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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในหลวงรัชกาลที่ 10
โดยการจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ
1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคาขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่น
ในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม ข้อนี้ มีคาขยายว่า ให้รู้จัก แยกแยะสิ่ง ที่ผิด -ที่ถูก สิ่ง ชั่ว -สิ่ง ดี
เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3) มีงานทา มีอาชีพสุจริต ข้ อ นี้ มี คาขยายว่ า ต้ อ งให้ เ ด็ ก รั ก งาน สู้ ง าน ทางานจนสาเร็ จ อบรมให้ เ รี ย นรู้
การทางาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้
4) เป็ น พลเมื อ งดี ข้ อ นี้ มี คาขยายว่ า การเป็ น พลเมื อ งดี เ ป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก คน สถานศึ ก ษาและ
สถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้าใจ
มีความเอื้ออาทร ต้องทางานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา”
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

ก

คำนำ
รายงานผลการดาเนิน งาน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบปีที่ผ่านมา
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งนาข้อมูลที่ได้ไ ปใช้
ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
สนับสนุนในการจัดทาเอกสารฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานในสังกัด บุคลากรที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ ในการนาไปใช้ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ข

สำรบัญ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ทาเนียบผู้บริหาร
ทาเนียบผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
ข้อมูลอัตรากาลัง
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ส่วนที่ 2 ทิศทางการบริหารการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์
จุดเน้นคุณภาพ 4 ดี
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ภาคผนวก
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

1

ข้อมูลทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 1051/3 ถนนท่าแฉลบ
ต าบลตลาด อ าเภอเมื องจั น ทบุ รี จั งหวั ดจั นทบุ รี เป็ นหน่ วยงานที่ อยู่ ภายใต้ การก ากั บดู แลของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) จานวน 6 อาเภอ ประกอบด้วย
อาเภอขลุง อาเภอแหลมสิงห์ อาเภอมะขาม อาเภอโป่งน้าร้อน อาเภอสอยดาว และอาเภอเขาคิชฌกูฏ มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดจังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้
ติดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดอาเภอเมืองจันทบุรี อาเภอท่าใหม่ และอาเภอแก่งหางแมว
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ติดกับเทือกเขา พื้นที่ราบหุบเขาและพื้นที่ราบเชิงเขาอยู่ตอนบน
ของเขตพื้นที่ในอาเภอสอยดาว อาเภอโป่งน้าร้อน อาเภอเขาคิชฌกูฏ อาเภอมะขาม และอาเภอขลุง มียอดเขา
สอยดาวใต้เป็นยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาค และมีแม่น้าที่สาคัญคือ แม่น้าเวฬุไหลผ่านอาเภอขลุง และคลองกะทิง
ในอาเภอเขาคิชฌกูฏ ซึ่งเป็นต้นน้าของแม่น้าจันทบุรี ส่วนอาเภอแหลมสิงห์เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดทะเล
2

แผนที่แสดงทีต่ ั้งและอาณาเขตที่รับผิดชอบ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

พื้นที่ที่รับผิดชอบ จานวน 6 อาเภอ ประกอบด้วย
1. อาเภอขลุง
2. อาเภอแหลมสิงห์
3. อาเภอมะขาม
4. อาเภอโป่งน้าร้อน
5. อาเภอสอยดาว
6. อาเภอเขาคิชฌกูฏ

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ก.ต.ป.น.

หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด
106 โรงเรียน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
2. นายสรวิชญ์ พันธ์สุโภ
3. นางสาวบุญรอย เฮงฮวด
4. นายภิญโญ อิ่มอุไร
5. นายชัยชาญ ศรีสังข์
6. นายคมกริช อันทรง
7. ดร.ฬิฏา สมบูรณ์
8. นางสาวสุภาพร ดวงเอ็นอาจ
9. นางกาญจนา นิยมนา

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. นายสมชาย อรุณธัญญา
2. นายภูรินทร์ นิยมนา
3. นางอุมาพร มาตระกูล
4. นายชัยชาญ ศรีสังข์
5. นายภุชงค์ บุญอภัย
6. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
7. ดร.ฬิฏา สมบูรณ์
8. นางสาวสุภาพร ดวงเอ็นอาจ
9. นางกาญจนา นิยมนา

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและประเมินผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
2. นายภิญโญ อิ่มอุไร
3. นายภาณพ แจ้งพลอย
4. นายชนะศักดิ์ ทันธิมา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. นายภาณพ แจ้งพลอย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
3. นายธนพล นาเลาห์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
4. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
1. นางสาวลาใย ป้องหมู่
2. นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ
3. นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. นางสาวอรสา สมัครสมาน ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. นางกาญจนา นิยมนา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8. นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
9. นายนาวี แหล่งสิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
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ข้อมูลอัตรากาลัง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
1. จานวนข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท

จานวน (คน)

ข้าราชการ

38

ลูกจ้างประจา

2

ลูกจ้างชั่วคราว

15

พนักงานราชการ
รวม

1
56

29%

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ

2%
4%

65%

ลูกจ้างชั่วคราว

2. จานวนข้าราชการ จาแนกตามกลุ่ม/หน่วย
กลุ่ม/หน่วย

ชาย
1

หญิง
0

รวม
1

รองผู้อานวยการ

3

0

3

กลุ่มอานวยการ

0

2

2

กลุ่มนโยบายและแผน

0

4

4

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

0

1

1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0

6

6

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1

5

6

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

0

1

1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1

4

5

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

5

5

กลุ่มกฎหมายและคดี

2

0

2

หน่วยตรวจสอบภายใน

0

2

2

8

30

38

ผู้อานวยการ

รวมทั้งสิ้น
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1. จานวนสถานศึกษาในสังกัด 106 โรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา
81
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 25

จาแนกเป็น
แห่ง
แห่ง

2. จานวนสถานศึกษาในสังกัด จาแนกตามขนาดในแต่ละอาเภอ
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

(0-120 คน)

(121-600 คน)

(601-1,499 คน)

ขลุง

15

10

-

25

มะขาม

4

8

-

12

แหลมสิงห์

7

6

-

13

โป่งน้าร้อน

4

19

2

25

สอยดาว

3

13

4

20

เขาคิชฌกูฏ

1

9

1

11

34

65

7

106

อาเภอ

รวม

รวม

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
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สัดส่วนสถานศึกษาในสังกัด จาแนกตามขนาด
7%

32%

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

61%

จานวนนักเรียน และจานวนครู ปีการศึกษา 2563 จาแนกตามอาเภอ
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ก่อนประถมศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ขลุง
340
333
673
แหลมสิงห์
221
161
382
มะขาม
278
223
501
โป่งน้าร้อน 631
556 1,187
สอยดาว
627
645 1,272
เขาคิชฌกูฏ 349
301
650
รวม
2,446 2,219 4,665
อาเภอ

จานวนนักเรียน
ประถมศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
1,040 947 1,987
591
546 1,137
787
662 1,449
2,020 1,865 3,885
2,202 2,062 4,264
1,025 955 1,980
7,665 7,037 14,702

มัธยมศึกษา (ม.ต้น)
ชาย
หญิง
รวม
198
188
386
84
37
121
49
50
99
216
202
418
355
379
734
158
139
297
1,060 995 2,055

จานวน
ข้าราชการ
รวม
ครู
3,046
184
1,640
105
2,049
102
5,490
320
6,270
334
2,927
145
21,422
1,190
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จานวนนักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 จาแนกตามระดับการศึกษา

ก่อนประถมศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 20 กรกฎาคม 2563
จานวนนักเรียน
รวม
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
123
89
212
19
1,066
1,043
2,109
118
1,257
1,087
2,344
124
2,446
2,219
4,665
261

ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
(ขยายโอกาส)
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
รวมทั้งสิ้น

1,406
1,387
1,193
1,214
1,145
7,665
388
350
322
1,060
11,171

ระดับการศึกษา

ระดับชั้น

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถมศึกษา

1,192
1,272
1,181
1,102
1,097
7,037
367
335
293
995
10,251

2,598
2,659
2,374
2,316
2,242
14,702
755
685
615
2,055
21,422

121
122
119
118
118
715
31
30
28
89
1,065
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เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ทักษะที่ประเมิน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

54.15
49.22
49.44
50.94

49.20
48.47
48.83

ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวม

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
-4.95
-0.75
-2.11

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ทักษะที่ประเมิน
ด้านคณิตศาสตร์
ด้านภาษาไทย
รวม

เขตพื้นที่
48.47
49.20
48.83

จังหวัด
49.48
50.16
49.82

ศึกษาธิการภาค
45.45
46.94
46.19

สังกัด
45.64
46.00
45.82

ประเทศ
44.94
46.46
45.70

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
55

54.15

54
53

คะแนนเฉลี่ย

52
51
50
49

49.20

49.22
48.47

48
47
46

45

ด้านภาษาไทย

ด้านคานวณ

ปี การศึกษา2561

54.15

49.22

ปี การศึกษา 2562

49.2

48.47
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง (+/-)
56.84
50.50
-6.34
35.15
31.16
-3.99
37.67
32.79
-4.88
39.86
35.21
-4.65
42.38
37.42
-19.86
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
53.33
53.50
25.70
28.84
27.60
23.06
34.71
29.05
35.34
33.61

ผลต่าง (+/-)
+0.17
+3.14
-4.54
-5.66
-6.89
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คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
56.84

60

50.50
50
40

39.86

37.67

50.50

32.79

31.16

35.21

30
20
10
0

ภาษาไทย

อังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี การศึกษา 2561

56.84

35.15

37.67

39.86

ปี การศึกษา 2562

50.50

31.16

32.79

35.21

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา

60

53.33 25.70

50
40

34.71

30

53.50

28.84

29.05

27.60
23.06

20
10

0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี การศึกษา 2561

53.33

25.70

27.60

34.71

ปี การศึกษา 2562

53.50

28.84

23.06

29.05
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการบริหารการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
“องค์กรคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ
1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21
2. สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
3. เสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. องค์กรบริหารจัดการเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

ค่านิยมองค์กร
“บริการดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานด้วยใจ โปร่งใสเป็นธรรม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมสร้างคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
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1. คุณภาพนักเรียนดี (ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต)
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.3 นักเรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดี
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริง และการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม
3. คุณภาพสถานศึกษาดี
สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน
4. คุณภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดาเนินการได้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน ตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1.1 โครงการกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพร้อมระบบบริหารที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ดาเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จัดทาระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หัวข้อ E-Legal และจัดทามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและมาตรการป้องกันการรับสินบนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มมากขึ้น

1.2 โครงการอบรมการดาเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดทาระบบการให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หัวข้อ E-Legal จานวน 2 รายการ คือ 1.ระบบตรวจสานวนการสอบสวนทางวินัย
2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวินัย โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80 % ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ หัวข้อ KM-Legal ความรู้เกี่ยวกับวินัย ส่งผลให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานทางวินัย สามารถดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงได้อย่างถูกต้อง
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1.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จัดสรรงบประมาณและจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานให้กับโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.
จานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดอิมั้ง กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง 2) โรงเรียนวัดมะทาย กิจกรรม
โครงงานห้องเรียนคุณธรรมสู่วิถีพอเพียง 3) โรงเรียนพลิ้ว กิจกรรมโครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียน 4) โรงเรียน
บ้านปั้นหม้อ กิจกรรมโครงงานธนาคารหมูออมสิน 5) โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ดาเนินโครงงานชีวิตพอเพียง
ชีวิตเป็ นสุข และ 6) โรงเรี ยนวัดคลองตะเคียน กิจกรรมโครงงานปิ่นโตคุณธรรม เพื่อ มุ่งพัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดขึ้น ในตัวนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

1.4 โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด จานวน 106 โรงเรียน โดยจัดสรรแยกตามขนาดโรงเรียน ซึ่งมี
โรงเรียนขนาดเล็ก 36 โรงเรียน ขนาดกลาง 63 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน รวมงบประมาณทั้งสิ้น
303,500 บาท เพื่อให้ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ร้ายแรง และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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1.5 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ITA Online)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อานวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
จานวน 35 โรงเรียน 70 คน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA online) ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้
1. โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
-ระดับ A จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20
2. โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน
-ระดับ B จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20
-ระดับ C จานวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.42
-ระดับ D จานวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20
-ระดับ E จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.75

1.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในคน
จัดสรรงบประมาณให้กับ สถานศึกษาในสังกัด จานวน 106 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน และสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยโรงเรียนมีการดาเนินงานสร้าง ความรู้
ความเข้าใจ ให้กับนักเรียน ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
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นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2563
จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามแนวปฏิบัติที่สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากาหนด และประสาน ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน
เข้าสอบแข่งขัน รอบสอง ระดับประเทศ มีนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วม
แข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด 227 คน และเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ จานวน 57 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

2.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย google forms และคู่มือการสร้างเว็บไซต์
อย่างง่ายด้วย google site ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมีสุข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีเป้าหมายเป็นผู้บริหาร และครู โรงเรียนในสังกัด จานวน 7 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวัดมะทาย โรงเรียนบ้านตาเรือง โรงเรียนบ้านซับตารี โรงเรียนบ้านคลองน้าเป็น โรงเรียนบ้านจางวาง
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และโรงเรียนบ้านช้างข้าม เพื่อให้ผู้บริหารและครูนาคู่มือการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย
google site และแบบทดสอบออนไลน์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และได้ขยายผลโดยการเผยแพร่คู่มือ
ให้กับโรงเรียนในสังกัดอีก 99 โรงเรียน
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2.3 โครงการเพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (กิจกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี 2563)
พิจารณาคัดเลือก นางสาววรรณพร ก้านสันเที๊ยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตาเรือง
อาเภอสอยดาว จั งหวัดจัน ทบุรี เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี 2563 และเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2563)
ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความ
ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศในอนาคตต่อไป

2.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ครูและนักเรียน
ในโครงการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และกิจกรรมของโครงการอย่างชัดเจน และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และดาเนินการตาม
กิจกรรม จานวน 65 โรงเรียน ได้มีการประชุมและวางแผนการดาเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย การดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปอย่างดี ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานทุกฝ่าย
ดาเนิน การและรายงานผลเรีย บร้อ ยสมบูร ณ์ ส่งผลให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนั กเรียนลดน้อยลง
นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการป้องกันการทุจริต
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2.5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต สื่อภาพยนตร์สั้น โดยมีเป้าหมายเป็นครูและนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 25 โรงเรียน ณ ห้องประชุมดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 โดยให้ครูและนักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดทาสื่อภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง
และจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น และมีโรงเรียนส่งคลิปสื่อภาพยนตร์สั้น จานวน 18 โรงเรียน
ดังนี้ 1) โรงเรียนวัดตกพรม (สื่อเลือกได้ไหม) 2) โรงเรียนบ้านตรอกนอง (สื่อต้นอ่อนทานตะวัน) 3) โรงเรียน
วัดตะปอนน้อย (สื่อดีดี) 4) โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ (สื่อธรรมใจ) 5) โรงเรียนบ้านเขาทอง (สื่อแค่คิด ชีวิตก็เปลี่ยน)
6) โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สื่อซื่อสัตย์) 7) โรงเรียนบ้านหนองสลุด (สื่อจิตอาสา) 8) โรงเรียนวัดบางกะไชย (สื่อฝัน)
9) โรงเรียนวัดหนองชิ่ม (สื่อNook story) 10) โรงเรียนบ้านป่าวิไล (สื่อจับผิดตัว) 11) โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
(สื่อสารอง) 12) โรงเรียนบ้านโป่งน้าร้อน (สื่อซื่อสัตย์) 13) โรงเรียนวัดพังงอน (สื่อเราเพื่อนกัน) 14) โรงเรียน
บ้านตามูล (สื่อยืม ) 15)โรงเรีย นวัดสาโรง (สื่อฝันเปลี่ยนชีวิต ) 16) โรงเรียนบ้านตาเรือง (สื่อเงินเก็บ )
17) โรงเรียนวัดน้าขุ่น (สื่อคิดก่อนทา) และ 18) โรงเรียนบ้านจันทเขลม (สื่อซื่อสัตย์)

2.6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต)
จัด การประชุม เชิง ปฏิบัติก ารการขับ เคลื่อ นหลัก สูต รต้า นทุจ ริต ในวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้กับสถานศึกษา จานวน 106 โรงเรียน
ผลการดาเนินงานสถานศึกษาร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปจัดทาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุ ณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีวินัย อยู่อย่างพอพียง และมีทักษะกระบวนการคิด
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2.7 โครงการแนวทาง 3 ประสาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพครูสู่การยกระดับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (กิจกรรม การประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการและการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
สู่การยกระดับคุณภาพการเรียนและกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน)
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการและการนิเทศ
เพื่อพัฒ นาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ ของครูผู้ส อนสู่ การยกระดับคุณภาพ
การเรียนและการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
สู่การยกระดับคุณภาพนักเรี ยน ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช อาเภอมะขาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
โดยมีเป้ าหมายเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษาและครูวิช าการ จานวน 160 คน
และครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จานวน
200 คน ของสถานศึ กษาที่ อยู่ ใ นกลุ่ มกาลั งพัฒ นา จานวน 75 โรงเรี ยน
ผลการ
ดาเนิ น งาน สถานศึ ก ษาที่ เข้ าร่ ว มกิจ กรรมมี แ นวทาง 3 ประสาน ได้แก่
กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
2.8 โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จัดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่าน (อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จานวน 2,813 คน สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จานวน 38 คน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จานวน 19 คน ผลการประเมิน นักเรียนมี
ความสามารถด้านการอ่านร้อยละ 83.72 (การอ่านออกเสียงร้อยละ 80.18 และการอ่านรู้เรื่องร้อยละ 85.17 ) และ
จัดทาแนวทางการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็นเครื่ องมือในการ
ยกระดับคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้ของทุกโรงเรียนในสังกัด
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2.9 โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
จัดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาจัน ทบุร ี เขต 2 จานวน 2,386 คน นัก เรีย น ในสั งกัด ส านักงานตารวจแห่ งชาติ
จานวน 34 คน และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จานวน 27 คน เข้ารับการสอบ เมื่อวั นที่ 4
มีนาคม 2563 โดยมีผลการสอบดังนี้
- ด้านคณิตศาสตร์ ผลการสอบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.64
- ด้านภาษาไทย ผลการสอบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.46
และจัดทาแนวทางปฏิบัติในการยกระดับความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อให้โรงเรียนนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน

2.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
จัดอบรมการให้ความรู้กับครูผู้สอนในระดับปฐมวัยตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เพื่อให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และให้ได้รับตราพระราชทาน
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จึงใช้วิธีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ โดยอบรมครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
จานวน 80 คน จานวน 55 โรงเรียน ผลการดาเนินงานครูผู้สอนในระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมโครงงานตามแนวทางวั ฏจักรการสืบเสาะ ส่งผลให้ เด็กปฐมวัยมีทักษะ
การสังเกต การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน การทดสอบและการลงมือปฏิบัติการ มีการสังเกตและบรรยายสิ่งที่ได้ค้นพบ
มีการบันทึกผลการเรียนรู้ และมีการสรุปความคิดเห็น ส่งผลให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้ารับ
ตราพระราชทาน ในปีการศึกษา 2562 จานวน 48 โรงเรียน
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2.11 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ให้กับโรงเรียน จานวน 12 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนาหนังสือพระราชนิพนธ์
ไปใช้ในการจัด กิจ กรรมที่พัฒ นาคุณ ภาพการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อ เ นื่อ งสม่าเสมอ
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนค้นคว้าทั้งในและนอกห้องสมุดเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ไปเผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆและนิเทศ ติดตามโรงเรียนที่เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นตามรอย พระราชจริ ย วั ต ร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 30 โรงเรียน
ซึง่ โรงเรียนสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.12 โครงการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย
1) จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
3) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
มีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และสถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา ในการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ
2) ด้านการบริหารงานบุคคล 3) ด้านการบริหารงบประมาณ และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งงาน
ตามนโยบาย ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.13 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นประธานศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 15 ศูนย์
เพื่ อจั ด ทาสาเนาแบบทดสอบให้ กั บ โรงเรีย นในศูนย์ประสานงานทุกโรงเรียน โดยจั ดสอบนั กเรี ยนทุ กคน
ทุกสั ง กัด ของชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2,4,5 และชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1,2 เพื่ อ ให้ นั กเรี ยนทุก คนมีคุ ณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดสอบให้กับโรงเรียนทราบและทาการทดสอบ
ระหว่างวันที่ 11-13 มีน าคม 2563 โรงเรียนจัดส่ งกระดาษคาตอบให้ กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจประเมินผลและส่งมอบผลการประเมินให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2563 โดยมีผลการสอบคะแนนรวมเฉลี่ยผ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการทดสอบ ดังนี้
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
62.40 วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.55 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
57.35 และคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.91
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลการทดสอบเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาษาไทย คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 59.26 วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.65 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 44.26 และคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.82
- ผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผ ลการทดสอบ ดังนี้ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.83
ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 49.71 คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 41.58 และภาษาต่า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.87
- ผู้ เ รี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ผ ลการทดสอบ ดั ง นี้ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 46.43
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.03 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.86
และคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.28
- ผู้เ รีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 2 มีผ ลการทดสอบ ดัง นี้ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ร้อ ยละ 46.38
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.61 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.96
และคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.78
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2.14 โครงการงานเปิดโลกวิชาการ “Chan2 Open House 2020”
จัดการประชุมสัมมนาเปิดโลกวิชาการ “Chan2 Open House 2020” และประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
สรุปผลการประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เมื่อวันที่
28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนิว แทลเวิล ลอด์จ อาเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี โดยมีผู้บริห ารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
จานวน 230 คน และผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 70 คน มีการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ดังนี้ 1. แสดงผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา
ด้านการสร้างเครือข่ายโรงเรียนและการมีส่วนร่วม 2. แสดงผลงานของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา 3. แสดงผลงานของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการอ่าน เขียน และคิดคานวณ 4. ถอดบทเรียนสรุปผล
การประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
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นโยบายที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 โครงการประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และจัดแสดงผลงานการประเมิน สั ม ฤทธิ ผ ล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระยะเวลา 1 ปี
ประชุมผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ใหม่ พร้อมคณะกรรมการประเมินและ
ประธานศูนย์ประสานงาน เมื่อวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านประตง อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ได้นาเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้อานวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมิน ให้ผู้อานวยการสถานศึกษา
ที่ได้รั บ การบรรจุ แ ละแต่ งตั้ง ใหม่ สามารถนาองค์ค วามรู้ ประสบการณ์ ที่ ได้รั บไปพั ฒ นาคุณภาพการจั ด
การศึกษา สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ จานวน 189 คน โดยแบ่งการดาเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 6 – 13 มกราคม 2563 ณ โรงแรม
สีดารีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กาหนด
ระยะที่ 3 การนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนาผลการพัฒนาและประสบการณ์การฝึกไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
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3.3 โครงการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
ดาเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน โดยจัดสอบภาค ก และภาค ข ประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ภาค ค และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวัน ที่ 3 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
วิ ช าเอกที่ จั ด สอบ คื อ ภาษาไทย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสั ง คมศึ ก ษา โดยมี ผู้ ส มั ค รสอบ จานวน 149 คน
(ภาษาไทย 20 คน วิทยาศาสตร์ 68 คน และสังคมศึกษา 81 คน) และมีผู้ ผ่านการคัดเลือก จานวน 76 คน
(ภาษาไทย 5 คน วิทยาศาสตร์ 30 คน และสังคมศึกษา 41 คน) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีครูปฏิบัติการสอน
ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด

3.4 โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2563 ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 135 คน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะทางานด้านการศึกษา สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของหน่วยงานได้ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานร่วมกัน ก่อให้เกิ ดความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพตนเอง สามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.5 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สร้างผลงานดีเด่น
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล “คนดีศรีจันท์ 2” ประจาปี พ.ศ. 2563 โดยมีการมอบ
โล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีจันท์ 2” ณ งานสัมมนาเปิดโลกวิชาการ “Open House 2020”
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ดังนี้
1. ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวอารยา ศรีพญา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2. ประเภทครูผู้สอน
นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ ครูโรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
3. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
นายภูรินทร์ นิยมนา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโป่ง
4. ประเภทลูกจ้าง
นางสาวสุพรรษา พัฒนภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองบอน

32

3.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะสาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมอบรม จานวน 105 โรงเรียน
215 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้ทุกโรงเรียนสามารถดาเนิน การได้อย่างถูกต้อง มีเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างมาตรฐานงานร่วมกัน
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4.1 โครงการเพิ่มโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (กิจกรรม 2 ประชุมขับเคลื่อน ประสานความร่วมมือ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยเรียนให้ได้รับสิทธิและโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนประสานความร่วมมือในการส่งเสริม
และสนับสนุนประชากรวัยเรียนให้ได้รับสิทธิและโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับศูนย์
ประสานงานและสถานศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนดแนวทางการดาเนินการให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรีย นและเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและส่งต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนการรายงาน
และประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายติดตามช่วยเหลือประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ที่อยู่นอกระบบหรืออาจมีแนวโน้มจะออกนอกระบบ ได้กลับเข้าเรียนหรือช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม

4.2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและงานแนะแนว (กิจกรรมที่ 1
เสริมสร้างความเข้มแข็งการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2563)
ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จานวน 12 โรงเรียน คือ 1.บ้านหนองระหาน
2. วัดซึ้งบน 3. วัดน้ารัก 4. บ้านหนองสลุด 5. วัดบ้านอ่าง 6. บ้านหนองตาคง 7. บ้านสามสิบพัฒนา 8. บ้านใหม่
9. วัดผักกาด 10. บ้านแหลม 11. วัดเกาะจิก 12. วัดบางชัน ระหว่างวันที่ 5 – 19 มิถุนายน 2563 เพื่อให้
นั ก เรี ย นที่ มี ฐ านะยากจนได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ด้ า นทุ น การศึ ก ษาและเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคเพื่ อ ใช้
ในชีวิตประจาวัน
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4.3 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและงานแนะแนว (กิจกรรมที่ 2
และกิจกรรมที่ 3 การประชุมจัดทาคู่มือการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประชุมจัดทา
คู่มือการดาเนินงานแนะแนว
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยประธาน
ศูนย์ประสานงาน ผู้บริหารโรงเรียนและครูเอกจิตวิทยา เพื่อจัดทาแผนพัฒนางานแนะแนวระยะ3 ปี และ
แผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะ 3 ปี พร้อมจัดทาแนวทางการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดาเนินการเมื่อวันที่ 8, 21, 24 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมมีสุข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
ให้กับโรงเรียนและมีความชัดเจนในการดาเนินงาน

4.4 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและงานแนะแนว (กิจกรรมที่ 4
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี 2563)
ดาเนิ น การคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาต้ น แบบ การดาเนินงานระบบการดูแลช่ว ยเหลือนักเรียนดีเด่น
และเป็นต้นแบบได้ เพื่อรับรางวัลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 3, 5, 6, 7 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งผลการคัดเลือกโดยแยกตามขนาด
โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ บ้านคลองใหญ่ (แหลมสิงห์) ,โฆวินฑะ ,วัดเกวียนหัก,บ้านทรัพย์ประเมิน
และบ้านทัพนคร โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ บ้านเนินดินแดง ,บ้านเขาหอม,บ้านสามสิบพัฒนา,วัดน้ารัก,วัดโป่ง,
บ้านโชคดี,วัดวันยาวล่าง และวัดท่าหัวแหวน
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4.5 โครงการเพิ่มโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา (กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน)
ประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จานวน 106 โรงเรียน
เมื่อวันที่ 13 และ 16 ธันวาคม 2562 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ผู้กากับการตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
และผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างรอบด้าน มีความตระหนักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสุข
และปลอดภัยทั้งใน-นอกโรงเรียน นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ
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นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
5.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ จัดทา
ป้ายประจาห้องต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกในการติดต่อราชการ และซ่อมแซมกล้องวงจรปิดทั้งในและนอกสานักงาน
เพื่อให้มีเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 6 การปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
6.1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุม ชี้แจง ระเบีย บ ข้อ สั่ง การ นโยบายเร่ง ด่ว น และแนวทางการดาเนิน งานให้กับ ผู้บ ริห าร
โรงเรีย นในสัง กัด ของสานัก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และประชุมผู้อานวยการ
กลุ่ม/หน่วยเพื่อปรึกษาหารือเรื่องราชการ นโยบายเร่งด่วน ร่วมกันระดมความคิด สร้างความเข้าใจระหว่าง
กลุ่ม/หน่วย หาแนวทางแก้ไข ให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน
และประชุมบุคลากรทุกคน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส สร้างการรับรู้ร่ว มกัน ระหว่ า งบุค ลากร
และแบ่ง ปัน ประสบการณ์ ใ นการดาเนิน งานที่ประสบความสาเร็จ เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ

6.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ทีป่ ฏิบัติภารกิจด้านการบริหาร งานบุคคล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการปฏิบัติที่มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีศักยภาพและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
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6.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2565-2567)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565-2567)
งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการครุภัณฑ์ โดยจัดลาดับความจาเป็น ขาดแคลนของโรงเรียนที่
มีความประสงค์ ขอรับ การจัดสรรงบประมาณในระยะ 3 ปี เพื่อใช้ประกอบการจัดตั้ง งบลงทุน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 และการขอรับการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2563 ในกรณีเร่งด่วน โดยไม่ต้อง
สารวจข้อมูลใหม่ สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว เป็นการลดภาระให้กับโรงเรียน ซึ่งได้ดาเนินการจัดทา
แผนในวงเงินงบประมาณรวม 234,419,150 บาท ดังนี้
รายการครุภัณฑ์
12,424,900 บาท
รายการสิ่งก่อสร้าง
176,865,250 บาท
รายการปรับปรุงซ่อมแซม 45,129,000 บาท
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6.4 โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 โดยจั ด ท ารู ป เล่ ม เป็ น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงการกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ e-Mes รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน จ านวน 3 ครั้ ง ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบโรงเรี ยนที่ ได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณ งบลงทุน อาคารสิ่ งก่อสร้ างอื่น ๆ และรายการครุภัณฑ์ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563
จานวน 46 โรงเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เบิกจ่ายตามกาหนด ส่วนรายการครุภัณฑ์เน้นย้าให้โรงเรียน
ใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละรายการที่ได้รับการจัดสรร
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6.5 โครงการกิจกรรมวันสาคัญ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
จัดกิจกรรมวันสาคัญ ตกแต่งสถานที่ประดับธงสัญลักษณ์เทิดพระเกียรติ เพื่อกระตุ้นเตือนในบุคลากร
ได้เห็นความสาคัญและระลึกถึงเหตุการณ์สาคัญในวันดังกล่าว ด้วยความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดกันมา เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม
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ออกแบบปก และรูปเล่ม
นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

Annual Report 2020
Chanthaburi Primary Educational
Service Area Office 2

ANNUAL REPORT 2020
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

