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คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเ พ่ือสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้ได้ทราบถึงการดำเนินงานที่ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือ ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนิน
โครงการ ตลอดจนให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูล ทำให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
สภาพทั่วไป 
     1. สถานที่ตั้ง  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  ตั้งอยู่ที่ เลขที่  101                        
ถนนชัยชุมพล  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 โทรศัพท์ 0-7541-1670   
โทรสาร 0-7542-0426 http://www.nst2.obec.go.th 
      2.  เขตพื้นที่บริการ 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  มีเขตพ้ืนที่บริการในการ              
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 8 อำเภอ ได้แก่ 
 

อำเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ตำบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบต. 

เมือง ตำบล 
ทุ่งสง 802.97 13 124 1 4 8 
ทุ่งใหญ่ 603.29   7 63 - 2 6 
ฉวาง 528.20 10 84 - 4 8 
นาบอน  192.89   3 34 - 1 3 
บางขัน 601.70   4 60 - - 4 
พิปูน 363.80  5 43 - 4 2 
ช้างกลาง 232.50  3 36 - 2 1 
ถ้ำพรรณรา 169.10  3 29 - - 3 

รวม 3,494.45 48   473 1   17    35 
ข้อมูล   ปี 2562   ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช   

      3. ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 

อำเภอ ชาย หญิง รวม 
ทุ่งสง 60,254 57,660 117,914 
ทุ่งใหญ่ 34,691 25,007 69,698 
ฉวาง 26,514 27,996 54,510 
นาบอน 11,971 12,290 24,261 
บางขัน 23,940 23,507 47,447 
พิปูน 8,919 9,209 18,128 
ช้างกลาง 14,603 15,147 29,750 
ถ้ำพรรณรา 9,952 9,686 19,338 

รวม 190,534 190,502 381,036 
ข้อมูล   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม ปี 2562    
 

http://www.nst2.obec.go.th/
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อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
       1.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 มีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
    1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กำหนดใน
มาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    1.3 ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 
    1.4 รับผิดชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
        2. ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนด
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    2.1 จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
    2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานใน
เขต พ้ืนที่ การศึกษา และแจ้ งการจัดสรรงบประมาณ ที่ ได้ รับ ให้ห น่ วยงานดั งกล่ าวข้างต้นทราบ                  
รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวกล่าว  
    2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.4 กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.6 ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.8 ประสาน ส่ งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                   
รวมทัง้บุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
ในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.9 ดำเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.10 ประสานส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
    2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน               
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
            2.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 

 จากการดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมูลสถานศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา 
ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผล
การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 

1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
           1.1  ข้อมูลจำนวนประชากรวัยเรียน  

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5  ปี ปีการศึกษา 2561 - 2563 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2561(คน) ปี 2562(คน) ปี 2563(คน) 
1 ทุ่งสง 4,653 4,448 4,179 
2 ทุ่งใหญ่ 3,046 2,904 2,779 
3 บางขัน 2,324 2,213 2,065 
4 นาบอน   986 982 1,029 
5 ถ้ำพรรณรา   859 845 758 
6 ฉวาง 2,032 1,905 1,733 
7 พิปูน   608 558 526 
8 ช้างกลาง 1,044 991 944 

รวม     15,552     14,846 14,013 

ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2561(คน) ปี 2562(คน) ปี 2563(คน) 
1 ทุ่งสง 8,553 8,620 8,701 
2 ทุ่งใหญ่ 5,982 6,073 6,016 
3 บางขัน 4,554 4,548 4,520 
4 นาบอน 1,899 1,902 1,826 
5 ถ้ำพรรณรา 1,683 1,782 1,685 
6 ฉวาง 3,992 4,050 4,052 
7 พิปูน 1,326 1,343 1,312 
8 ช้างกลาง 2,139 2,196 2,160 

รวม     30,128 30,515 30,272 
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ตารางท่ี 3 จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 12 - 14  ปี ปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2561(คน) ปี 2562(คน) ปี 2563(คน) 
1 ทุ่งสง 4,062 4,232 4,370 
2 ทุ่งใหญ่ 2,703 2,758 2,848 
3 บางขัน 2,111 2,161 2,194 
4 นาบอน   846 876 883 
5 ถ้ำพรรณรา   736 761 819 
6 ฉวาง 1,948 1,900 1,892 
7 พิปูน   616 621 622 
8 ช้างกลาง 1,090 1,072 1,071 

รวม     14,112 14,381 14,699 
ที่มา : กรมการปกครอง พ.ศ.2561 – 2563 

 

       1.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2563   
 

              ระดับ ปี 2561(คน) ปี 2562(คน) ปี 2563(คน) 
อนุบาล 1 1,020 811 867 
อนุบาล 2 2,832 2,678 2,657 
อนุบาล 3 3,465 3,298 3,140 
รวมระดับก่อนประถม 7,317 6,787 6,664 
ประถมศึกษาปีที่ 1 4,362 4,462 4,305 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4,142 4,112 4,366 
ประถมศกึษาปีที่ 3 4,204 4,075 4,135 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4,082 4,186 4,133 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4,195 4,011 4,233 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,869 4,134 3989 
รวมระดับประถมศึกษา    24,818 24,980 25,161 
มัธยมศึกษาปีที่  1 1,370 1,237 1,304 
มัธยมศึกษาปีที่  2 1,209 1,214 1,120 
มัธยมศึกษาปีที่  3 1,132 997 1,066 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,711 3,448 3,490 

รวมทั้งหมด    35,846 35,215 35,315 
ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2561 - 2563   
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ตารางท่ี 5  จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศกึษา 2561 – 2563 จำแนกตามระดับ 
 

ปีการศึกษา ชั้น อ. 1(คน) ชั้น ป.1(คน) ชั้น ม. 1(คน) รวม(คน) 
ปีการศึกษา 2561 1,020 4,362 1,370 6,750 
ปีการศึกษา 2562 811 4,462 1,237 6,510 
ปีการศึกษา 2563 867 4,305 1,304 6,476 

     ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2561 - 2563   
 

2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 

     2.1  ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด  

ตารางท่ี 6  จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 2560 - 2562  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 2 
 

นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2560(คน) 2561(คน) 2562(คน) 
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,944 3,764 4,134 
    - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,835 3,764 4,134 
    - คิดเป็นร้อยละ 97.24 100 100 
นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1,038 1,001 997 
     - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    906 998 924 
     - คิดเป็นร้อยละ    87.28 99.70 92.68 
ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2560 – 2562   

     
            2.2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางที่ 7  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ด้านภาษา 54.26 56.15 49.90 
ด้านคำนวณ 39.26 51.05 49.50 
ด้านเหตุผล 46.42 50.73 - 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 46.65 52.64 49.70 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2   พ.ศ.2560 – 2562  
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   ตารางท่ี 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ภาษาไทย 47.41 58.00 50.88 
คณิตศาสตร์ 36.61 36.72 32.79 
วิทยาศาสตร์ 38.48 40.22 34.73 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 
ภาษาอังกฤษ 30.59 35.17 30.25 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 38.27 42.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            37.16 
    ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พ.ศ.2560 – 2562   

   ตารางท่ี 9  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ภาษาไทย 45.38 52.34 53.92 
คณิตศาสตร ์ 21.46 25.36 22.86 
วิทยาศาสตร์ 30.75 34.99 28.69 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 
ภาษาอังกฤษ 26.77 26.41 28.29 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 31.09 34.77 33.44 
    ที่มา :   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 พ.ศ.2560 - 2562  

 
3.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
      3.1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

   ตารางท่ี 10  จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามลักษณะสายงาน 

กลุ่ม จำนวน(คน) หมายเหตุ 

1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 78  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 186  
3. ครูสายผู้สอน 1,406  
4. ครูผู้ช่วย 349  
5. พนักงานราชการ 55  
6. ลูกจ้างประจำ  63 โรงเรียน 
7. ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง,ครูพี่เลี้ยง,ครูธุรการ,ครูวิทย์-คณิต,นักการภารโรง) 219 โรงเรียน 

รวม 2,356  
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2563  
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ตารางท่ี 11  จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวิทยฐานะ 

กลุ่ม ระดับตำแหน่ง/จำนวน 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม(คน) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - 0 40 145 1 186 
2. ครูสายผู้สอน - 407 383 616 - 1,406 
3. ครูผู้ช่วย 349 - - - - 349 

รวม 349 407 423 761 1 1,941 
ที่มา  :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563 

 
ตารางท่ี 12 จำนวนข้าราชการครู / ครูอัตราจ้าง จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

กลุ่ม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม(คน) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - 19 157 10 186 
2. ครูสายผู้สอน 0 1,027 379 - 1,406 
3. ครูผู้ช่วย - 333 16 - 349 

รวม 0 1,379 552 10 1,941 
ที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  2 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563 

 
ตารางท่ี 13  อัตราครู : นักเรียน  ปีการศึกษา 2561 - 2563  

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนครู(คน) อัตราครู:นักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 35,882 2,090 1 : 17.17 
ปีการศึกษา 2562 35,215 1,947 1 : 18.09 
ปีการศึกษา 2563 35,315 2,157 1 : 16.37 
ที่มา  :  จำนวนครูและนักเรียน ข้อมูล 10 มิ.ย. ปี 2561 – 2563  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 
 

            3.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที ่14  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของสำนักงานรับรอง 
               มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี่ 
 

ระดับ 
จำนวน

สถานศึกษาท่ีรับ
การประเมิน

ทั้งหมด 

 
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ด ี ดีมาก ดเียี่ยม ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ปฐมวัย 

 

17 10 7 - 6 11 - 9 8 - 

ประถม -
มัธยมศึกษา 

17 6 10 1 3 12 2 4 12 1 

ที่มา :   กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
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            3.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                   นครศรีธรรมราช  เขต  2 

ตารางท่ี 15  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

2.84 (ดีมาก) 4.51 (ดีเยี่ยม) 4.22 (ดีเยี่ยม) 
 
ตารางท่ี 16  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงาน 
                 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2563 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
ดี 4(ดีมาก) 5 (ดีเยี่ยม) 

 

ตารางท่ี 17  ผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
                 ราชการ  

ค่าคะแนนเฉล่ีย 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
4.14216 (คุณภาพ) 4.55193 (คุณภาพ) 4.30663 (มาตรฐานขั้นสูง) 

 
ตารางท่ี 18  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                 (ITA) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
83.85 83.58 85.59 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการตามภารกิจ                  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก และเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดบัประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามตัวชี้วัด/มาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยการมี
ส่วนร่วม จึงกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพและบริการที่
เป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนา ตามศาสตร์พระราชา และพระบรม
ราโชบาย 

คุณภาพ หมายถึง บรรลุเป้าหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม บริการที่ดี 
บริการ  หมายถึง ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉับไวบริการ เอาใจใส่งาน ผู้รับบริการพอใจ 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะในทศวรรษ

ที ่21 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงพัฒนาภูมิทัศน์ของสำนักงาน และ
หน่วยงานในสังกัดให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถ

ให้บริการที่เป็นเลิศ 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายที่กำหนด 

ค่านิยม  (Value) 
 “บรรลุเป้าหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม บริการที่ดี” 
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เป้าหมาย (Goal) 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพและผุ้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ไดร้บัการพัฒนาเต็มศักยภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ สามารถทำงาน

เป็นทีม มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย และปรับตัวเพ่ือเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 

21 มีทักษะด้านเทคโนโลยี และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
จรงิจนเป็นวิถีชีวิต 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีรูปแบบหรือกลไกการนิเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างมีระบบ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากร 
4. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5.  การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

๑.  ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๓.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์   

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ                     
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

๒.  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ดา้นการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
เป้าประสงค์ 

๑.  หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สั งคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

๓.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

๔.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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๕. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

๑.  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  
๒.  ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทีมี่คะแนนผลการทดสอบความสามารถ พ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า               
ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                   
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นำไปปฏิบัติได้ 

๕.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข       
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖.  ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

๗.  ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 

1.  สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
3.  งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ

ข้อเท็จจริง เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ใหแ้ก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและครูตามความจำเป็นขาดแคลน 
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4. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5  การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 
      คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่มีนโยบายและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู ้

ด้านการสร้างจิตสำนึกการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้  

เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
๓. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่มีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและ

บริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
๕. มีสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์และนำ 3Rs             

มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน

ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบที่เป็นแบบอย่างเ อ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง

จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒.  นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์                        
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ                  
QR CODE และ Paper less  

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน นักเรียนและสถานศึกษาสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อ
ลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

4. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมทีผ่่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐๓. สถานศึกษา                 
มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
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5. ครู มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

6. บุคลากรและนักเรียนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

7. สถานศึกษามีการบูรณาการและนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 

กลยุทธ์ที่ ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา หรือศูนย์ เครือข่ายการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม               
หลักธรรมาภิบาล  

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้ใน                
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ

ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

5. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
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จุดเน้นในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. เร่งรัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
2. เร่งรัดการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน 
3. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4. พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการแก่นักเรียน 
6. พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน 
7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
9. ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการปฏิบัติงาน 
10. ส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา 
11. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา 
12. ส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ แก่สถานศึกษา 
13. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและนักเรียน พัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการเป็น

ประเทศไทย 4.0 
14. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 
15. เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน แก่บุคลากร ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู  และนักเรียน 
16. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาภายใต้ 5 นโยบาย และปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือสนอง
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
ผลการดำเนินงานตามนโยบาย 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข   

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness Health  

Literate School) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนที่นำไปสู่การพัฒนาเป็น

โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (Happiness Health  Literate School) 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน และการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ 

สุขภาพดี มีความสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สังกัด สพป.กระบี่ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ

ดี   

ผลการดำเนินงาน 
1. โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข

จากศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวนตามแผนที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนวัดวังหบี และโรงเรียนบ้าน
นาเกิดผล ส่วน 6 โรง ศูนย์อนามัยจะกำหนดวันประเมินต่อไป 

2. โรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน และได้รับการประเมินเป็น
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข  (Happiness Health  Literate School)                 

ปัญหา/อุปสรรค 
      ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
   ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายมาร่วมงานเพ่ิมมากขึ้น 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.  โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางวิชาการ 
2.  เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านควบคู่ไปกับการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
3.  เพ่ือคัดเลือกทีมผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้า

แข่งขันในระดับชาติ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. จัดประชุมผอ.สพป.นศ.2 รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม/ ผอ.หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศกึษา 2562 
3. แข่งขนัศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
4. สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขัน 

ผลการดำเนินงาน  
1. นักเรียนและครูผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม ทักษะด้านการเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่านเวทีการแข่งขันระดับชาติ 
2. นักเรียนและครูผู้สอนมีทักษะ มีความรู้ ความสามารถโดดเด่นประสบความสำเร็จได้แสดงผลงาน

ให้ปรากฎเป็นที่น่าชื่นชมแก่สารณชนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

3. โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
2.  เพ่ือนิเทศ ติดตาม การนำผลการประเมินใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนทั้งใน

ระดับรายบุคคล และระดับสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
2.  การนิเทศ ติดตาม การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563                 
3. การยกย่องเชิดชูเกียรติผลการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
4.  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการทดสอบและการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษา

โดยนำผลการประเมินมาใช้ 
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ผลการดำเนินงาน 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปี          

ที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รายบุคคลและรายโรงเรียน 
2. สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้รับผลการประเมิน มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน 
3. ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 นำผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรค  
การดำเนินการกิจกรรมนิเทศ ติดตาม การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้นำไปบูรณาการกับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ข้อเสนอแนะ  
 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบศูนย์เครือข่ายการศึกษา ใช้หลักการนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความ

คุม้ค่ากับเวลาในการออกนิเทศในแต่ละครั้ง และควรใช้การนิเทศ ติดตามโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวย
ความสะดวก เช่น กลุ่มไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครอืข่ายการศึกษา 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. โครงการจัดงานวันครูประจำ พ.ศ.2563 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
2. เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
3.  เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำ

คุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือ
ปฏิบัติตาม 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ดำเนินการจัดงานวันครูประจำปีในแต่ละอำเภอ  

 ผลการดำเนินงาน 
1.  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกหน่วยงานที่

เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2563 เห็นความสำคัญ ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันครู 
3. มีการยอมรับของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหา/อุปสรรค  
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
- ไม่มี 
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5. โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด  สพฐ. 
ในระยะเวลา 1 ปี 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. พ่ีเลี้ยง นิเทศให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนรับการประเมิน 
2. คณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครั้งที่ 1 และ 2 

ผลการดำเนินงาน 
1. ผู้ทีบ่รรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 43 ราย ผ่านการประเมิน 
2. สถานศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ 

เพ่ิมประสบการณ์การการบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้นำสูงเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ปัญหา/อุปสรรค  
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่ได้แต่งตั้งในคราวเดียวกัน ทำให้การประชุมคณะกรรมการ 

และการประเมินจะต้องทำหลาย ๆ รอบ ไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียว 

ข้อเสนอแนะ  
 ควรใช้หลักเกณฑ์เดิมในการปฏิบัติ คือ เมื่อแต่งตั้งแล้วไม่ต้องมีการประเมินสัมฤทธิผล เพราะผู้ที่ได้รับ

การบรรจุและแต่งตั้งเหล่านี้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถผ่านการคัดเลือกมาแล้ว 

6. โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล 
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความ

ประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม 
รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARD) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลา 3 วัน มีคณะกรรมการ
ดำเนินการจำนวน 252 คน 

ผลการดำเนินงาน 

 หน่วยงานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ 36 เขต มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 419 
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กิจกรรม และมีหน่วยงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาผลงานผ่านการ
ประกวดระดับภาค จำนวน 349 กิจกรรม โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 252 คน 

ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

7.  โครงการเขียนได้ลายมือสวย 

วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์ 
1. ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมทุกคนสามารถเขียนคัดลายมือไทยได้อย่าง

ถูกต้อง 
2. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในการคัดลายมือตามแบบอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
ผลผลิต 
1. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาการเขียนคัดลายมือให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการเขียนคัดลายมือให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 
3. เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ “เขียนได้ลายมือสวย” ศึกษานิเทศก์ 14 คน วิทยากรหลัก/ผู้ช่วย

วิทยากร 6 คน และคณะกรรมการ 10 คน รวม 30 คน 3 วัน 
2. การอบรมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนและครู “เขียนได้ลายมือสวย” ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 

จำนวน 220 คน วิทยากรหลกั/ผู้ช่วยวิทยากร 6 คน และคณะกรรมการ 24 คน รวม 250 คน 

ผลการดำเนินงาน 
 1. ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมทุกคนมีลายมือสวย ถูกต้องตามแบบ
กระทรวงศกึษาธิการ 

2. ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมทุกคนมีคุณลักษณะที่ดีในการคัดลายมือ
ตามแบบอักษรไทย 

3. ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้เข้าประชุมทุกคนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน มี
ความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทย 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. โรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 โรง แต่งบประมาณมีจำกัด 
2. ห้วงเวลาที่กำหนดจัดกิจกรรมสำคัญเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  ระยะรุนแรง 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเขียนได้ลายมือสวย จำนวน 10 โรง ส่วนโรงเรียนที่เหลือจะ

ดำเนินการในโอกาสต่อไป หรือ การของบประมาณเพ่ิมเติมตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม 
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2. การปรับเปลี่ยนห้วงเวลาในการจัดกิจกรรมสำคัญเมื่อปลอดภัยจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
โควิด 19 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
            และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการ

ทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. จัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัดทีจ่ัด

กิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ 

ผลการดำเนินงาน 
1. บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 
2. เด็กได้ร่วมกิจกรรม มีโอกาสแสดงออก เกิดความภาคภูมิใจ รู้จักคุณค่าของตนเอง 
3. เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้ครบทุกโรงเรียน 
2. ควรจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  

9. โครงการคัดเลือกบุคคลเปน็พนักงานราชการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประกาศรับสมัคร/รับสมัคร 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
3. ดำเนินการคัดเลือก 
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4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

ผลการดำเนินงาน 
1. มีผู้มาสมัครมากกว่าจำนวนอัตราว่า และมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนมากกว่าอัตราว่างทุกวิชาเอก 
2. ประกาศรายชื่อในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
3. ไม่ปรากฏผลการทุจริตในการดำเนินการคัดเลือกทุกวิชาการ 
4. พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ได้ปฏิบัติงานครบทุกอัตรา 

ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
10. การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีแผนปฏิบัติการลดคัดแยก

ขยะมูลฝอย ประจำปี 2563  

วิธีการดำเนินการ 
1. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนำไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยได้คัดแยก

ขยะมูลฝอย เป็น 4 ประเภท ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 
2. มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ทีม่าใช้บริการสามารถท้ิง

ขยะได้อย่างถูกต้อง 
3. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น 

กิจกรรมการ 5 ส                                                                           
4. มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ยหมัก 

(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินร่วมกับโรงเรียนในสังกัด 
เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ไม่มีพ้ืนที่ในการดำเนินการดังกล่าว)                                                                                               

5. มีกิจกรรมเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น บุคลากรในสังกัดใช้จาน ชาม แก้วน้ำส่วนตัว ใช้
ภาชนะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                         

ผลการดำเนินงาน 
1.  สถานศึกษาในสังกัดมกีารจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 
2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากร นักเรียน ได้มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

ปัญหา/อุปสรรค 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
11. โครงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดทำรูปแบบเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
2. เพ่ือจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมคณะทำงาน จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน ผลที่ได้คือคณะทำงานได้

ออกแบบรายการโดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นผู้รายงาน 
2. ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม 

จำนวน 44 คน ผลที่ไดร้ับคอืมีรายงานผลเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
3. จัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 จำนวน 20 เล่ม 
4. จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จำนวน 80 เล่ม เพ่ือ

เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการในปีต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีเล่มรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีผลการดำเนินงานของปีที่ผ่าน
มา เพ่ือไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

12. โครงการการบูรณาการการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563- 
2564 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจแนวทางการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ให้เกิดเป็น
รูปธรรม 

2. เพ่ือรายงานข้อมูลตามแบบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน 
ลงมา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 
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กิจกรรมทีด่ำเนินการ 
1. ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 8 อำเภอ 

จำนวน 1 วัน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอ้งโสตทัศนศึกษา  
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก และเวลา 13.00 - 16.30 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด 

2. รายงานแผนจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนทีมี่นักเรียน 120 คน ลงมา) ของคณะกรรมการ
ระดับอำเภอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
1.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดทำรายงานข้อมูลตาม

รูปแบบแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
– 2564) ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มกีารรายงานแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ของคณะกรรมการระดับอำเภอ บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ ประจำปี
งบประมาณ 2563 – 2564 ประกอบด้วยคณะทำงานระดับ 8 อำเภอ แต่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตาม
คำสั่งคณะทำงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

13. โครงการประชุมบุคลากร สพป.นศ.2 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับรู้ รับทราบนโยบายการดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2. เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

3. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความ
เข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
สำเร็จผลตามที่หน่วยงานกำหนด 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการดำเนินงานเพ่ือการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการดำเนินงาน 
 บุคลากรรับทราบนโยบาย สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
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ปัญหา/อุปสรรค 
 ในการจัดการประชุมบุคลากรติดราชการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมรับนโยบายได้ครบ 100% 

ข้อเสนอแนะ 
 สรุปรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง ส่งให้แต่ละคนโดยตรง ในระบบ Amss++ 

14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2563-2565) 
2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2564 และจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกและกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 
3. ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4. จัดทำเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
5. การติดตามและประเมินผล 

ผลการดำเนินงาน 
1.  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน และได้แนวทางในการทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

แผนปฏิบัติการประจำปี 
2. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 52 คน และได้ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน และได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้โครงการต่าง ๆ  
4. เล่มแผนพัฒนาการศึกษา จำนวน 50 เล่ม เล่มแผนปฏิบัตกิารประจำปี จำนวน 50 เล่ม 
5.  ประชุมติดตามและประเมินผล จำนวน 20 คน จำนวน 4 ครั้งและได้ผลการดำเนินงานเพ่ือไป

พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. การจัดเกบ็ข้อมูล มีความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
2. สพฐ.จัดสรรงบประมาณล่าช้า  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการบูรณาการในการเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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15. โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจในการตรวจราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย งาน/โครงการ กจิกรรม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2. เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามภารกิจ งาน/กิจกรรม โครงการ เพ่ือรับการติดตามจาก

คณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการตรวจราชการฯ รวม 2 ครั้ง  
2. รวบรวมข้อมูลตามประเด็น/นโยบายการตรวจราชการ เพื่อรายงานผู้ตรวจราชการ สพฐ. 
3.  ประชุมคณะทำงาน เตรียมรับการตรวจราชการฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบนโยบายตรวจราชการ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
เตรียมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รอบท่ี 1 

4. รวบรวมข้อมูลตามประเด็น/นโยบายการตรวจราชการ เพื่อรายงานผู้ตรวจราชการ สพฐ. 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : 
COVID -19) จึงทำให้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก สพฐ.ยกเลิกการตรวจราชการ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 และให้รายงานผลการ
ดำเนินงาน ผ่าน e-mail ตามที่ สพฐ.กำหนด 

5. ประชุมคณะทำงาน เตรียมรับการตรวจราชการฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบนโยบายตรวจราชการ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  เพ่ือ
เตรียมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รอบท่ี 1 

6. รวบรวมข้อมูลตามประเด็น/นโยบายการตรวจราชการ เพื่อรายงานผู้ตรวจราชการ สพฐ. 
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : 
COVID -19) จึงทำให้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก สพฐ.ยกเลิกการตรวจราชการ 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบท่ี 1 และให้รายงานผลการ
ดำเนินงาน ผ่าน e-mail ตามท่ี สพฐ.กำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 

: COVID -19) จึงทำให้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก สพฐ.ยกเลิกการตรวจ
ราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 และให้
รายงานผลการดำเนินงาน ผ่าน e-mail ตามท่ี สพฐ.กำหนด 

ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : 

coronavirus disease starting in 2019) ทำให้คณะกรรมการติดตามฯ จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้องยกเลิกการติดตามการดำเนินงาน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งเดิมกำหนดวันที่  25 มีนาคม  2563 ปรับแนวทางเป็นการรายงานผ่าน e-mail 
ที่กำหนด    

ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ปรับเปลี่ยนแนวดำเนินการ ตาม
สถานการณ์และช่องทาง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ประชุม สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานตามลำดับ 

16. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ  
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 
2. เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความเข้าใจ เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามที่หน่วยงาน
กำหนด 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

ผลการดำเนินงาน 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้ตามเป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

ปัญหา/อุปสรรค 
สถานที่จัดประชุม เนื่องจากบุคลากรกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ไม่มีห้องประชุม 

ข้อเสนอแนะ 
 กำหนดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ภายในเดือนกันยายน 
2563 
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17. โครงการประชาสัมพันธ์ “รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 รวมถึง ผลงาน กิจกรรมเด่นของบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนออกสู่
สาธารณชน 

2. เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. จัดทำโครงการ กำหนดปฏิทินการจัดรายการ 
2. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงรายการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. รวมรวมข้อมูล ทำบทรายการวิทยุรายสัปดาห์ 
4. จัดรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ .2 ณ สวท. ทุ่งสง 97 Mhz. ทุกวันเสาร์ เวลา 14.10 น. ถึง

15.00 น.ประเมินผลการจัดรายการวิทยุ รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ . 2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
 1. ข้อมูลข่าวสารของ สพป.นศ.2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการเผยแพร่ทางรายการเสมา
ปริทัศน์ สพป.นศ.2 ออกอากาศทาง สวท.ทุ่งสง 97 Mhz อย่างต่อเนื่อง 
 2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านรายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2 อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน 
ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รับจาก สพป.นศ.2 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
18. โครงการประชุมรับนโยบาย รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเชา้ข่าว สพฐ. 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video Confrence รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. 

จำนวน 52 ครั้ง 
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ผลการดำเนินงาน 
1. บุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video Confrence รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า

ข่าว สพฐ. ร้อยละ 80 ได้รับรู้ รับทรายนโยบายการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
2. บุคลากรที่ประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video Confrence รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า

ข่าว สพฐ. ร้อยละ 80 สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มีความเข้าใจ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

19. โครงการจัดทำวิดิทัศน์นำเสนอผลงาน สพป.นศ.2 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทำวิดิทัศน์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 

2. เพื่อดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดอย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
ถูกต้อง รวดเร็ว ในรูปแบบวิดิทัศน์ 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหน 
และข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูต้อง รวดเร็ว และมีความน่าสนใจ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ดำเนินการประชุมตารางการจัดทำวิดิทัศน์ 
2. นำเสนอวิดิทัศน์เสนอในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 1. มีการจัดทำวิดิทัศน์ เดือนละ  1 ครั้ง ปีงบประมาณละ 9 ครั้ง 

2. มีการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านรูปแบบวิดิทัศน์ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศกึษา ความ  

ปัญหา/อุปสรรค 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
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20. โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
      ศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

2. เพ่ือให้เกิดการพัฒนางาน พัฒนาองค์การและพัฒนาตนเอง 
3. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความก้าวหน้าตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท รอบการ

ประเมิน ครัง้ที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท รอบการ

ประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

ผลการดำเนินงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รบการประเมินทุกคน 

ปัญหา/อุปสรรค 
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 

มีนาคม 2563) ดำเนินการประเมินได้ แต่ไม่ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาด โควิท-19 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

21. โครงการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 16 จุดเน้นในการบริหารของผู้อำนวยการสำนักงาน  
      เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือติดตาม การดำเนินงานตามจุดเน้นในการบริหารของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไป
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 
4. เพ่ือรวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตาม

จุดเน้นที่กำหนด ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
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กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบภารกิจที่เก่ียวข้อง 
2. ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการ จัดทำเครื่องมือติดตามจุดเน้น/กำหนดปฏิทิน

ดำเนินงานโดยแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเครื่องมือติดตาม รวม 16 คณะ 
3.  ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการ เพ่ือพิจารณาเครื่องมือติดตามจุดเน้น/กำหนด

ปฏิทินดำเนินงานโดยแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเครื่องมือติดตามรวม 16 คณะ 

ผลการดำเนินงาน 
เดือนสิงหาคม 2563  และเดือนกันยายน 2563 

ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้การ

ดำเนินงานโครงการติดตามจุดเน้นไปยังสถานศึกษาทุกโรง ต้องปรับบูรณาการกับการติดตามการจัดการเรียน
การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
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ส่วนที่ 4  
บทสรุป/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในฐานะหน่วยร่วมพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อน
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม                       
ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบาย 
ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียน
รอบรู้สุขภาพดีมีความสุข   
     

นโยบายที่ 1  
จัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของมนุษย์และของ
ชาติ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
 

2 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

 
 
 

 
3 โครงการการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศกึษาปี  
ที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
99 

 
 

4 การจัดงานวันครูประจำปี พ.ศ.
2563 

นโยบายที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ร้อยละ100 ร้อยละ  
99  

5 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. .ในระยะเวลา 1 ปี 

นโยบายที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ร้อยละ100 ร้อยละ  
100  

6 ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็น
ที่ประจักษเ์พ่ือรับรางวัล 
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARD) ครั้งที ่9 ประจำปี
การศึกษา 2562 
 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ร้อยละ100 ร้อยละ  
100 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบาย 
ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

7 เขียนได้ลายมือสวย นโยบายที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ร้อยละ100 ร้อยละ  
99  

8 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาส
ในการเข้าถงึบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
99 

 

9 คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
ราชการ 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

10 การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 
2563 

นโยบายที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

11 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

12 การบูรณาการจัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

13 ประชุมบุคลากร สพป.นศ.2 นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
98  

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2563-2565 และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 
 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นโยบาย 
ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 

15 การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจในการตรวจราชการ
ของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 รอบท่ี 1 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

16 ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

17 ประชาสัมพันธ์ “รายการเสมา
ปริทัศน์ สพป.นศ.2” 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

18 ประชุมรับนโยบาย รายการพุธ
เช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

19 จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลงาน 
สพป.นศ.2 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

20 ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

21 ติดตามการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 16 จุดเน้นในการ
บริหารของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 

นโยบายที่ 6 ปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
60 

 

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เฉลี่ย 100 97.81  
 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช                
เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที ่1 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนรอบรู้สุขดีมีความสุข เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
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รามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างประสิทธิภาพ และการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายที่ 2                 
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค ปีการศึกษา 
2562  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหนว่ยงาน องค์กร ชุมชน และผู้ปกครอง
นักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

นโยบายที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่ 3 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดงานวันครูประจำปี พ.ศ.2563 การประเมนิ
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. .ในระยะเวลา 1 ปี  การ
ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARD) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  และโครงการเขียนได้ลายมือสวย การส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอบการขับเคลื่อน ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ในรูปแบบของการอบรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะต่าง ๆ เพ่ือนำมาพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ  
                ทางการศึกษา 
 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย
ที ่4 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ การดำเนินงานโครงการตามนโยบายนี้ ได้รับความร่วมมือ และการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลให้เด็กได้รับโอกาสการเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อน นโยบายที่ 5 ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม
ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ตามแนวทาง “โรงเรียน สะอาด สวยงาม สพป.นศ.2” การ
ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรทางการศึกษา องค์กร ชุมชน
ผู้ปกครองนักเรียน และโรงเรียนในสังกัด ส่งผลให้มีการพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการ
ที่มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อน นโยบายที ่6 ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ รายงานผล
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  การบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
ประชุมบุคลากร สพป.นศ.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  การรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจในการตรวจราชการของ สพฐ.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/
หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2  ประชาสัมพันธ์ “รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2” 
ประชุมรับนโยบาย รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ.  จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลงาน สพป.นศ.2 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการ การดำเนินงานโครงการตามนโยบายนี้ ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษา หน่วยงาน  ได้รับการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้าน และสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
                                   สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
    1) ระดับก่อนประถมศึกษา 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้จัดบริการให้
ประชากรกลุ่มวัย 3 – 5  ปี ได้รับบริการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง  โดยมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน
ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 190 โรง มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
7,317 คน และปีการศึกษา 2562  จำนวน 6,787  คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 6,664 คน 
        จะเห็นได้ว่าประชากรวัยก่อนประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2563           
มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ  
    2) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดการศึกษาแก่ประชากรวัย
เรียนถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  

1. จำนวนนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 
จำนวน 28,529 คน และปีการศึกษา 2562 จำนวน 28,428 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 28,651 คน 
  จะเห็นได้ว่ า ประชากรวัยเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาพรวม              
ปีการศึกษา 2562 ลดลง แตป่ีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้น 

2. จำนวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4,362 คน ปี
การศึกษา 2562 จำนวน 4,462 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 4,305 คน 
            เมื่อพิจารณาโอกาสในการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวม ปีการศึกษา 
2562 เพ่ิมข้ึน แต่ปีการศึกษา 2563 ลดลง 
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3. จำนวนนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,370 คน และ
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,237 คน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,304 คน 
   เมื่อพิจารณาโอกาสในการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวม ปีการศึกษา 
2562 ลดลง แต่ปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึน 
        4. การจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ                        
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ได้
ดำเนินการดังนี้ 
  - การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถพิเศษมีการจัดกิจกรรมเสริม
ศักยภาพนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้มีเวทีการแสดงออกในงานเปิดโลกทัศน์ทาง
การศึกษา ซึ่งได้จัดมาทุกปี 
  - การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช  เขต  2  ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัย พ้ืนฐาน  ทั้ งในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่เด็กยากจน นอกจากนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต  2 และสถานศึกษายังได้จัดหาทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสเพิ่มเติม 
  -  การศึกษาเพื่อคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
นครศรีธรรมราช สำหรับบริการดูแลช่วยเหลือผู้พิการ นอกจากนั้นมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
ของโรงเรียนแกนนำ เ พ่ือเผยแพร่เป็นต้นแบบสำหรับโรงเรียนอ่ืนในการจัดการเรียนร่วม  รูปแบบการจัด
การศึกษาและหน่วยงานที่จัด ยังไม่เอ้ือต่อการเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร 

2. ด้านคุณภาพการจัดการศกึษา 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้พิจารณาถึงคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียน ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  

1) นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด 
     อัตราการจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
2560 ร้อยละ 97.24 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ  100 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 87.28  ปกีารศึกษา 2561 ร้อยละ 99.70 ปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 92.68 
  สรุปได้ว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนส่วนหนึ่งไม่จบ
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด แต่ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 นักเรียนจบครบทุกคน  
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่จบตามระยะเวลา    
ที่หลักสูตรกำหนดเช่นกัน และมีอัตราสูงกว่าระดับประถมศึกษา 
       2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้านภาษา และด้านคำนวณ มีแนวโน้มลดลง    
 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ยังอยู่ในระดับ
ที่ไมน่่าพึงพอใจ จำเป็นจะต้องเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน 
           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ
กับปีการศึกษา  2562  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยลดลงทุกกลุ่มสาระ 
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 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอยู่ในระดับ
ที่น่าพึงพอใจ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2562 พบว่า มีค่ าเฉลี่ย เ พ่ิมขึ้น 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยลดลง 
 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ยังอยู่ ในระดับที่
ไมน่่าพึงพอใจ จำเป็นจะต้องเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน 

3.  ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
  1) ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
      ในการบริหารงานบุคคล พบว่า อัตรากำลังครูต่อนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
อัตรา 1 : 17.17 ปีการศึกษา 2562 อัตรา 1 : 18.09 และปีการศกึษา 2563 อัตรา 1 : 16.37 แสดงให้
เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีอัตรากำลังครูต่ำกว่า 1 : 25 เพียงพอ
ต่อนักเรียนและชั้นเรียนในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 

 2) ประสิทธิภาพการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
      ระดับดับกอ่นประถมศึกษา      

ผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี่ 
ระดับปฐมวัย พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่
จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน 17 โรงเรียน  ผลการประเมินปฐมวัยด้านที่ 1 อยู่ในระดบัดี 
จำนวน 10 โรง และอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 7 โรง ผลการประเมินปฐมวัยด้านที่ 2 อยู่ในระดับดี จำนวน 6 
โรง และอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 11 โรง ผลการประเมินปฐมวัยด้านที่ 3 อยู่ในระดับดี จำนวน 9 โรง และ
อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 8 โรง  
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี่ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 17 โรงเรียน  ผลการ
ประเมินพ้ืนฐานด้านที่ 1 อยู่ในระดบัดี จำนวน 6 โรง อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 10 โรง และอยู่ในระดับดี
เยี่ยม จำนวน 1 โรง ผลการประเมินพ้ืนฐานด้านที่ 2 อยู่ในระดับดี จำนวน 3 โรงอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 
12 โรง และอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 โรง ผลการประเมินพ้ืนฐานด้านที่ 3 อยู่ในระดับดี จำนวน 4 โรง 
อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 12 โรง  และอยู่ในระดบัดีเยี่ยม จำนวน 1 โรง 
 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
      1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต  2  พบว่า  ปีงบประมาณ  2562 ได้ค่าคะแนน  4.51 (ดีเยี่ยม)  ปีงบประมาณ 2563 ได้ค่าคะแนน 
4.22 (ดีเยี่ยม) 
  สรุปได้ว่า โดยภาพรวม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2  
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับดีเยี่ยม  
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       2. ผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2562 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 พบว่า  ปงีบประมาณ 2562                     
ได้ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีมาก ปีงบประมาณ 2563 ได้ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 3. ผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า ปีงบประมาณ 2561 
ได้ค่าคะแนน 4.14216 (คุณภาพ) ปีงบประมาณ 2562 ได้ค่าคะแนน 4.55193 (คุณภาพ) ปีงบประมาณ 
2563 ได้ค่าคะแนน 4.30663 (มาตรฐานขั้นสูง) 
 สรุปได้ว่า โดยภาพรวม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีผล
การดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึ กษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับคุณภาพ 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า ปีงบประมาณ 2561 ได้
ค่าคะแนน 83.85 ปีงบประมาณ 2562 ได้ค่าคะแนน 83.58 ปีงบประมาณ 2563 ได้ค่าคะแนน 85.59 
 สรุปได้ว่า โดยภาพรวม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มีผล
การดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึ กษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับ A 
 
4. ประเด็นปัญหาการจัดการศึกษา โดย 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินงาน ตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้สรุปปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ปัญหา อุปสรรค 

 1) การดำเนินงานป้องกันภัยจากยาเสพติด เช่น ครูตำรวจ DARE มีน้อยไม่พอกับห้องเรียน           
ตำรวจประสานโรงเรียนมีการจัดสรรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านภารกิจไมส่ามารถ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ครบทุกโรงเรียน  
 2) ปัญหาการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น โรงอาหารมีพื้นที่ 
ในการรับประทานอาหารกลางวันไม่เพียงพอในสถานการณ์ โควิด – 19 โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์และจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Onsite มีนักเรียนเกินจำนวนตามที่กำหนด จำเป็นต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ห้องเรยีน ทำให้ครูไม่
เพียงพอในการสอน 

 3) บุคลากรส่วนหนึ่งขาดเข้าใจและขาดความตระหนักในการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษา 
 4) สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดครูผู้สอนวิชาเอกซ่ึงมีความรู้
ความสามารถความถนัดเฉพาะทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม อาทิ กิจกรรมตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
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 5) โรงเรียนส่วนหนึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ มากกว่า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อเสนอแนะ 

1) ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด ควรให้มีครู DARE ประจำโรงเรียนทุกโรง 
2) ควรจัดสรรงบประมาณ สำหรับดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่

โรงเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรค ควรมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและ
ขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชน 

3) ควรนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานศึกษามีความตระหนัก และมีช่องทางเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

4) จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการพัฒนาครูในด้านการจัดทำหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวิจัย การวัดและประเมินผล 

5) จัดสรรอัตราบุคลากรให้พอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนวิชาเอกซ่ึงมีความรู้
ความสามารถความถนัดเฉพาะทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม อาทิ กิจกรรมตามนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

6) ควรให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องคุณธรรมในทุกระดับ และบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

7) สถานศึกษาควรจัดเก็บหลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ให้พร้อมรองรับ 
ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน 

8) ควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการฝึกอบรม หรือขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาอบรมตามความต้องการ 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ป ี63) 

ปัญหา อุปสรรค 
 ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาครู เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA และ เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานไม่เต็มตามศักยภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนารูปแบบข้อสอบแนว  PISA มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลในชั้น
เรียนมากขึ้นและควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

ปัญหา อุปสรรค 
 1) ในด้านการคิดวิเคราะห์ ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ทฤษฎีและปฏิบัติฝึกความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยส่วนหนึ่งไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย ไม่สามารถจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
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 3) ส่วนหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ คือ ครูไม่ครบชั้น และครูมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงาน
สอนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะงานกรอกข้อมูลหรือการจัดทำข้อมูลเพ่ือรายงานหน่วยงานหลายหน่วยงาน ทำให้
การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่ 
 4) ข้อจำกัดด้านการนิเทศ ติดตาม เนื่องจากศึกษานิเทศก์มีจำนวนน้อย 
 5) ในด้านการจัดการสุขภาวะของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดไม่ได้จัดเมนูอาหารกลางวัน โดยใช้
โปรแกรม Thai school lunch ครบทุกโรงเนื่อง จากบุคลากรยังขาดความชำนาญในการจัดเมนูอาหารด้วย
โปรแกรมThai school lunch  รวมทั้งครแูละผู้ปกครองส่วนหนึ่งขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้าน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ทำให้ไม่สามารถให้คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้กับนักเรียนได้ 
 6) การตรวจ ติดตาม เก็บข้อมูลต่าง ๆ มีมากเกินไป ทำให้กระทบกับการจัดการเรียน การสอน 
เนื่องจากครูรับภาระงานมากหลากหลาย นอกเหนือจากงานสอน จึงไม่ได้สอนนักเรียนเต็มที่  

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกความคิด

สร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา  
2) ควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 
3) คืนครูให้กับนักเรียน โดยลดภาระงานอ่ืนที่ไม่จำเป็นนอกเหนือจากงานสอน  และจัดให้มี

บุคลากรสนับสนุนให้เพียงพอ 
4) ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในการจัดเมนูอาหารด้วย

โปรแกรม Thai school lunch และควรให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และครูในเรื่องสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพ่ือให้
สามารถให้คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนได้ 

5) ควรยกเลิกกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ไม่จำเป็น หรือบูรณาการตามภารกิจ เนื่องจาก
การตรวจแต่ละครั้ง ครูต้องเตรียมรับการตรวจซึ่งใช้เวลาหลายวัน ทำให้ไม่มีเวลาสอนนักเรียนได้เต็มที่ 
 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                 และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ปัญหา อุปสรรค 
 1) การสำมะโนประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับ (เด็กเกิด ปี พ.ศ. 2554) ประชากรวัยเรียน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาบางแห่งห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอ ทำให้
เสียเวลาเดินทาง เพ่ือไปขอคัดลอก ทร.14   
      2) สถานศึกษาบางแห่งประสบปัญหาในการติดตามเด็กในพ้ืนที่บริการที่ไปเรียนที่อ่ืนเนื่องจากมี
ข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น การขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักของครูผู้รับผิดชอบ 
ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ นักเรียนย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง 
 3) ระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 4) ส่วนหนึ่งของปัญหาการออกกลางคัน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นักเรียน      
ขาดแรงจูงใจในการเรียนให้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด 
 5) ปัญหาในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น  
     1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย  
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 2) สื่อ อุปกรณ์ ในการสร้างความรู้ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดงบประมาณในการ
ดำเนินการ การบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
              3) บุคลากรด้านแนะแนว ขาดความรู้ ขาดความเข้าใจ ขาดแบบทดสอบเชิงจิตวิทยา  
และขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากไม่มีครูที่จบด้านแนะแนวโดยตรง  
             4) ผู้ปกครองขาดความพร้อมทั้งด้านข้อมูลและด้านเศรษฐกิจ ในการให้คำแนะนำ 
บุตรหลานในการศึกษาต่อ 

ข้อเสนอแนะ 
           1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ควรทำข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 
ในการให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษา เข้าไปสืบค้นข้อมูลประชากรวัยเรียน (ทร.14) ได้เอง
โดยไม่ต้องขอคัดลอกจากท่ีว่าการอำเภอ 
     2) ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการติดตามนักเรียน ในกรณนีักเรียนไปเรียน
ทีอ่ื่น หรือมีแนวโน้มออกกลางคันจากสาเหตุต่าง ๆ 
 3) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานที่ต้องดำเนินการของสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรายงานข้อมูล เพ่ือให้สถานศึกษารายงานข้อมูลนักเรียนได้ถูกต้อง ทันเวลา  
 4) ในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูแนะแนว 
ครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและควรมีนักจิตวิทยาแนะแนวให้ครบทุก
โรงเรียน  
 5) ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนวเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นแก่โรงเรียน 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา อุปสรรค 
 ในด้านการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณไม่
เพียงพอ ข้อจำกัดของบุคลากรที่ร่วมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนไม่เพียงพอ และภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับ
งานประจำ  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเพ่ิมขึ้น 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัญหา อุปสรรค 
 1) การดำเนินงาน ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้นสังกัดแจ้งเครื่องมือติดตามและแนวทางประเมินผล มายัง สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาล่าช้า ทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี อาจจะไมส่อดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและตัวชี้วัด 
 2) ปัญหาในบริหารจัดโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ เช่น 
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  2.1) ข้อจำกัดในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณให้กับโรงเรียน มีขนาดโรงเรียนเป็นหลักเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการจัดสรรเนื่องจากมีการคำนึงถึง
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้นจึงทำให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรบุคลากร งบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย 
    2.2) ปัญหาครูไม่ครบชั้น ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหา ครูไม่ครบชั้น ครู
สอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
    2.3) ระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3) ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้าน
การบริหารจัดการข้อมูล 
 4) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูล ทำให้ขาดความรู้ ความชำนาญ 
 5) ปัญหาความซ้ำซ้อนของโครงสร้างการบริหารและกระบวนการทำงานมีขั้นตอนมาก อาจ
ส่งผลให้งานล่าช้า ขาดความคล่องตัว 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรแจ้งหลักเกณฑ์และรายละเอียดการติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในช่วงต้นปีงบประมาณเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
  2.1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรด้านบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก   
  2.2) นโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกระดับ ควรมีความชัดเจน
ต่อเนื่องสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
    2.3) ควรสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งมากข้ึน เช่น สนับสนุน
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งงบประมาณ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจนและต่อเนื่อง
รวมทั้งจัดหาทุนการศึกษา สนับสนุนสื่อ การเรียนการสอน เป็นต้น 
     2.4) ควรจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา อัตราครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือ
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ี 
     2.5) เนื่องจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความพร้อมที่จะให้
บุตรหลาน ไปเรียนในโรงเรียนที่อยู่ไกลบ้าน เห็นควรสนับสนุนด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่
ชนบท ห่างไกล  ได้บริหารจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
     2.6) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้ครอบคลุม
งานทั้ง 4 ด้าน 
 3) ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ควรจัดสรรอัตรากำลัง หรือจ้างบุคลากรที่มี
ทักษะเฉพาะด้านเพิ่มข้ึน 
 4) ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบงานข้อมูลปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 
 5) หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรปรับลดขั้นตอนและบูรณาการภารกิจที่
ซ้ำซ้อน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ที่  265 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

       ......................................... 

 ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้กำหนดนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติตามนโยบาย 6 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
อนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -  2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2565) และมุ่งสู่ Thailand 4.0 เพ่ือการนำนโยบาย
ทุกระดับไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 เพ่ือให้การรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดรับกับตัวชี้วัด 
เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำ ปัญหาที่อาจ
เกดิขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย 

1.1  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2      ประธานกรรมการ 

1.2  นายสมชาติ  ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  รองประธานกรรมการ 
1.3  นายอัมพร  ภาระพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  กรรมการ 

1.4  นางจอมขวัญ  นครไธสง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  กรรมการ 

1.5  นายสุวิทย์  ใจห้าว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ 

 1.6 นายพินิจ  ขุนนุ้ย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 

 1.7 นายวิจัย  ไกรสิทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 

 1.8 นายโกศล  มณีชัย  ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์กรรมการ 

 1.9 นางประชุมพร  ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

 1.10 นางสาวสฎุารัตน์  เกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 

 1.11 นายพิชัย  อ่ิมด้วง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการ 

 1.12 นายอธิคมฉ์  นาคฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

 1.13 นางสุธิณี  ทรงอาวุธ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
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 1.14 นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อำนวยการกลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 
 1.15 นางสิริพร  บัวจันทร ์     ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
 1.16 นางจุรีรัตน์  สุดใจ      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ            กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 1.17 นางสาวสุฑา  แดงขาว   นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 2.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน    มีหน้าที่สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตามแผนงาน 
โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัด และบริบทของ
พ้ืนที่ ประกอบด้วย 

2.1  นายสมชาติ  ไกรแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการ 
2.2 นายอมัพร  ภาระพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  กรรมการ 

2.3 นางจอมขวัญ  นครไธสง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  กรรมการ 

2.4 นายสุวิทย์  ใจห้าว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ 

 2.5 นายพิชัย  อิ่มด้วง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการ
 2.6 นางพุทธชาติ  ทวี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 2.7 นางสาวสุฑา  แดงขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.8 นางจำเริญสุข  ภู่ดอก  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 2.9 นางสุพิชฌาย์  ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.10 นางเสาวณี  แก้วมรกต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  2.11 นางจุลีพร  โภชนาทาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการ 

 2.12 นางวิภาวี  ด้วงฉีด  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ
 2.13 นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 2.14 นางมัลลิกา  คงเกตุ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 2.15 นางอโนมา  นัสฐาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ  
 2.16 นางสาวธนวรรณษ์  ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการ 
 2.17 นางทิพย์วรรณ์  พัลวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  กรรมการ 

  2.18 นายปริวัติ  รัตนบุร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 2.19 นางสาววสินีย์  นุราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  กรรมการ 

 2.20 นางสิริพร  บัวจันทร์   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

 2.21  นางจุรีรัตน์  สุดใจ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.22  นางปรีดา  พิพัฒน์ผล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร   มีหน้าที่จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้สำเร็จ
ลุล่วง  ทันตามกำหนดเวลา ประกอบด้วย 
  3.1 นางสิริพร  บัวจันทร ์         ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวสุฑา  แดงขาว      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
  3.3 นางปรีดา  พิพัฒน์ผล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการ 
  3.4 นางสุภัสสรณ์  ธนโชคพัธนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน      กรรมการ
   3.5 นายปริวัติ  รัตนบุร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการ 
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  3.6 นายอภิสิทธิ์  นิระโส  เจ้าหน้าที่ไอซีที       กรรมการ 
  3.7 นางจุรีรัตน์  สุดใจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

  ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้ บงัเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

    สั่ง  ณ  วันที่      27   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

 

            (นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

                                                              

 



 


