
ตาม
และ
โครงการทันตาม 3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลาที่
รายงานผลตามแผนฯ ครั้งที่ 2 ไตรมาส ประเมินผลการดาเนินงานฯ
สานักงานคณะกรรมการ
จานวน 30 เล่ม
กาหนด
ที่ 2
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
2. ระดับ
4. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ เชิงคุณภาพ
ความสาเร็จของ รายงานผลตามแผนฯ ครั้งที่ 3 ไตรมาส สพป.ยล.1 มีเอกสารที่แสดงผล
แผนปฏิบัติการประจาปี
การรายงานผล ที่ 3
เป็นไปตามเปูาหมายและ
การดาเนินการงานและใช้เป็น
การด
าเนิ
น
งาน
5.
ประชุ
ม
สรุ
ป
ผลการด
าเนิ
น
งานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ฐานข้อมูลในการนาเสนอคณะ
ตามแผนปฏิบัติ แผนการติดตามฯ
2. เพื่อให้เตรียมความพร้อม
กรรม การติดตามและ
การ ประจาปี
6. ประชุมรับการติดตามจากผู้ตรวจ
ในการรองรับการติดตามและ งบประมาณ
ประเมินผลจาก สพฐ. และเพื่อ
ราชการ ศธ
ประเมินผลดาเนินงานตาม
กาหนดแนวทางในการพัฒนา
2559
- รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2)
กลยุทธ์จากสานักงาน
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
- รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3-4)
7. ประชุมรับการติดตามจาก สพฐ.
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
- รอบที่ 1 (พ.ค.-มิ.ย.)
พื้นฐาน
ปีต่อไป
- รอบที่ 2 (ต.ค.-พ.ย.)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,340
36,340

ผู้รับผิดชอบ
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นายภาคภูมิ อินทรสกุล

๑๒๓

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.8
โครงการ
พัฒนาการบริการจัดการด้านงบประมาณ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑. เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานงบประมาณของโรงเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจในการเสนอขอ
งบประมาณการจัดตั้งงบประมาณ
ของโรงเรียน
2. เพื่อให้สถานศึกษามีคู่มือการ
บริหารงบประมาณ สาหรับใช้เป็น
แนวทางการบริหารงบประมาณ

- ตัวชี้วัด ระดับความ
สาเร็จในการจัดทาแผน
ปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
- ผลผลิต สพป.ยล.1
และโรงเรียน มีคู่มือการ
บริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา
- ผลลัพธ์ สพป.ยล.1
และโรงเรียน สามารถใช้
คู่มือการบริหาร
งบประมาณในการจัดทา
คาขอตั้งงบประมาณได้
อย่างถูกต้องและครูที่
เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น

1. จัดทาคูม่ ือการ
บริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา
2. ประชุม อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจการบริหาร
งบประมาณ การเสนอ
ของบประมาณและการ
จัดตั้งงบประมาณ
3. ติดตามผล และสรุป
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1. จัดทาคูม่ ือการ
บริหารงบประมาณ
สาหรับการบริหาร
งบประมาณ สาหรับ
สถานศึกษา จานวน
120 เล่ม
2. ผู้รบั ผิดชอบงาน
ด้านงบประมาณของ
โรงเรียน จานวน 111
คน มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
เสนอของบประมาณ
และการจัดตั้ง
งบประมาณและการ
บริหารงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา/
สถานที่
1 ม.ค.-30 เม.ย.
59

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
35,250
35,250

35,250

-

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุนันทา ยีส่ ุ่น
นางระวิวรรณ ธรรมสะโร

35,250

๑๒๔

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.8
โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร
เงินนอก
รวม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ครูที่ทาหน้าที่การเงิน อบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร อบรมให้ความรู้แก่ พฤษภาคม
45,550
45,550
ความเข้าใจในการจัดทาหลักฐาน
ของโรงเรียนได้รับการ การเงิน บัญชี และพัสดุ ใน เจ้าหน้าที่การเงิน
2559 / ห้อง
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
พัฒนาให้มีความรู้
สถานศึกษา จานวน 2 วัน ณ ของโรงเรียนใน
ประชุมรายา
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไป
ห้องประชุมรายา สานักงาน สังกัด จานวน 111 สพป.ยล.1
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
โรง ๆ ละ 2 คน
2. เพื่อให้บุคลากรครู/เจ้าหน้าที่
ศึกษายะลา เขต 1 อาเภอ
จานวน 2 รุ่น ๆ ละ
การเงิน ได้พัฒนาด้านการเงิน การ
เมือง จังหวัดยะลา
1 วัน และ
บัญชี และการพัสดุ ตามนโยบาย
คณะกรรมการ
ของ สพฐ.
ดาเนินการอบรม
จานวน 16 คน รวม
ทั้งสิ้น 127 คน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

45,550

-

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์

45,550

๑๒๕

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.6
โครงการ
พัฒนาระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
1. ประชุมปฏิบัติการ
เมษายน-พฤษภาคม
5,020
5,020
๑. เพื่อปรับระบบเครือแม่ข่าย ระบบเครือข่าย
เชิงปริมาณ
ภายในสานักงานฯ ปรับปรุงเครื่องระบบแม่ข่าย - เชิญผู้เชี่ยวชาญ 1 คน 2559/ศูนย์
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
มีความพร้อมที่
ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี เทคโนโลยีฯ
รองรับการให้บริการ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา เมษายน-พฤษภาคม 39,290
ทั้งภายในและ
2. ปรับปรุงระบบการ
39,290
ให้บริการระบบเครือข่าย
3
คน
ภายนอก
ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้
2559/ศูนย์
ภายในสานักงาน
ครอบคลุมพื้นที่ สพป.ยล.1 เชิงคุณภาพ
เทคโนโลยีฯ
3. เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการ
1. ปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย
การจัดการ server และ
(ติดตั้งโปรแกรมและจัดทา
บริหารระบบเครือข่ายได้เต็ม
ระบบเครื่องแม่ข่าย)
ศักยภาพ
2. ปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทั้งระบบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

44,310

-

ผู้รับผิดชอบ
นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้า

44,310

๑๒๖

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.10
โครงการ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ร้อยละความสาเร็จใน 1.ขออนุมัติโครงการ
ประชาสัมพันธ์
มกราคม - กันยายน
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ นางตวงทิพย์ ไพรสนธิ์
นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์
ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย แผนงาน การประชาสัมพันธ์
2. กาหนดปฏิทินการ
ติดต่อสื่อสารจากองค์การ ๒๕๕๙
น.ส.โนรียา ยูโซะ
โครงการต่างๆ ของหน่วยงานให้
เสริมสร้างภาพลักษณ์ ดาเนินงาน/ประสานงาน ไปสูส่ าธารณชนทั่วๆ ไป
สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง หน่วยงานผ่านช่องทาง เรื่องสถานที่/ แต่งตั้ง
๒ เพื่ อประชาสั ม พั น ธ์ เ สริ มสร้ า ง สื่อต่างๆ
คณะกรรมการดาเนินงาน
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่
๓. ดาเนินการจัดรายการ
เชื่อถืออย่างแพร่หลาย
วิทยุ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,๐๐๐

-

20,๐๐๐

๑๒๗

แบบสรุปรายละเอียดโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ สพป. ยล 1 ประจาปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น สพฐ.ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.10
โครงการ
การจัดกิจกรรมวันสาคัญประจาปี 2559
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลา/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เป้าหมาย
สถานที่
รับจัดสรร เงินนอก
รวม
๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ ข้าราชการครูและ 1. จัดกิจกรรมประเพณีวัน เชิงปริมาณ
มีนาคม – เมษายน
๒๙,๑๐๐
๒๙,๑๐๐
กัน
บุคลากรทางการ
สงกรานต์รดน้าดาหัว
- ผู้บริหารสถานศึกษา ๒๕๕9/สพป.ยล.๑
๒. เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ศึกษาในสังกัด
ผู้สูงอายุ
และบุคลากรทางการ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ
ศึกษา ใน สพป.ยล.๑
๓. เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและ
จานวน ๒๒๐ คน
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยูต่ ่อไป
เชิงคุณภาพ
๔. เพื่อให้บุคลากรทราบถึงประวัติ
- ผู้บริหารสถานศึกษา
ความเป็นมาของวันสถาปนา
2. จัดกิจกรรมวันสถาปนา และบุคลากรในสังกัด
๗ กรกฎาคม
๒๗,๘๐๐
๒๗,๘๐๐
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
สพป.ยล.1 ทุกคน มี
๒๕๕๙/สพป.ยล.1
๕. ข้าราชการครูและบุคลากร
การศึกษา
จิตสานึกในการสืบสาร
ทางการศึกษาได้เข้าร่วมงาน
ประเพณี วัฒนธรรมอัน
กิจกรรมที่จดั ขึ้น
ดีงาม และให้ความ
สาคัญกับผู้สูงอายุและมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๕๖,๙๐๐

-

ผู้รับผิดชอบ
นางจันทรัช พรหมรูปสวย

นางจันทรัช พรหมรูปสวย

๕๖,๙๐๐

๑๒๘

ส่วนที่ ๔
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อ
ส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 จึงได้กาหนดปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
กาหนดแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ดังนี้
1. งบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน
เพื่อใช้บริหารจัดการในสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการตามบริบทของเขตพื้นที่
2. งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพื่อใช้ดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 - 5 ตาม
จุดเน้นของ สพฐ. และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น สพป.ยล.1 และตามบริบทของเขตพื้นที่ โดยมี
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษา การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การวิจัย การผลิต
อุปกรณ์ สื่อ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเป็นต้นแบบได้
3. งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อดาเนินการโครงการตามกลยุทธ์ที่ 6 ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข เพื่อให้นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน
เงื่อนไขความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งานและการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3. การบริหารจัดการ ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดหลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานทุกระดับปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด
๑๒๙

ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิด ประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยการ
ดาเนินงานจักต้องถูกต้อง โปร่งใส ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ
การเงิน การคลัง

หลักการทางาน : รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ

๑๓๐

แนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่ อให้การขับเคลื่ อนแผนปฏิบั ติ การ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึกษายะลา เขต 1 สู่ การปฏิบั ติ อย่ างเป็นรูปธรรม และมี ประสิ ทธิ ภาพ จึ งได้ กาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนและบริหารจัดการงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. การจัดเรียงลาดับความสาคัญโครงการตามแผนปฏิบัติการ ได้จัดลาดับตามความสาคัญของ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิ การ นโยบาย สพฐ. และภารกิ จเร่งด่ วนของ สพป.ยล.1 ภายใต้ กรอบวงเงิ นงบประมาณ
6,000,000 บาท และการพั ฒนาคุณภาพตามความจ าเป็ นและภารกิจงานของ สพป.ยล.1 ภายใต้ กรอบวงเงิ น
งบประมาณ สารอง 2,000,000 บาท
2. โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ สพป.ยล.1 ต้องมีเปูาหมายและกิจกรรม
ไม่ ซ้าซ้ อนกับเปูาหมายและกิจกรรมที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. แล้ว หากได้ รับการจั ดสรรงบประมาณ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมจาก สพฐ.ที่มีความซ้าซ้อนกับโครงการตามแผนปฏิบัติการของ สพป.ยล.1 ขอให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมต่อ ผอ.สพป.ยล.1 และหากไม่ประสงค์ดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ สพป.ยล.1 ที่ซ้าซ้อนกับ สพฐ. หรือได้ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของ สพป.ยล.1 ไปแล้ว
ขอให้บันทึกเสนอ ผอ.สพป.ยล.1 ทราบ เพื่อบริหารจัดการงบประมาณส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ดาเนินการต่อไป
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่มีกลุ่มเปูาหมายซ้าซ้อนกัน ควรจะต้องบูรณาการโครงการ/
กิจกรรม ที่มีความซ้าซ้อน และบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดอบรม/สัมมนาพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลาการออกนอกห้องเรียนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลง
4. การกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สพป.ยล.1
และ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ. และ สพป.ยล.1 โดยการดาเนินงานจะต้องถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง
5. การนาเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ สพป.ยล.1 และโครงการตามที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณดาเนินงานจาก สพฐ. ขอให้ผู้ รับผิดชอบโครงการบันทึกนาเสนอผ่าน รอง ผอ. สพป.ยล.1
และผอ.กลุ่ ม ที่ กากับ ดู แลรับ ทราบและพิ จารณาก่อน แล้ ว นาส่ ง ให้ ผอ.กลุ่ มนโยบายและแผน ตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งของรายละเอี ยดค่ าใช้ จ่ ายและวงเงิ นงบประมาณโครงการ เพื่ อให้ เป็ นไปตามกรอบวงเงิ นงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการและเป็น ไปตามแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณของ สพป.ยล.1 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ
เสนอขออนุมัติยืมเงินงบประมาณดาเนินงานโครงการ มาพร้อมในคราวเดียวกันได้
6. การรายงานผล
ระยะเวลา
15 เมษายน 2559
15 กรกฎาคม 2559
15 ตุลาคม 2559

แนวปฏิบัติ
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2558 – มิถุนายน 2559
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
---------------------------------------------------

๑๓๑

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕๕8
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕๕9
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. พัฒนาการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนระดับประถมศึกษา
2. เร่งรัดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
4. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
5. การสร้างเครือข่ายการนิเทศระดับศูนย์เครือข่าย
6. พัฒนาการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. พอเพียงด้วยวิถีพุทธมุสลิม
9. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
10. งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยล.1 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2559
11. การนิเทศทางไกล : การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 1 โรงเรียน 1 โครงการอาชีพ
12. แนะแนวการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต
13. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนมีความต้องการพิเศษ
14. อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สู่ครูมืออาชีพ
15. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจาปี 2559
16. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
17. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แผนพัฒนาคนเอกง (ID Plan)
18. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่การเปลี่ยนแปลง
19. การเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 10
20. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล “เพชรเสมา ยะลา เขต 1” ประจาปี 2559
21. ประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
22. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์
23. การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
24. การแข่งขันกีฬา “สพป.ยะลา 1 เกมส์” ประจาปี 2559

๑๓๒

ก.ย.

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕๕8
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕๕9
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

25. การจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ประจาปี 2559
26. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.ยล.1 และผู้อานวยการกลุ่มใน สพป.ยล.1
27. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
28. สัมมนาองค์คณะบุคคลเครือข่ายทางการศึกษายะลา เขต 1
29. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
30. การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจาปี 2558
31. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ การทดสอบระดับชาติ O-NET
32. ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
33. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ ขับเคลื่อน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
34. ศึกษาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเทคนิคการนิเทศแบบให้คาปรึกษา
ชี้แนะ (Coaching and Mentoring)
35. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
36. พัฒนาทักษะชีวิตสู่ 12 ค่านิยมหลัก ห่างไกลยาเสพติด
37. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
38. พัฒนาสมรรถนะพนักงานราชการ สพป.ยล.1
39. พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง “สู่มืออาชีพ”
40. การประชุมเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริต
41. พลิกโฉมการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน 1 ปี
42. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technoltgy:DLIT)
43. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตลาดนัด IT)
44. การประเมินสานักงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
45. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
46. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2559
47. การประกวด 1 โรงเรียน 1 ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

๑๓๓

ก.ย.

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕๕8
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕๕9
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

48. การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนการกากับติดตามฯ ประจาปีงบประมาณ 2559
49. พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
50. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
51. พัฒนาระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
52. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ
53. การจัดกิจกรรมวันสาคัญ ประจาปี 2559
54. สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบาย
55. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
56. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
57. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย – มลายูถิ่น)
58. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
59. สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
60. รักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา
61. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
62. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
63. ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอาเภอให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
64. พัฒนาหมู่บ้านครูแบบยั่งยืน
65. พัฒนาสภาพแวดล้อม ก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียน
66. พัฒนาโรงเรียนที่มีศักยภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและอิสลามวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อม
2. ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งประกอบ

๑๓๔

ก.ย.

ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
โครงการ

๒๕๕8
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก ก.พ.

๒๕๕9
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

67. ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ
68. การแข่งขันกีฬานักเรียน/กีฬาบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้
69. ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
70. มหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้
71. งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้
72. ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
73. ทุนการศึกษาภูมิทายาท
74. การพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร
75. School Safe Zone (ติดตั้งระบบกล้อง CCTV)
76. ทุนการศึกษาสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
77. ส่งเสริมศักยภาพในการแลเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในต่างประเทศ
78. พัฒนารูปแบบเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้
79. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จชต. (อบรมครูสอนไม่ตรงวุฒิ)
80. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
81. พัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

๑๓๕

ก.ย.

ภาคผนวก

๑๓๖

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
เสนอโครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ปีงบประมาณ 25๕8
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทาโครงการเข้าแผน
ปฏิบัติการฯ ชี้แจงนโยบาย/แนวทาง
(ระยะที่ 1)
ประชุมคณะกรรมการจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(ระยะที่ 2)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ร่างแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ.2558
(ระยะที่ 3)
เสนอ กพป.ยล.๑
เห็นชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558

ตุลาคม – พฤศจิกายน 25๕8
9 พฤศจิกายน 2558

20 - 22 พฤศจิกายน 25๕8

23 - 25 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2558
ไม่เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป.ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

ธันวาคม 2558

ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ธันวาคม 2558 – กันยายน 2559

ติดตามรายงานผลโครงการ
ตามแผนกากับ ติดตาม

ธันวาคม 2558 – กันยายน 2559

สรุปและรายงานประจาปี

กันยายน 2559

๑๓๗

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ที่ 706 / 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
********
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จะดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เพื่อให้การดาเนินการในครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุน ควบคุม อานวยความสะดวก
ในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายอาดุลย์ พรมแสง
ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
1.2 นางภัทราพร ศิริโภคา
รอง ผอ.สพป.ยล.1
รองประธานกรรมการ
1.3 นายจีรยุทธ วิชญรักษ์
รอง ผอ.สพป.ยล.1
กรรมการ
1.4 นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
รอง ผอ.สพป.ยล.1
กรรมการ
1.4 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
กรรมการ
1.5 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุ่มนโบบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
1.7 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
2. คณะกรรมการฝุายจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ มีหน้าที่ ประสานสถานที่จัดประชุม/ ที่พัก/
อาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม/รับลงทะเบียน/จัดให้เข้าห้องพัก/งานบริหารทั่วไป/งานประชาสัมพันธ์และงาน
ยานพาหนะ ประกอบด้วย
2.1 นางภัทราพร ศิริโภคา
รอง ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
2.2 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ
2.3 นางวราภรณ์ วัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการ
2.4 น.ส.สุนันทา ยีส่ ุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการ
2.5 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการ
2.6 นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
2.7 นางกุลธิดา จรัสเกือ้ กูลพงศ์ นักประชาสัมพันธ์
กรรมการ
2.8 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการ
2.9 น.ส.การะตี ศรีสุวรรณ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
2.10 นายสมบูรณ์ จันทร์ผลิน
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
2.11 นายประนอม หลักทองคา
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
2.11 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ
๑๓๘

2.12 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
3. คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีหน้าที่วิเคราะห์
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่าง 20 - 22 พฤศจิกายน
2558 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาเลซ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
3.1 นายอาดุลย์ พรมแสง
ผอ.สพป.ยล.1
ประธานกรรมการ
3.2 นางภัทราพร ศิริโภคา
รอง ผอ.สพป.ยล.1
รองประธานกรรมการ
3.3 นายจีรยุทธ วิชญรักษ์
รอง ผอ.สพป.ยล.1
กรรมการ
3.4 นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม
รอง ผอ.สพป.ยล.1
กรรมการ
3.5 นายคอลีลือเราะมัน ดือราแม กรรมการเขตพื้นที่ฯ
กรรมการ
3.6 นายอดุลย์ วาหะ
กรรมการเขตพื้นที่ฯ
กรรมการ
3.7 นายดนุพล อ้นพวงรัตน์
กรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ กรรมการ
3.8 นายกัมปนาท จูฑังคะ
กรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ กรรมการ
3.9 นางวันเพ็ญ แซ่แต้
กรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ กรรมการ
3.10 นายอนันต์ วรากุลสลาม
กรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ กรรมการ
3.11 นายนันทเดช รามศรี
ประธานศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ กรรมการ
3.12 นายนพรัตน์ นอมแก้ว
ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ กรรมการ
3.13 นายสุทธิศักดิ์ บินรินทร์
ประธานศูนย์เครือข่ายรามัน
กรรมการ
3.14 นายอนันต์ กะดะแซ
ประธานศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี กรรมการ
3.15 นายณัฐศาสตร์ เลาะแม
รองประธานศูนย์เครือข่ายกรงปินัง กรรมการ
3.16 นางเพ็ญศรี ว่องภาณุสกุล ผอ.โรงเรียนบ้านแบหอ
กรรมการ
3.17 นางฉวีวรรณ อัตถะพันธ์
ผอ.โรงเรียนบ้านบุรินทร์
กรรมการ
3.18 นางพรรณี ปานทอง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
3.19 นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
3.20 นางวรรณี ปูุเพ็ชร์
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
3.21 นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กรรมการ
3.22 นางสุกันยา บารุงหนูไหม
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
กรรมการ
3.23 นายมาหะมะเพาซี แซการี หัวหน้าศูนย์อิสลามศึกษา
กรรมการ
3.24 นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้า หัวหน้าศูนย์ ITE
กรรมการ
3.25 นางอรเพ็ญ ทองช่วย
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
3.26 นายนิยม รักมาก
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3.27 น.ส.เนตรนพิชญ์ จาปาทองเทศศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3.28 น.ส.อรวรรณ ปลัองไหม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3.29 น.ส.มานีซะห์ หะยีดือราอิง ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
3.30 นางวราภรณ์ วัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการ
3.31 น.ส.สุนันทา ยี่สนุ่
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการ
3.32 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการ
3.33 นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
3.34 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
๑๓๙

3.35 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
3.36 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
3.37 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
3.38 น.ส.การะตี ศรีสุวรรณ์
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
3.39 น.ส.กัลยา กูดู
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
4. คณะกรรมการฝุายการเงิน มีหน้าที่ยืมเงิน เบิกจ่ายเงิน ดาเนินการจัดซื้อวัสดุที่จาเป็นต้องใช้ใน
การจัดประชุมสัมมนา รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงิน ประกอบด้วย
4.1 นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ประธานกรรมการ
4.2 นางพัชรียา ปรีดางกูร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
รองประธานกรรมการ
4.3 นางอัจฉรา แก้วงาม
พนักงานพัสดุ
กรรมการ
4.4 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ
4.5 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
5. คณะกรรมการฝุายประเมินผลและสรุปผลโครงการ มีหน้าที่ ทาแบบประเมิน เก็บข้อมูล และ
สรุปผลโครงการฯ ประกอบด้วย
5.1 นางพัชรียา ปรีดางกูร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
5.2 นางวราภรณ์ วัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
รองประธานกรรมการ
5.3 นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
5.4 นายภาคภูมิ อินทรสกุล
พนักงานราชการ
กรรมการ
5.5 น.ส.การะตี ศรีสุวรรณ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
5.6 นางสมถวิล ทองตะเภา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและเลขานุการ
5.7 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายอาดุลย์ พรมแสง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1
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