
 



 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เปนหนวยงานทาง

การศึกษา ที่มีภารกิจในการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน อยางเสมอภาค ทั่วถึง ใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน โดยมียุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต ๒  ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ใหบรรลุเปาหมาย 

 รายงานผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนิน

งานตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนน และภาพรวมของความรวมมือ ในการผนึกกำลังขับเคลื่อน

นโยบายสูความสำเร็จตามเปาประสงคท่ีกำหนด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเผยแพร

ประชาสัมพันธสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน  ที่ใหความรวมมือในการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานฉบับนีแ้ละหวังวา จะเปนประโยชนในเชิงพัฒนาตอไป
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 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เปนหนวยงานภายใต
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไป
ตามอำนาจหนาท่ี ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา ๓๗ แหงพระราช-
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดอำนาจหนาท่ี ในการจัด
ทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการ
ของทองถิ่น
 จากอำนาจหนาที่ดังกลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต ๒ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อนำนโยบายสูการปฏิบัติ
และดำเนินงาน  ตามโครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด  และจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือรายงานผลตอตนสังกัด และเผยแพร
ตอสาธารณชน

                                      ขอมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต
 ท่ีต้ัง  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ต้ังอยูเลขท่ี ๑๐๑
ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย ๘๐๑๑๐
หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๕๔๑-๑๑๖๕, ๐-๗๕๓๓-๒๖๑๙, ๐-๗๕๔๑-๑๖๗๐ โทรสาร ๐-๗๕๔๒-๐๔๒๖
ตอ ๑๐๓,๑๑๘ เวบไซต http://www.nst2.go.th
 เขตพ้ืนท่ีบริการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๘ อำเภอ จาก ๒๓ อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย อำเภอทุงสง
อำเภอฉวาง อำเภอทุงใหญ อำเภอพิปูน อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา และ
อำเภอชางกลาง โดยมีอาณาเขตติดตอกับอำเภอและจังหวัดตางๆ ดังนี้
 - ทิศเหนือ   ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานี
 - ทิศใต            ติดตอกับจังหวัดตรัง
 - ทิศตะวันออก  ติดตอกับอำเภอรอนพิบูลย อำเภอลานสกาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 - ทิศตะวันตก     ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดกระบี่

บทที่ ๑
บทนำ

๑



ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

๑. ตารางสรุปขอมูลโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด

๒



๓

(ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ สพป.นศ. ๒  ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒)



๔

 จากตารางที่ ๑ จำนวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ รวม ๒๐๒ โรง (มีสถานศึกษาไปเรียนรวม จำนวน ๑๓ โรง)
นักเรียน รวม ๓๕,๘๘๒ คน หองเรียน รวม ๑,๙๖๖ หอง และครู รวม ๑,๙๗๗ คน

               ตารางที่ ๒ ขอมูลจำนวนนักเรียน หองเรียนและครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑

 (ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ สพป.นศ.๒ ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒)

 จากตารางท่ี ๒ จำนวนนักเรียน หองเรียน และครูในสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงาน
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  รวมท้ังส้ิน  มีนักเรียนจำนวน ๓๕,๒๑๕ คน  หองเรียน
จำนวน ๑,๙๗๙ หองเรียน และมีครูจำนวน ๑,๙๗๗ คน โดยจำแนกเปนระดับกอนประถมศึกษา
มีนักเรียน ๖,๗๘๗ คน หองเรียน ๔๘๐ หอง ระดับประถมศึกษามีนักเรียน ๒๔,๙๘๐ คน หอง
เรียน ๑,๓๒๓ หอง และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียน ๓,๔๔๘ คน หองเรียน ๑๗๖ หอง
และจำแนกจำนวนนักเรียน หองเรียน ตามชั้นเรียนไดดังตารางที่ ๓

   ตารางที่ ๓ ขอมูลจำนวนนักเรียน หองเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ปการศึกษา ๒๕๖๒
                                           จำแนกตามชั้นเรียน



๕

(ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ สพป.นศ. ๒  ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒)



๖

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ขับเคล่ือนการดำเนิน
งาน ภายใตนโยบายท่ีเก่ียวของแตละระดับ และภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ดังนี้
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นโยบายที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 นโยบายที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผูเรียน
 นโยบายที่ ๓  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ ๔  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
        ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 นโยบายที่ ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธเชิงนโยบาย
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
     ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง จะเนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ ท่ีมีความยากลำบากในการบริหารจัดการ เชน การจัดศึกษาของสถาน
ศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง
คุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพ่ือสรางความม่ังคงของประเทศ
ในระยะยาว
 ๒. เปาประสงค
     ๑. ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  และเขตพื้นที่พิเศษ
เฉพาะไดรับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
     ๒. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่
อยูในพ้ืนท่ีหางไกลสูงในถ่ินทุรกันดาร อาทิ พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพ่ือ
สรางความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
 ๓. ประเด็นกลยุทธ
     ๑. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
     ๒. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับ
การบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
 ๑. บทนำ
 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนมุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย

บทที่ ๒
ทิศทางการพัฒนา



ซึ่งหมายรวมถึง กลุมผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และ
กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ในทุกมิติโดยมีเปาหมาย เพ่ือใหผูเรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิต
ที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมปจจุบัน  โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. เปาประสงค
     ๑. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่
ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
     ๒. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับ
ผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
     ๓. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพ
มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะ
อาชีพตามความตองการและความถนัด
     ๔. ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล
ทั้งในดานที่มีพัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู หรือ
ความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการ
ชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความตองการจำเปนเฉพาะของผูเรียน
     ๕. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ  มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวง
เชื่อมตอ (Transitional Services) หรือการสงตอ(Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกัน
และที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
     ๖. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน
และสามารถพ่ึงตนเองไดในสังคมอนาคตท่ีซับซอน และการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม สามารถปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดได
 ๓. ประเด็นกลยุทธ
     ๑. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ นำไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ
(Career Education)
     ๒. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
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     ๓. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเปนเลิศ
ดานวิชาการ นำไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
     ๔. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข
     ๕. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs)
เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ๖. พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ 
     ๗. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นำ Digital Technology มาใชในการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐาน
ความรู (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

นโยบายที่ ๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 ๑. บทนำ
 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ตั้งแตการจูงใจ คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยน
บทบาทครูใหเปนครูยุคใหมท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความตองการ เปนมืออาชีพ
มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง  โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ “ผูอำนวยการการ
เรียนรู” สรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
ความเช่ียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา
ผูเรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอยางเปนระบบ ตั้งแต
การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ใหสามารถจูงใจ
บุคคลท่ีเกง ดี มีความรู มาเปนครู มีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว (๒๐ ป) รวมมือกับสถาบัน
การศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง โดยนำ Digital Platform
มาเปนเคร่ืองมือท้ังการพัฒนา อบรมครู และการจัดทำฐานขอมูลกำลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
ประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝกอบรม นำไปสูการวิเคราะห วางแผนกำลังคนไดอยางตอเนื่อง
 ๒. เปาประสงค
 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิ
ภาพ เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
 ๓. ประเด็นกลยุทธ
     ๑. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและ
พัฒนาครูใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
     ๒. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
     ๓. นำ Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ



นโยบายที่ ๔  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 ๑. บทนำ
  การสรางโอกาสทางการศึกษา เพ่ือใหประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุมเปาหมาย
ซ่ึงหมายรวมถึง กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
โดย  ๑) เนนการสรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาท้ังระบบต้ังแตการสำมะโนประชากรวัยเรียน
การรับเด็กเขาเรียน การตรวจสอบติดตามการเขาเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพื้นที่  และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
๒) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานในดานตางๆ สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ 
เชน มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก ไดแก อาคารเรียน อาคารประกอบ
หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน มาตรฐานดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานดานระบบงบประมาณ มาตรฐานดาน
ความปลอดภัย และมาตรฐานดาน Digital Technology เปนตน  ๓) สรางความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ  ๔) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
งบประมาณต้ังแตการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง และ
มีความเหมาะสม เพียงพอ และ  ๕) นำ Digital Technology มาเปนเคร่ืองมือในการลดความ
เหลื่อมล้ำและสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
 ๒. เปาประสงค
  สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ำดานการศึกษา
 ๓. ประเด็นกลยุทธ
     ๑. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น  ภาคเอกชน  หนวยงานที่เกี่ยวของใน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
     ๒. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ เพื่อใหพัฒนาผูเรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
     ๓. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนที่มีความตองการ
จำเปนพิเศษ
     ๔. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
      ๕. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนำ Digital Technology
มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ๑. บทนำ
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะเนนการพัฒนา
หนวยงานในสังกัด ใหเปนหนวยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถใหบริการ
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ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหนวยงานแตละระดับอยางชัดเจน เชน
ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทำหนาที่ในการกำกับติดตาม เปนหนวยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และโปรงใส เปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน ปรับวัฒนธรรมการทำงาน
ใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาด
ใหญ ระบบการทำงานที่เปน Digital เขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็น
กลยุทธ ดังนี้  ๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  ๒) สรางเครือขายความรวมมือ
และสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา  ๓) ยกระดับการ
บริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นำไปสูการกระจายอำนาจ ๔ ดาน  ใหสถานศึกษาเปน
ศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่  ๔) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับ
สนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ และ  ๕) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา
หนวยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปน
ระบบ นำไปสูการนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลดานตางๆ ต้ังแตขอมูลผูเรียน ขอมูล
ครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจำเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ตอไป
 ๒. เปาประสงค
 สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
 ๓. ประเด็นกลยุทธ
     ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
     ๒. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม
บริหารจัดการศึกษา
     ๓. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ  นำไปสูการกระจายอำนาจ
๔ ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
     ๔. ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม
เพียงพอ
     ๕. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนำ Digital Technology
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ  นำไปสูการนำเทคโนโลยี Big Data
เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลดานตางๆ ต้ังแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ
และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจำเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ  และความถนัด  และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป



ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๒
วิสัยทัศน (Vision)
 จากการวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา นโยบายที่เกี่ยวของในแตระดับ และภารกิจ
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จึงไดกำหนดสภาพความ
คาดหวังสูงสุดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตวิสัยทัศนป ๒๕๖๒ ดังนี้
 “ภายในป ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
เปนองคกรคุณภาพ  ชั้นนำตามหลักธรรมาภิบาล  นักเรียนมีคุณภาพสูมาตรฐานระดับสากล” 

คำนิยาม                   
 ๑. องคกรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง เปนองคกรที่มีลักษณะตอไปนี้
      ๑.๑ ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในระดับดีเย่ียม
     ๑.๒ ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) อยูในระดับ ๔.๕๐๐๐ ขึ้นไป
     ๑.๓ ผูรับบริการจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
มีความพึงพอใจ ตอการบริหารจัดการในระดับดีขึ้นไป
     ๑.๔ สถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง ผานการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก
 ๒. นักเรียนมีคุณภาพสูมาตรฐานระดับสากล 
     ๒.๑ นักเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติในกลุมสาระหลัก มีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ ๕๐
     ๒.๒ นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียน การคิดคำนวณ ผานเกณฑการประเมิน
ตามระดับชั้น
     ๒.๓ นักเรียนมีทักษะสำคัญที่เปนสากล ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแกปญหา การใชทักษะชีวิต ทักษะในการใชเทคโนโลยี
     ๒.๔ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคานิยมที่พึงประสงค  และแสดงความเปน
อัตลักษณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
     ๒.๕ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

พันธกิจ (Mission)
 พันธกิจ เปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามบทบาทหนาที่และตามวิสัยทัศนที่ได
กำหนดรายละเอียดดังตอไปนี้
 ๑. พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐานระดับสากล
 ๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม
 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๑



๑๒

คานิยม (Value) และวัฒนธรรมองคกร (Organization Culture)
 คานิยม  (Value)
 “รวดเร็ว ถูกตอง ถูกใจ”
 รวดเร็ว หมายถึง การปฏิบัติงาน การใหบริการในดานตางๆ ของบุคลากรทั้งตอตนเอง
และเพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ หนวยงาน โดยยึดมั่นในความรวดเร็ว
 ถูกตอง หมายถึง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีรวดเร็ว โดยอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย คำสั่ง และนโยบายที่เกี่ยวของ ซื่อสัตย โปรงใส รักษาผลประโยชนของราชการ
 ถูกใจ หมายถึง ปฏิบัติหนาท่ีและใหบริการท่ีดี รวดเร็ว ถูกตองดวยความเต็มใจ เอ้ือเฟอ
เผื่อแผและมุงสำเร็จตอผูรับบริการ

วัฒนธรรมองคกร (Organization Culture)
 “ทำงานดวยความรับผิดชอบรวมกัน Working with together responsibility”
 เปาประสงค (Goal)
 เปาประสงคหลักเปนผลสัมฤทธิ์ที่เปนผลลัพธของการดำเนินงานตามพันธกิจที่มุงหวัง
จะใหเกิดการบรรลุผลในอนาคต ๔ ป รายละเอียดดังนี้
 ๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ิมสูงข้ึน มีทักษะท่ีเปน
สากล มีทักษะการอาน การเขียน การคำนวณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี
 ๒. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
 ๓. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
 ๕. สพท./สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี ไดรับความเชื่อมั่นและยอมรับจากสังคม
 ๖. สพท./สถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ

 นโยบาย 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปโดยสอดคลอง
กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
 นโยบายที่ ๑  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 นโยบายที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 นโยบายที่ ๓  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 นโยบายที่ ๔  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 นโยบายที่ ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ



ประเด็นกลยุทธ
 ๑. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษและสังคมพหุวัฒนธรรม
 ๒. ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ นำไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ทำ (Career Education)
 ๓. พัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง
เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
 ๔. พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเปนเลิศดาน
วิชาการ นำไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ๕. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
 ๖. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) เพ่ือ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
 ๘. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นำ Digital Technology มาใชในการจัดการเรียน
รูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ๙. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนา
ครูใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑
 ๑๐. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  ใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
 ๑๑. นำ Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
 ๑๒. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการ
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
 ๑๓. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
 ๑๔. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
 ๑๕. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนำ  Digital Technology
มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
 ๑๖. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

๑๓



๑๔

 ๑๗. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม
บริหารจัดการศึกษา
 ๑๘. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นำไปสูการกระจายอำนาจ ๔
ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
 ๑๙. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียน  สถานศึกษา  ศูนยเครือขาย
อยางเหมาะสม
 ๒๐. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนำ  Digital Technology
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นำไปสูการนำเทคโนโลยี  Big Data
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ
และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจำเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป



๑๕

๓.๑ วิธีดำเนินงาน
 การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒  ไดนำวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทหนาที่ ที่สอดคลองกับนโยบาย เปาประสงค
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษามุงเนนผลผลิตคือ ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาสมรรถภาพ และเด็กดอยโอกาส ไดรับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยการประสานงาน สนับสนุน สงเสริม กำกับติดตาม เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย ของ
การจัดการศึกษาใหเปนตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด ที่ไดรับ
การวิเคราะห  และสังเคราะห  จากบุคลากรทางการบริหารและผูเกี่ยวของของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งสรุปวิธีการดำเนินงานนโยบาย นำสูการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 ๑. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  และแตงตั้งคณะทำงาน วิเคราะห สังเคราะห
ผลการดำเนินงาน สรุป ประมวลผล ปญหา อุปสรรคในการทำงานนำมาเปนฐานขอมูลในการ
ปฏิบัติงาน
 ๒. ศึกษาวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัด ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมากำหนดเปนแนวทางเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร
และตัวชี้วัด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
 ๓. แจงนโยบาย มอบหมายงานเชิงกลยุทธวัตถุประสงค และเปาหมาย ตอผูรับผิดชอบ
ตามบทบาทหนาที่ การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
 ๔. พิจารณาสนับสนุน สงเสริมบุคลากร และงบประมาณ การดำเนินงานในการจัดการ
ศึกษา
 ๕. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อทราบผลผลิตเปาหมาย  และ
เปนขอมูลในการบริหารจัดการ
 ๖. วิเคราะหขอมูลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
 ๗. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำรายงานผล
 ๘. ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบ 
 ๙. ปรับปรุง พัฒนา การจัดการศึกษา

บทที่ ๓
วิธีดำเนินงานและผลการดำเนินงาน



๑๖

๓.๒ ผลการดำเนินงาน
 ๓.๒.๑ ผลการดำเนินงาน  ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดตามแผนปฎิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ดำเนินการตาม
นโยบายและจุดเนน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยเนนการบริหาร
แบบมีสวนรวม จากทุกภาคสวน ใหบรรลุตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ ภายใตโครงการ/กิจกรรม และปรากฏผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนการ
ประเมินระดับคุณภาพและประเมินผลการดำเนินงานเทียบคาเปาหมายดังนี้



๑๗

สรุปโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒



๑๘



๑๙



๒๐

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒



๒๑



๒๒



๒๓



๒๔



๒๕



๒๖



๒๗



๒๘



๒๙



๓๐



๓๑



๓๒

๓.๒.๓ สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการ
ตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตร ๔๔)

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



๓๓

๓.๒.๔ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ITA) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒
 ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน  (Integrity  and  Transparency
Assessment Online: ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน (Integrity
and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยมีตัวชี้วัด ในการประเมินทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด ประกอบดวย 
 ๑) การปฏิบัติหนาที่
 ๒) การใชงบประมาณ
 ๓) การใชอำนาจ
 ๔) การใชทรัพยสินของราชการ
 ๕) การแกไขปญหาการทุจริต
 ๖) คุณภาพการดำเนินงาน
 ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 ๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน
 ๙) การเปดเผยขอมูล  และ  ๑๐) การปองกันการทุจริต



๓๔

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จำแนกเปน ๓ เครื่องมือ
 ๑) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ตอบแบบสอบถามโดยบุคลากร
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ๒) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) ประเมินการรับรูเกี่ยวกับการ
บริหารงาน และการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน โดยผูมีสวนไดเสียภายนอก
 ๓) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เปนการประเมิน โดยเผยแพรขอมูล
ที่เปนปจจุบัน บนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆ ตอสาธารณชน
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ITA) ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีผลการประเมินระดับ B (Good) คะแนนคิดเปนรอยละ
๘๓.๕๘ อันดับที่ ๑๕๔ จาก ๒๒๕ เขต จำแนกตามแหลงขอมูลการประเมิน จากการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) คะแนนรอยละ ๒๕.๒๓ การรับรูของผูม่ีสวนไดเสียภายนอก (EIT)
รอยละ ๒๓.๘๐ และการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) รอยละ ๓๔.๕๕



๓๕

 ๓.๒.๕ ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 ผลจากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยว

ของทุกภาคสวน ในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานตามกลยุทธ จุดเนน สงผลใหการดำเนินงาน

บรรลุเปาประสงคและเปาหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต ๒ มีผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร ท่ีประสบความสำเร็จจน

ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ ในระดับภาค และระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและหนวยงานอื่น ดังนี้

 ๓.๒.๕.๑ รางวัลชนะเลิศผลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘  

 จากการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี

ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปการศึกษา ๒๕๖๑  ณ จังหวัดตรัง ระหวาง วันที่ ๘-๑๐ มกราคม

พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีนักเรียนจาก

โรงเรียนในสังกัดไดรับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้



๓๖

 ผลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ (ภาคใต) ปการศึกษา ๒๕๖๑ รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒



๓๗

               ๓.๒.๕.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเดน
                           ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒, มีผลการดำเนิน
งานเปนแบบอยางที่ดีใหกับหนวยงานอื่นๆ บุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือ ไดรับรางวัลและ
การยกยอง เชิดชูเกียรติ เปนบุคคลที่สมควรไดรับการยอมรับและเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคล
และลูกเสืออื่นๆ ในการปฏิบัติตนอยูในสังคม ไดรับรางวัลสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่จัด
กิจกรรมลูกเสือดีเดน ตอเนื่อง ๙ ป เกิดประโยชนกับหนวยงาน นักเรียน และผูเกี่ยวของ ดังนี้ 
 ประโยชนที่เกิดกับหนวยงาน
 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ไดสรางขวัญกำลังใจใหบุคลากรทางการลูกเสือ
โดยการมอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ,  สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ประกอบดวยกิจกรรมวันสำคัญ, กิจกรรมสัมมนาครู,ฝกอบรม, สรางขวัญกำลังใจใหกับครอบครัว
บุคลากรทางการลูกเสือ  เชน  นำพวงหรีดเคารพศพและรวมบำเพ็ญกุศลศพ ฯลฯ  ทำใหเกิด
ความรวมมือกันอยางเขมแข็ง ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง มีการบริจาคเงินและทรัพยสิน
เพื่อพัฒนาคายลูกเสือสำโรง ใหเปนสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมอยูคายพักแรม, ฝกอบรม สงผล
ใหมีแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพเพ่ือประโยชนของชุมชน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ไดรับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเดน
ตอเนื่อง ๙ ป ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ไดรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากการนำเสนอผลงานกิจกรรมลูกเสือดีเดน 
 ประโยชนที่เกิดกับลูกเสือ เนตรนารี
 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ไดจัดกิจกรรมพัฒนา
ลูกเสือ - เนตรนารี, บุคลากรทางการลูกเสือ มาโดยตลอด ทุกกิจกรรมไดรับความรวมมือจาก
ผูบริหารโรงเรียน จากทุกภาคสวน เปนอยางดียิ่ง ทำใหมีศักยภาพในการสงเสริม สนับสนุน
จัดกิจกรรมที่สรางเสริมเยาวชนใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเปนคนดี  มีพลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง รูแพ รูชนะ รูอภัย มีความเสียสละ อดทน มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงคท่ีดีตอเยาวชน ซ่ึงจะเปนกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ เชน กรณีท่ีเด็กหญิงจารุวรรณ
ศรีสุขใส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบานควนประชาสรรค ไดชวยเหลือชาวตางชาติ
๒ คน ท่ีเกิดอุบัติเหตุขับรถตกไหลทางเน่ืองจากเกิดอุทกภัยในเสนทางสัญจร พ้ืนท่ีอำเภอทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และไดรับพระราชทานเหรียญสรรเสริญ
ลูกเสือ ชั้นที่ ๒



๓๘

ประโยชนที่เกิดกับบุคลากรทางการลูกเสือ  
 บุคลากรทางการลูกเสือ โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู ความสามารถใน
การตอยอดพัฒนาใหกับลูกเสือ-เนตรนารี เด็กที่ไดรวมกิจกรรม ไดเกิดทักษะชีวิต สามารถนำ
ไปใชในการดำรงชีวิตประจำวันและอยูรวมกับสังคมอยางปกติสุข  บุคลากรทางการลูกเสือ
ท่ีเขารับการฝกอบรม หรือรวมกิจกรรม บุคลากรไดนำความรูไปพัฒนาใหเกิดกับตัวเด็ก พัฒนา
ตนเอง จนไดรับรางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี, รางวัลโรงเรียนตนแบบของ สพฐ. รางวัลผูบังคับบัญชา
ลูกเสือดีเดน ประจำป ๒๕๖๑, ไดรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ช้ันท่ี ๒ คือ นายนพดล
นวลดำ ครูโรงเรียนสังวาลยวิท ๗  

ประโยชนที่เกิดกับชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ 
       กระบวนกิจกรรมลูกเสือ ซ่ึงเปนการดำเนินกิจกรรมจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพเด็กไทย
ใหเปน คนดีของสังคม และจะเปนกำลังอันสำคัญของชุมชน รูสำนึกในการสรางประโยชนตอ
ชุมชนและประเทศชาติ เชน การบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม อันไดแก การรณรงคตานยาเสพติด,
การปลูกตนไมทำความสะอาดคู คลอง, สวนสาธารณะชุมชนหรือ วัด ฯลฯ และดำรงชีวิตในสังคม
อยางสงบสุข มีความรักความสามัคคี ในหมูคณะ มีจิตเมตตาชวยเหลือเพ่ือนมนุษยใหรอดพนจาก
อุทกภัย กรณีที่เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสุขใส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบานควน
ประชาสรรค ไดชวยเหลือชาวตางชาติ ๒ คน ท่ีเกิดอุบัติเหตุขับรถตกไหลทางเน่ืองจากเกิดอุทกภัย
ในเสนทางสัญจร พื้นที่อำเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
     ๓.๒.๕.๓ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
 ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน
 ๑) โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีความพรอมของระบบไฟฟา
มีระบบไฟฟา เพียงพอในการใชงานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สำหรับระยะเวลา
การออกอากาศของโรงเรียน ตนทางครบทุกโรง           
 ๒) โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีความพรอมดานอุปกรณ
รับสัญญาณ  การศึกษาทางไกล  มีอุปกรณการรับสัญญาณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) แบบใหมใชงานไดครบ ทุกชั้นเรียน          
 ๓) โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  มีความพรอมดานระบบ
อินเทอรเน็ตที่รองรับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  มีระบบอินเตอรเน็ตและมีความ
เสถียร ทุกโรง



๓๙

 ๔) โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีความพรอมของเครื่องรับ
โทรทัศนที่ สามารถใชงานไดอยางสมบูรณ คมชัดทั้งภาพและเสียง ครบทุกหองเรียน ทุกโรง
    ๕) โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีความพรอมดานบุคลากร
ดานเทคนิคเกี่ยวกับการ ติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับ
ผิดชอบระบบ การจัดการศึกษาทางไกล ผานดาวเทียม (DLTV) และสามารถติดตั้ง/ซอมบำรุง
รักษาระบบได  

 ๓.๒.๕.๔ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโดยใชรูปแบบภาคีเครือขาย
ความรวมมือ
 ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน
 ความสำเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ เปนโรงเรียนที่ใหโอกาสทางการ
ศึกษาที่เทาเทียมกันอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเขมแข็งทั้งดานวิชาการ สมรรถนะ
สำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงคกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความพรอมดานกายภาพ ส่ิงอำนวยความสะดวก
วัสดุครุภัณฑ สะอาด รมรื่น ปลอดภัยเปนโรงเรียนที่เนนการพัฒนาพื้นฐานดานอาชีพ และเปน
“โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความรวมมือกับทองถิ่นและบริการโรงเรียนเครือขายและชุมชนอยาง
เขมแข็ง ซึ่งภาพความสำเร็จของโรงเรียนดานตางๆ ดังนี้
 ๑. นักเรียนเขาถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเปนธรรม
มีสติปญญา (Intelligence Quotient) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ
(Emotional Quotient)  ทัศนคติที่ดี (Attitude)  พัฒนาการดานรางกายสมวัย (Physical)
ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ และปฏิบัติตามคานิยม ๑๒ ประการ เพื่อปลูกฝงความเปน
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient) มีทักษะดานเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห มี
ทักษะดานภาษา ๔ ภาษา มีสมรรถนะที่สำคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะอาชีพ
มุงสูการมีงานทำ 
 ๒. ครู มีความพรอมในทุกดาน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีความคิดสรางสรรคนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียน
การสอน มีจรรยาบรรณ มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ มีการใชวัสดุ ส่ืออุปกรณ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย สงเสริมความ
กระตือรือรนใฝเรียนรูของผูเรียน มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ เอาใจใสดูแลชวยเหลือผูเรียน มีการ
พัฒนาตนเองแบบชุมชนแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ(Professional Learning Community:
PLC) อยางตอเนื่อง



๔๐

 ๓. ผูบริหาร มีความพรอมในทุกดาน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีภาวะผูนำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีสวน
รวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตอคุณภาพผูเรียน
 ๔. โรงเรียน มีโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ ส่ิงอำนวยความสะดวก มีคุณภาพดาน
สภาพแวดลอม แหลงเรียนรู มีบรรยากาศอบอุน ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรู  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู  สามารถใหบริการ
การศึกษาแกนักเรียนและชุมชน  มีความโดดเดนในการเปนโรงเรียนหลักที่สามารถในการให
บริการโรงเรียนในบริเวณใกลเคียง มีความเขมแข็งทางวิชาการและมีความพรอมในการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ จากการมีสวน
รวม ทั้งรวมคิด รวมทำ รวมพัฒนา รวมสนับสนุนจากทุกภาคสวน
 ๕. การมีสวนรวมในการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งเอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ
และโรงเรียน ใหการยอมรับ เชื่อถือตอคุณภาพของโรงเรียน ครู และผูบริหาร และมีสวนรวมใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ใหความสนใจตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีความตองการใหบุตรหลานเขารับการศึกษาและใหความรวมมือในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเปนเจาของโรงเรียน

 ๓.๒.๕.๕ การพัฒนารูปแบบการนิเทศ เสริมสรางสมรรถนะในการจัดทำหนังสือเสริม
ประสบการณพัฒนาทักษะการอาน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔
ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒”
ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน
 ๑) มีรูปแบบการนิเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักการทฤษฎีการนิเทศ เปน
ระบบท่ีตอเน่ืองสัมพันธกัน และมีจุดเดนคือ มีชองทางการนิเทศท่ีหลากหลายสอดคลองกับสภาพ
ของครูรายบุคคล
  ๒) มีรูปแบบการนิเทศเสริมสรางสมรรถนะในการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ
พัฒนาทักษะการอาน การเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ ของครูในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
 ๓) ศึกษานิเทศก สามารถนำรูปแบบที่ไดไปใชในการพัฒนาสมรรถนะครูในดานอื่นๆ
ไดแก การพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
การพัฒนาครูในการสรางสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การพัฒนาครูในการจัด
การเรียนรูสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
 ๔) เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความตองการของครูผูรับการนิเทศ



๔๑

 ๓.๒.๕.๖ รางวัลครูผูสอนดีเดน ประจำป ๒๕๖๒ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูผูสอนดีเดนใหเปนแบบอยางแกครูทั่วไป สงเสริมและกระตุนใหเกิด
การสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน สรางขวัญกำลัง
ใจในการปฏิบัติงานแกครูผูสอน
  - นายวิรัตน  ปุยกระโทก  ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  ครูผูสอนดีเดนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๓.๒.๕.๗ รางวัล“คุรุสดุดี” ประจำป ๒๕๖๒ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีผูไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี” ประจำป พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๕ คน ดังนี้
  ๑) นางบำเพ็ญ  หนูกลับ  ศึกษานิเทศก สพป.นศ.๒
  ๒) นายขจรศักดิ์  เขียวนอย   ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังเตา
  ๓) นายณรงคศักดิ์  กำเนิดทอง  ครูโรงเรียนวัดกะเปยด
  ๔) นางพวงรัชต  เพชรา   ครูโรงเรียนบานวังเตา
  ๕) นางอรอุษา  สุวรรณทอง   ครูโรงเรียนบานหนาเขา
 ๓.๒.๕.๘ รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำป ๒๕๖๒  จากสำนักงาน สกสค. เปน
บุคลากรทางการศึกษา ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา ผูมีคุณูปการและหนวยงานเพ่ือยกยองเชิดชู
เกียรติเปนแบบอยางที่ดี  ในดานสวัสดิการและสวัสดิภาพ  จนเปนที่ประจักษตอสาธารณชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีผูไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ระดับประเทศ จำนวน ๒ คน ดังนี้
  ๑) วาที่รอยโทสุเวศ  กลับศรี  รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒
  ๒) นางบำเพ็ญ  หนูกลับ  ศึกษานิเทศก สพป.นศ.๒
 ๓.๒.๕.๙ รางวัล “ครูดีนครศรีธรรมราช” ประจำป พ.ศ.๒๕๖๒ จากสำนักงานศึกษา
ธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - นายณรงคศักดิ์  กำเนิดทอง ครูโรงเรียนวัดกะเปยด 
 ๓.๒.๕.๑๐ รางวัล IQA AWARD ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประจำป ๒๕๖๒
  - โรงเรียนบานนาตาแยม อ.ทุงสง เปนสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับยอดเย่ียม ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็ก



๔๒

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม จากผูมีสวนเกี่ยว
ของทุกฝาย และไดสรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังนี้

นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ปญหา อุปสรรค
 ๑) บุคลากรสวนหนึ่งขาดเขาใจและขาดความตระหนักในการเรียนรู  แผนการจัดการ
เรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา
 ๒) สถานศึกษาสวนใหญขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะอยางยิ่งขาดครูผูสอนวิชาเอก
ซึ่งมีความรูความสามารถความถนัดเฉพาะทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในแตละกิจกรรม
อาทิ กิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
 ๓) สถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
ขอเสนอแนะ
 ๑) จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พัฒนาครูโดยใช
โรงเรียนเปนฐานใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  เนนการพัฒนาครูใน
ดานการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวิจัย การวัดและประเมินผล
 ๒) จัดสรรอัตราบุคลากรใหพอเพียง  โดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูสอนวิชาเอกซึ่งมีความรู
ความสามารถความถนัดเฉพาะทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในแตละกิจกรรม อาทิ กิจกรรม
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
 ๓) จัดสรรงบประมาณ เพ่ือดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและพัฒนาผูเรียน รวมท้ังสนับ
สนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนรูตางๆ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ปญหา อุปสรรค
 ๑) ครูและบุคลากร ขาดทักษะในการพัฒนางานอาชีพตามความสนใจของผูเรียน ท่ีหลากหลาย
 ๒) สถานศึกษาขาดแคลนอุปกรณและงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติงานอาชีพ
ที่สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
 ๓) ในสวนของโครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การ
จัดอบรมแตละคร้ังมีเวลาไมเพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณนอย ทำใหตองรวบรัดเวลา และอาจ
ทำใหครูที่เขารับอบรม ไมสามารถเขาใจเนื้อหาไดทั้งหมด

บทที่ ๔ 
สรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ



๔๓

 ๔) การแกปญหาการอาน การเขียน ไมบรรลุเปาหมาย เนื่องจากครูผูสอนสวนหนึ่ง
ไมไดจบสาขา/วิชาเอกโดยตรง และนักเรียนสวนหนึ่งขาดความพรอม
 ๕) สำหรับการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดของโรงเรียน  ปญหา
สวนหนึ่งคือครูบรรณารักษไมไดจบสาขา/วิชาเอกบรรณารักษโดยตรง
 ๖) การวัดผลและประเมินผลของครู สวนหน่ึงขาดการสงเสริมในเร่ืองกระบวนการคิด
 ๗) ดานผูเรียน นักเรียนมีปญหาดานการอาน การเขียน และนักเรียนไมเห็นความสำคัญ
ของการเรียน การวัดผลประเมินผล และการทดสอบระดับชาติ
 ๘) ขาดแคลนครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ ครูสวนหน่ึงขาดทักษะในดานการสอนออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 
 ๙) ปญหาสวนหน่ึงในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ คือ ครูไมครบช้ัน และครูมีภาระงานอ่ืน
นอกเหนือจากงานสอนคอนขางมาก โดยเฉพาะงานรายงานขอมูลหรือการจัดทำขอมูลเพื่อราย
งานหลายหนวยงาน ทำใหจัดการเรียนการสอนไดไมเต็มที่
 ๑๐) ครูผูสอนขาดประสบการณ การจัดการเรียนการสอนตามแนว STEM Education
และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบไมไดรับการพัฒนา จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี(สสวท.)โดยตรง
 ๑๑) การจัดทำ ID Plan และ Portfolio ยังไมเปนที่แพรหลายสำหรับโรงเรียนที่จัด
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนและผูเรียนยังไมเห็นถึงความจำเปนใน
การใช  ID Plan และ  Portfolio ประกอบการเรียนรู
 ๑๒) ในสวนของโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ปญหาท่ีสำคัญคือผูปกครองขาดความ
รูดานโภชนาการและขาดความพรอมในดานเศรษฐกิจ  ทำใหไมไดเอาใจใสสุขภาพนักเรียน
ขอเสนอแนะ
 ๑) ควรจัดอบรม ใหครูมีทักษะในการสอนวิชาชีพพื้นฐานใหกับผูเรียน
 ๒) ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม เพื่อฝกทักษะใหกับผูเรียน
 ๓) สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรใหเพียงพอ โดยพิจารณาจากภาระงานท่ีชัดเจน 
จัดใหมีจำนวนครูเพียงพอ ตามเกณฑที่กำหนด และมีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
 ๔) คืนครูใหกับนักเรียน โดยลดภาระงานอ่ืนท่ีไมจำเปนนอกเหนือจากงานสอน และ
จัดใหมีบุคลากรสนับสนุนใหเพียงพอ 
 ๕) การจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู  เพ่ือใหครูท่ีสอนเกงไดเผยแพร ผลงาน และสราง
แรงจูงใจแกครูคนอื่นๆ ที่สนใจ
 ๖) สงเสริมพัฒนาการอาน การเขียน การอานจับใจความ การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห



๔๔

 ๗) ควรจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนทุกโรงโดยตรงเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ อยาง

สรางสรรค หลากหลาย เชน เพ่ือจัดซ้ือหนังสือดีสำหรับนักเรียนเพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอานตาม

ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

 ๘) เนนใหครูผูสอนใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน และจัด

กิจกรรมระดับสถานศึกษาท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เชน กิจกรรม

หนาเสาธงตอนเชา จัด English Zone 

 ๙) หนวยงานทุกระดับควรมีการบูรณาการขอมูล เพ่ือไมใหการรายงานมีความซ้ำซอน 

เปนภาระของครูผูสอน ครูจะไดใชเวลากับการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่

 ๑๐) สนับสนุนงบประมาณใหเขตพื้นที่พัฒนาครู ในการจัดการเรียนการสอนตามแนว 

STEM Education และ สสวท.ควรพัฒนาศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบดวย เพื่อใหรับทราบแนว        

ดำเนินการ และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ

 ๑๑) ใหความรูและสรางความตระหนัก ในการจัดทำ ID Plan และ Portfolio ของ

นักเรียนเพื่อการศึกษาตอ และการพัฒนาทักษะอาชีพ

 ๑๒) สรางความรู ความเขาใจ แกผูปกครองนักเรียนในดานการดูแลสุขภาพอนามัย

ของนักเรียน และวิธีการจัดอาหารใหเหมาะสมตามหลักโภชนาการ เพื่อการเสริมสรางสุขภาพ

ที่สมบูรณแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นโยบายที่ ๓ : พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปญหา อุปสรรค

 ๑) งบประมาณจำกัด ไมสามารถพัฒนาบุคลากรใหคลอบคลุมทุกเปาหมาย

 ๒) ผูบริหารสถานศึกษาสวนหน่ึง ไมสงเสริมใหครูเขารับการพัฒนา เน่ืองจากตองการ

ใหครูสอนนักเรียน

 ๓) ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังจากตนสังกัด ในเร่ืองการพัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศึกษา

 ๔) การตรวจ ติดตาม เก็บขอมูลตางๆ มีมากเกินไป ทำใหกระทบกับการจัดการเรียน

การสอน เนื่องจากครูรับภาระงานมากหลากหลาย นอกเหนือจากงานสอน จึงไมไดสอนนักเรียน

เต็มที่ 



๔๕

ขอเสนอแนะ

 ๑) จัดงบประมาณใหเพียงพอกับการพัฒนาครู 

 ๒) คืนครูใหกับนักเรียน โดยลดภาระงานอื่นที่ไมจำเปนนอกเหนือจากงานสอน และ

จัดใหมีบุคลากรสนับสนุนใหเพียงพอ

 ๓) ตนสังกัดควรใหความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และให

เหมาะสมกับความตองการจำเปน

 ๔) ควรยกเลิกกิจกรรมการตรวจเย่ียมโรงเรียนท่ีไมจำเปน หรือบูรณาการตามภารกิจ

เนื่องจากการตรวจเยี่ยม ติดตามงานแตละครั้ง ครูตองเตรียมรับการตรวจติดตาม ซึ่งใชเวลา

หลายวัน ทำใหไมมีเวลาสอนนักเรียนไดเต็มที่

นโยบายท่ี ๔ สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ปญหา อุปสรรค

 ๑) การสำมะโนประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับ (เด็กเกิด ป พ.ศ.๒๕๕๒) ประชากร

วัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น สถานศึกษาบางแหงหางไกลจาก

ที่วาการอำเภอ ทำใหเสียเวลาเดินทาง เพื่อไปขอคัดลอก ทร.๑๔  

 ๒) หนวยงานระดับอำเภอสวนหน่ึง ขาดความเขาใจและไมอำนวยความสะดวกในการ

คัดลอก ทร.๑๔ 

      ๓) สถานศึกษาบางแหงประสบปญหาในการติดตามเด็กในพื้นที่บริการที่ไปเรียนที่อื่น

เนื่องจากมีขอจำกัดตางๆ เชน การขาดความเขาใจและขาดความตระหนักของครูผูรับผิดชอบ

ผูปกครองไมใหความรวมมือ นักเรียนยายถิ่นฐานตามผูปกครอง

 ๔) ระบบฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคล ขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน

 ๕) สวนหนึ่งของปญหาการออกกลางคัน คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  นักเรียน

ขาดแรงจูงใจในการเรียนใหสำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด

ขอเสนอแนะ

 ๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรทำขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทย

ในการใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา เขาไปสืบคนขอมูลประชากรวัยเรียน

(ทร.๑๔) ไดเองโดยไมตองขอคัดลอกจากที่วาการอำเภอ



๔๖

 ๒) ควรจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา  เพื่อใชในการติดตามนักเรียน  ในกรณี

นักเรียนไปเรียนที่อื่น หรือมีแนวโนมออกกลางคันจากสาเหตุตางๆ

 ๓) ควรสรางความรูความเขาใจในภารกิจงานที่ตองดำเนินการของสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการรายงานขอมูล เพื่อใหสถานศึกษารายงานขอมูลนักเรียนได

ถูกตอง ทันเวลา 

 ๔) รัฐควรบังคับใชกฎหมาย  วาดวยการศึกษาภาคบังคับ  ใหเกิดผลทางปฎิบัติอยาง

เปนรูปธรรม

นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ปญหา อุปสรรค

 ๑. ความลาชาของเคร่ืองมือติดตาม  การดำเนินงาน  ในการติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตนสังกัด

แจงเครื่องมือติดตามและแนวทางประเมินผล มายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาชา ทำให

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป อาจจะไมสอดคลองกับหลักเกณฑตามมาตรฐานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 ๒. ปญหาในบริหารจัดโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ เชน

  ๑) ขอจำกัดในการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก  เนื่องจาก

การจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียน  มีขนาดโรงเรียนเปนหลักเกณฑสวนหนึ่งในการจัดสรร

เนื่องจากมีการคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ดังนั้นจึงทำใหโรงเรียนขนาดเล็ก

ไดรับจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ  ครุภัณฑ สิ่งกอสราง จำนวนนอย

  ๒) ปญหาครูไมครบชั้น ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหา

ครูไมครบชั้น ครูสอนไมตรงตามวิชาเอก

    ๓) ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ไมเอ้ือตอการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

 ๓. ในสวนของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรที่

มีทักษะดานการบริหารจัดการขอมูล

 ๔. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบงานขอมูล ทำใหขาดความรู ความชำนาญ



๔๗

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรแจงหลักเกณฑและรายละเอียด
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในชวงตนป
งบประมาณเพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติราชการสอดคลองกับมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๒. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  ๑) ปรับปรุงหลักเกณฑท่ีใชในการจัดสรรดานบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก
  ๒) นโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกระดับ
ควรมีความชัดเจนตอเนื่องสอดคลองกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
    ๓) ควรสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาตนเองใหเขมแข็งมากข้ึน เชน
สนับสนุนปจจัยตางๆ ทั้งงบประมาณ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาใหชัดเจนและตอเน่ือง รวมท้ังจัดหาทุนการศึกษา สนับสนุนส่ือ การเรียนการสอน เปนตน
     ๔) ควรจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษา  อัตราครูผูสอนสำหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่
  ๕) โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงกวาระดับประเทศ เห็น
ควรใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยตนเอง
     ๖) เน่ืองจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ผูปกครองนักเรียนไมมีความ
พรอมที่จะใหบุตรหลาน  ไปเรียนในโรงเรียนที่อยูไกลบาน เห็นควรสนับสนุนดานตางๆ ใหกับ
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท หางไกล ไดบริหารจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง
     ๗) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายใหเอ้ือตอการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ใหครอบคลุมงานทั้ง ๔ ดาน
  ๘. ในสวนของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ควรจัดสรรอัตรากำลัง
หรือจางบุคลากรที่มีทักษะดานการบริหารจัดการขอมูลโดยเฉพาะ
  ๙. ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหผูที่รับผิดชอบ
งานขอมูลปฏิบัติงานไดถูกตอง



๔๘

ภาคผนวก
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๕๙

                  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒
                                                 ที่  ๓๑๔/๒๕๖๒
      เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน
      ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
                                             ………………………………………………..

 ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สูการปฏิบัติตามนโยบาย ๖ นโยบาย  โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  แผนปฏิรูปประเทศดานการ
ศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)  แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และมุงสู Thailand ๔.๐ เพื่อการนำนโยบายทุกระดับไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
สามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
 เพ่ือใหการบริหารงบประมาณและผลการดำเนินงานของปงบประมาณท่ีผานมา เปนไปตามวัตถุประสงค
และสอดรับกับตัวช้ีวัด เช่ือมโยงกับนโยบายทุกระดับ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต ๒  จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒ ประกอบดวย
 ๑. คณะกรรมการฝายอำนวยการ
  มีหนาท่ีอำนวยความสะดวก ใหคำปรึกษาแนะนำปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ
ประกอบดวย
  ๑. วาที่ร.ท.สุเวศ  กลับศรี   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒  ประธานกรรมกา 
  ๒. นายสุวิทย  ใจหาว         รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ รองประธานกรรมการ
  ๓. นายมังกรแกว  ดรุณศิลป   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต  ๒   รองประธานกรรมการ
  ๔. นางประชุมพร  ไศลแกว  ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ
           ๕. นายพินิจ  ขุนนุย    ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ
           ๖. นายวิจัย  ไกรสิทธิ์     ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตาม ฯ  กรรมการ
         ๗. นายโกศล  มณีชัย   ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   กรรมการ
  ๘. นางสุธิณี  ทรงอาวุธ   ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน    กรรมการ
  ๙. นางนัทธภัทร  พิถยพิโลน  ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาฯ   กรรมการ
  ๑๐. นางสาวสุฎารัตน เกษา  ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ             กรรมการ
  ๑๑. นายพิชัย  อิ่มดวง   ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครู ฯ   กรรมการ
  ๑๒. นายอธิคม นาคฤทธิ์  ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี      กรรมการ
  ๑๓. นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ   ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ



๖๐

  ๑๔. นางสิริพร  บัวจันทร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ

  ๑๕. นางสาวสุฑา  แดงขาว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ

 ๒. คณะกรรมการฝายดำเนินงาน มีหนาท่ีสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ตามแผนงานโครงการ และงบประมาณ

ที่สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธของหนวยงานตนสังกัด และบริบทของพื้นที่ ประกอบดวย     

  ๑. วาที่ร.ท.สุเวศ  กลับศรี      รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ประธานกรรมการ

  ๒. นายสุวิทย  ใจหาว   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒   รองประธานกรรมการ

  ๓. นายมังกรแกว  ดรุณศิลป  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒  รองประธานกรรมการ

  ๔. นางประชุมพร  ไศลแกว    ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล  กรรมการ

           ๕. นายพินิจ  ขุนนุย             ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ

           ๖. นายวิจัย  ไกรสิทธิ์   ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามฯ    กรรมการ

  ๗. นายโกศล  มณีชัย    ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กรรมการ

  ๘. นางสุธิณี  ทรงอาวุธ       ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการหนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ

  ๙. นางนัทธภัทร  พิถยพิโลน   ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาฯ  กรรมการ

  ๑๐. นางสาวสุฎารัตน  เกษา ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ     กรรมการ

  ๑๑. นายพิชัย  อิ่มดวง   ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูฯ  กรรมการ

  ๑๒. นายอธิคมฉ  นาคฤทธิ์  ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี  กรรมการ

  ๑๓. นายรัตนธนชัช  เลื่อนแกว ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาตาแยม   กรรมการ

  ๑๔. นายอนันต  มีแกว           ผูอำนวยการโรงเรียนองคการสวนยาง ๒    กรรมการ

  ๑๕. นางอรชร  ดำประสงค ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาเส             กรรมการ

  ๑๖. นายสมหมาย  สุดถนอม ผูอำนวยการโรงเรียนสังวาลยวิท ๗          กรรมการ

  ๑๗. นายวันชัย  วงศศิลป    ผูอำนวยการโรงเรียนวัดจันดี                       กรรมการ

  ๑๘. นายเอกชัย  สงทวี      ผูอำนวยการโรงเรียนบานไสยูงปก                   กรรมการ

  ๑๙. นายอำนวย  ดำประสงค  ผูอำนวยการโรงเรียนบานเกาะขวัญ              กรรมการ

  ๒๐. นายเสรี  ริยาพันธ       ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโบราณาราม  กรรมการ

  ๒๑. นางจำเริญสุข  ภูดอก    นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

  ๒๒. นางวิภาวี  ดวงฉีด      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ             กรรมการ

  ๒๓. นางสาวทิพวรรณ  เมืองเสน นักประชาสัมพันธชำนาญการ             กรรมการ

  ๒๔. นางเสาวณี   แกวมรกต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   กรรมการ

  ๒๕. นางทัศนันท  รักษกำเนิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ

  ๒๖. นางพรทิพย  รัตนบุรี    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ    กรรมการ

๒



๖๑

  ๒๗. นางสาวธนวรรณษ  ลีเผาพันธุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการ

  ๒๘. นางกชมล  วิชัยดิษฐ        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ    กรรมการ

  ๒๙. นางจิราพร เรือนสูง         นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

  ๓๐. นายถาวร  ปลอดชูแกว     ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

  ๓๑. นางอรอนงค  พรหมวิหาร ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ    กรรมการ

  ๓๒. นางปยกมล  พูลเสน    ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ   กรรมการ

  ๓๓. นางสาวปรีดา  จำนงจิต ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  กรรมการ

  ๓๔. นางทัสนี  งามประดิษฐ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ

  ๓๕. นายปริวัติ  รัตนบุรี     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ  

  ๓๖. นางสุภัสสรณ  ธนโชคพัธนันท เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน             กรรมการ

  ๓๗. นายอภิสิทธิ์  นิระโส  เจาหนาที่ไอซีที         กรรมการ

   ๓๘. นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ  ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ

  ๓๙. นางสิริพร  บัวจันทร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ

  ๔๐. นางสาวสุฑา  แดงขาว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ

  ๔๑. นางปรีดา  พิพัฒนผล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ 

 ๓.  คณะกรรมการฝายการเงิน

 มีหนาท่ีเบิกจายงบประมาณ ตลอดถึงจัดซ้ือ จัดหาวัสดุอุปกรณ ประกอบการประชุม และตรวจเอกสาร

หลักฐานการเงิน ประกอบดวย

  ๑. นายมังกรแกว  ดรุณศิลป รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ประธานกรรมการ

  ๒. นายโกศล  มณีชัย      ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย รองประธานกรรมการ

  ๓. นางสาวนัสชนก  จินดาวงศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ      กรรมการ                

  ๔. นางจิราพร  เรือนสูง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

  ๕. นางวาสนา  อนุรักษ  เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน          กรรมการและผช.เลขานุการ

 ๔. คณะกรรมการฝายประสานงานและรับรายงานตัว  

 มีหนาที่ประสานงานและรับรายงานตัว ผูเขารวมประชุมตามโครงการ ฯ ประกอบดวย

  ๑. นางสาวสุฑา  แดงขาว       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

  ๒. นางสุภัสสรณ ธนโชคพัธนันท  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

  ๓. นางปรีดา  พิพัฒนผล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

๓
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 ๕. คณะกรรมการฝายจัดทำเอกสาร

  มีหนาที่จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ใหสำเร็จลุลวง ทันตามกำหนดเวลา ประกอบดวย

  ๑. นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน      ประธานกรรมการ

  ๒. นางปรีดา พิพัฒนผล        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการ 

  ๓. นายปริวัติ  รัตนบุรี          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ

  ๔. นางสุภัสสรณ  ธนโชคพัธนันท  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน              กรรมการ

   ๕. นายอภิสิทธิ์  นิระโส         เจาหนาที่ไอซีที                                       กรรมการ

  ๖. นางสิริพร  บัวจันทร     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

  ๗. นางสาวสุฑา แดงขาว       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ  

  ขอใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

บังเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการตอไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

                               สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒

                                    วาที่รอยโท

                                                 ( สุเวศ  กลับศรี)

                  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

               ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

๔
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